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AKTUÁLNÍ INFORMACE:
Země živitelka ukáže
jaký je současný venkov

Na konci prázdnin se v Českých Budějo-
vicích uskuteční 38. ročník mezinárodní ze-
mědělské výstavy Země živitelka. Stejně ja-
ko v předchozích letech spolupracuje i letos
výstaviště při přípravě programu věnované-
mu venkovu s Národní sítí Místních akčních
skupin ČR a Spolkem pro obnovu venkova
ČR. Hlavním mottem jedné z nejnavštěvo-
vanějších zemědělských výstav v tuzemsku
zůstává „Budoucnost českého zemědělství
a českého venkova“.

Více informací na str. 2–4

ROZHOVOR:
Všude mají důvod zavést
regionální značku®

Rozhovor s Kateřinou Čadilovou, před-
sedkyní Asociace regionálních značek ČR.
Je stále na cestách. Jakmile se někde něco
šustne kolem regionální značky, je u toho.
A to je jich na celém území České republi-
ky už patnáct a další se chystají. „Zatímco
z dětství si pamatuji jen trasu Praha – Krko-
noše, kde jsme měli chalupu, dnes se ne-
stačím divit, jak zajímavá je naše země, když
jí projíždím,“ říká. Asociace regionálních zna-
ček ČR nyní nově spolupracuje s Národní sí-
tí MAS ČR.

Rozhovor si můžete přečíst na str. 10–13

TÉMA:
Představujeme třináct
zlatých vesnic roku 2011

Třináctka finalistů soutěže Vesnice roku
2011 je kompletní. Pro zástupce jednotli-
vých krajů České republiky tak nastávají po-
slední týdny příprav. Hodnotící komise k nim
vyrazí na sklonku srpna. Vítěz bude ohlášen
10. září v Luhačovicích. Letošní soutěže se
účastnilo 305 obcí ve všech 13 krajích. Pre-
stiž Vesnice roku spočívá také v tom, že se
díky ní o vítězných obcích dozvědí lidé pro-
střednictvím médií a to nejen v jednotlivých
krajích, ale i za jejich hranicemi. Pro Zpra-
vodaj venkova jsme vybrali souhrn článků,
jak například o krajských výsledcích soutě-
že informovaly regionální média.

Téma začíná na str. 5
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Léto jarmarků. Prodej rukodělných výrobků je zpestřením nejrůznějších letních jarmarků
a akcí při různých příležitostech – na snímku ve Skaličce na Hranicku při slavnostním vy-
hlášení krajských výsledků soutěže Vesnice roku 2011 Foto: TSu
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Země živitelka ukáže
jaký je současný venkov

Na konci prázdnin se v Českých Budějo-
vicích uskuteční 38. ročník mezinárodní ze-
mědělské výstavy Země živitelka. Stejně ja-
ko v předchozích letech spolupracuje i letos
výstaviště při přípravě programu věnované-
mu venkovu s Národní sítí Místních akčních
skupin ČR či Spolkem pro obnovu venkova
ČR. Hlavním mottem jedné z nejnavštěvo-
vanějších zemědělských výstav v tuzemsku
zůstává „Budoucnost českého zemědělství
a českého venkova“.

NOVĚ SLOVENSKÉ MAS
A REGIONÁLNÍ ZNAČKY

V Pavilonech venkova R1 a R3 budou mít
návštěvníci výstaviště možnost vidět prezen-
tace jednotlivých místních akčních skupin,
které působí na českém, moravském a slez-
ském venkově, Spolku pro obnovu venkova
ČR, ale tentokrát i prezentace slovenské Ná-
rodnej sieťe rozvoja vidieka a slovenské ná-
rodní sítě MAS.

Další novinkou je také spolupráce s Aso-
ciací regionálních značek a regionálních pro-
duktů, která bude mít k dispozici celý pavilon
R3. U stánků se zde během šestidenní výsta-
vy vystřídá řada výrobců a řemeslníků, kteří
používají regionální značku. Celodenní pro-

gram zpestří lidová muzika a občerstvení.
V pátek 26. 8. se uskuteční Večer venkova,
jehož se má zúčastnit i ministr zemědělství.

Na venkovní ploše před pavilonem R1
bude „venkovská tržnice“, kde se budou
prodávat regionální produkty a místní vý-
robky. V její blízkosti se můžou návštěvníci
občerstvit ve „venkovské hospodě“ pod
záštitou pivovaru Holba. Pro dobrou náladu
bude k poslechu i k tanci doprovodný kul-
turní program tradičních Jihočeských sou-
borů na pódiu při pavilonu R1 vždy kolem
10:00 a 13:00.

Celkem se na ZŽ přihlásilo 69 MAS z Čes-
ké republiky, 11 regionálních značek pro zá-
štitou Asociace regionálních značek a 3 sa-
mostatné značky, NSRV a 8 MAS ze Sloven-
ské republiky.

Kromě přehlídky venkova a zemědělské
techniky budou součástí agrosalonu Země
živitelkataké dvě samostatné výstavy:

Mezinárodní výstava družstevnictví a tvor-
ba a ochrana životního prostředí – Ekostyl,
na níž se budou prezentovat firmy zabývají-
cí se alternativními zdroji energie, ekologic-
kými technologiemi, stavbami a ekologicky
šetrnými výrobky.

Pokračování na další straně
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Pokračování ze strany 2

NOVÝ PAVILON „T“

Novinkou bude slavnostní otevření nového multifunkčního pa-
vilonu T, kde se uskuteční prezentace regionálních potravin. Zde
budou mít návštěvníci možnost ochutnat i zakoupit potraviny vy-
robené v českých regionech z českých surovin a oceněné v regio-
nálních soutěžích jednotlivých krajů značkou kvality „Regionální
potravina“, garantovanou ministerstvem zemědělství, Potravinář-
skou komorou ČR a Agrární komorou ČR. Představí se český ob-
chodní řetězec, který se hlásí k distribuci regionálních potravin ke
konečnému spotřebiteli. Prezentace a ochutnávky regionálních
potravin budou doplněny kuchařskými show, recepty a hudební-
mi programy se soutěžemi.

TECHNIKA A EXPOZICE

Tradičně bude na Zemi živitelce přehlídka zemědělské techniky,
expozice ovocnářů, zelinářů, zahrádkářů, včelařů a chovatelů. V pa-
vilonu Z budou k vidění prezentace myslivosti, lovectví, rybářství,
zbraní a střeliva, včetně potřeb pro myslivce a rybáře, oblečení, obu-
vi a optiky. Těšit se můžete na prezentace hospodářských zvířat,
masného skotu, plemenných krav, koní a beranů, ovcí a národních
plemen drůbeže v severní části areálu.

Výstava bude opět rozdělená do oborových dnů:
Čtvrtek 25. 8. 2011 Den ekostylu,

Den českých pekařů a cukrářů
Pátek 26. 8. 2011 Den českého venkova, Družstevní den
Sobota 27. 8. 2011 NÁRODNÍ DOŽÍNKY ČR za účasti

významných hostů
Den myslivosti, Den vejce

Kulturní doprovodný program v Pivovarské zahradě nabídne návštěv-
níkům celodenní společenské vyžití.
Neděle 28. 8. 2011 Den Jihočeského kraje, Den mléka
Pondělí 29. 8. 2011 Den zemědělství, Den ovocnářství
Úterý 30. 8. 2011 Den potravin

V rámci jednotlivých oborových dnů je připravena řada seminá-
řů, konferencí, přednášek a diskusních fór na aktuální témata. V pa-
vilonech Z – 1. patro, R2 a R3 se uskuteční například také seminář
Podpora rozvoje venkova či Česká krajina – obnovení vztahu
k půdě a vodě, Regionální značka jako nástroj rozvoje ven-
kovských oblastí a další.

Na přípravě odborného doprovodného programu se podílejí také
ministerstvo zemědělství, ministerstvo pro místní rozvoj, Agrární ko-
mora ČR, Družstevní asociace a další. Pořadatelé seminářů fungují po
celou dobu výstavy i jako odborní bezplatní poradci v rámci svých ex-

Na výstavišti v Českých Budějovicích se představí český,
moravský i slovenský venkov a regionální produkty

T2

T1

402

506
Zastřešený vstup Covered entrance Öberdachten Eingang

Protocol - R2 Protokoll - R2
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Spolek pro obnovu venkova ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

ve spolupráci s
Ministerstvem zemědělství ČR

pořádají

Odborný seminář „Podpora rozvoje venkova v ČR“

Seminář se koná v rámci doprovodného programu 38. ročníku výstavy
Země živitelka 2011 v Českých Budějovicích dne 26. 8. 2011, pavilon Z – 1. patro

Program:
9.00 – 9.30 Prezence
9.30 Zahájení semináře
9.30 – 10.00 Úvodní slovo pana ministra Jankovského – příprava a záměry MMR ČR

v oblasti rozvoje venkova v novém plánovacím období po roce 2013
10.00 – 10.30 Úvodní slovo pana ministra Fuksy – příprava a záměry MZe ČR

v oblasti rozvoje venkova v novém plánovacím období po roce 2013
10.30 – 10.45 Diskuze
10.45 – 11.30 Přednášky – Podpora rozvoje venkova – MMR ČR
11.30 – 12.15 Přednášky – EAFRD – PRV – MZe ČR
12.15 – 12.45 Vize LEADER 2014+
12.45 – 13.00 Diskuze – závěr

Seminář uvádí a moderuje Mgr. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR.

Podpora rozvoje venkova – MMR ČR
– Podpora rozvoje venkova v rámci působnosti MMR ČR – Ing. Michal Janeba,

náměstek ministra pro místní rozvoj
– Vyhodnocení realizace Programu obnovy venkova a soutěže Vesnice roku

v roce 2011 – Ing. Jiří Vačkář, vrchní ředitel sekce pro regionální politiku
– Nové trendy v rozvoji venkova a jejich promítnutí do přípravy budoucí pod-

pory regionálního rozvoje – RNDr.Josef Postránecký, ředitel odboru rozvo-
je a strategie regionální politiky

Program rozvoje venkova – EAFRD – MZe ČR
– Program rozvoje venkova – aktuální stav realizace programu a podpory pro

venkov v Ose III a IV – Ing. Lucie Krumpholcová – vedoucí oddělení strate-
gie a implementace osy III a IV

Vize LEADER 2014+ – NS MAS ČR – Ing. Jiří Krist, Ing. František Winter

pozic, které pak návštěvníci podle svých zá-
jmů a potřeb mohou využít. Součástí tohoto
programu je i soutěž s dlouholetou tradicí
„Zlatý klas“ – o nejlepší vystavené exponá-
ty z rostlinné a živočišné výroby, mechaniza-
ce, potřeb a služeb zemědělství, potravinář-
ského a zpracovatelského průmyslu.

OCENĚNÍ

Při zahájení výstavy předá ministr země-
dělství v Pivovarské zahradě několik ocenění,
především certifikát národní značky kvality
KLASA či certifikáty značky „Český výrobek“,
garantované Potravinářskou komorou ČR
a ocenění v soutěži „Dřevo pro život“.

Kromě odborného programu je pro ná-
vštěvníky připraven bohatý kulturní program
na několika scénách. V Pivovarské zahradě
budou vyhrávat především dechové kapely,
v Letním amfiteátru čekají návštěvníky zá-
bavné hudební pořady se soutěžemi o ceny.

Otevírací doba:
Mezinárodní agrosalon Země živitelka mů-

žete navštívit od 25. 8. do 30. 8. 2011, kaž-
dý den od 9 do 18 hodin, poslední den do
17 hodin. Návštěvníky upozorňujeme na
možnost parkování před areálem a na par-
kovišti P1 v areálu výstaviště. šum

Více informací najdete na:
Výstaviště:

http://www.vcb.cz/vystaviste.php?c
ze/vystavy-2011/zeme-zivitelka/8/

SPOV:
http://www.spov.org/aktuality/po-

zvanka-na-38-mezinarodni-vystavu-
zeme-zivitelka-25-30-8-2011-v-ces-

kych-budejovicich.aspx

NS MAS:
http://www.nsmascr.cz/index.php?i

d=zobraz_dokumenty_slozky.php&cis-
lo_id=50&dir_id=673

Fotografie jsou z loňského ročníku ZŽ.
Podrobný plán akcí ZŽ přinášíme

na konci Zpravodaje venkova (str. 32 a 33).
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Třináctka finalistů soutěže Vesnice roku 2011 je kompletní. Pro
zástupce jednotlivých krajů České republiky tak nastávají poslední
týdny příprav. Hodnotící komise k nim vyrazí na sklonku srpna. Ví-
těz bude ohlášen 10. září v Luhačovicích. Letošní soutěže se úča-
stnilo 305 obcí ve všech 13 krajích.

„Nehledáme vesnici, která bude nejhezčí či nejvíce foto-
genická. Hledáme takovou, která bude nejživější. Důležitěj-
ší než bezvadné fasády jsou pro porotu například fungující
spolky,“uvedl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj. Jeho re-
sort také do soutěže věnuje nejzajímavější ceny – mimořádné pří-
sliby dotace ze státního rozpočtu ve výši jednoho milionu korun
pro vítěze krajských kol a dva milióny pro celostátního vítěze.

Soutěž vyhlašuje již sedmnáct let ministerstvo pro místní rozvoj
společně se Spolkem pro obnovu venkova, Svazem měst a obcí a
ministerstvem zemědělství. Cílem soutěže Vesnice roku je přede-
vším povzbudit obyvatele vesnic k rozvoji svého domova a podpo-
řit rozmanitost a pestrost tradic jednotlivých regionů.

Vítězi krajských kol jsou:
• Jihočeský – obec Dražíč (okres České Budějovice)
• Jihomoravský – Vavřinec (okres Blansko)
• Karlovarský – Vintířov (Sokolov)
• Královéhradecký – Nový Hrádek (Náchod)
• Liberecký – Křižany (Liberec)
• Moravskoslezský – Skotnice (Nový Jičín)
• Olomoucký – Skalička – (Přerov)
• Pardubický – Poříčí u Litomyšle (Svitavy)
• Plzeňský – Chanovice (Klatovy)
• Středočeský – Hlavenec (Praha-východ)
• Ústecký – Nová Ves v Horách (Most)
• Vysočina – Domamil (Třebíč)
• Zlínský – Komňa (Uherské Hradiště)

Prestiž soutěže spočívá také v tom, že se díky ní o vítězných ob-
cích dozvědí lidé prostřednictvím médií a to nejen v jednotlivých
krajích, ale i za jejich hranicemi. Pro Zpravodaj venkova jsme vybrali
souhrn článků, jak například o krajských výsledcích soutěže infor-
movaly regionální média. (Upozorňujeme, že články jsou přepra-
covány a upraveny pro potřeby ZV.)

Jihočeský kraj:
Obec Dražíč, okres České Budějovice

Víska s pouhými 245 obyvateli tento titul získala i přes re-
kordní účast 33 obcí. Ve vítězství v krajském kole tu přitom moc
nevěřili. „Výhru jsem nečekal. Říkal jsem si, že když nemáme ško-
lu, nemáme šanci. A taky, že jsme na titul moc malí, většinou vy-
hrávaly větší obce,“ komentoval vítězství dražíčský starosta Jaro-
slav Moule.

Osmičlenná hodnoticí komise posuzuje přímo v soutěžících
obcích deset kritérií včetně společenského života, spolupráce
s podnikateli či péče o zeleň a krajinu. Podle předsedy komise
Jana Jílka je rozhodování každý rok těžší, protože úroveň při-
hlášených obcí je stále vyrovnanější. „Čím nás oslovila Dražíč?
Hodnocených kategorií je deset a pak je ještě jedna, která se ne-
dá popsat. A to je srdce, které v té obci musí tlouct,“ řekl Jílek,
starosta Jankova na Českobudějovicku, který získal titul Vesni-
ce roku předloni.

Dražíč se letos přihlásila do soutěže popáté a nikdy z ní nevyš-
la s prázdnou – byla třetí i druhá, pak vyhrála stuhu za péči o ze-
leň a životní prostředí a poté další za bohatý spolkový život. Zají-
mavé je, že s oběma stuhami získala ještě druhé místo v celostát-
ním finále. Zdroj: www.idnes.cz

Předseda SPOV Eduard Kavala hovořil na slavnostním ocenění Vesnice roku 2011 v Olomouckém kraji v obci Skalička nejen o této sou-
těži, ale také o budoucnosti rozpočtového určení daní pro obce

Třináct zlatých vesnic roku 2011
Soutěže se letos zúčastnilo 305 obcí. Co se dozvíme o krajských vítězích?

www.idnes.cz


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č.161 • 8/2011

Jihomoravský kraj:
Obec Vavřinec, okres Blansko

Hlášení místního rozhlasu v obci Vavřinec znělo krátce po vy-
hlášení krajských výsledků v Jihomoravském kraji asi takto: „Naše
sdružená obec Vavřinec se stala Vesnicí roku 2011 Jihomoravské-
ho kraje. Děkujeme občanům za vstřícnost při přípravě na tuto
soutěž.“ Vesnice zvítězila mezi devatenácti obcemi, které se do
soutěže přihlásily. Získala tak titul, odměnu jeden milion korun a po-
stupuje do celostátního kola soutěže.

„To není možné. Mám opravdu velkou radost,“ radoval se při zprá-
vě o získání Zlaté stuhy třiaosmdesátiletý Josef Souček, který se vy-
hříval na zápraží ve Veselici, což je jedna ze čtyř částí Vavřince. Podle
něj se v obci za poslední roky hodně věcí změnilo k lepšímu. „Máme
krásnou rozhlednu, novou kapličku, pěknou knihovnu v kulturním
domě. Myslím, že si vítězství zasloužíme. Nechci ho moc chválit, ale
největší zásluhu na tom má určitě starosta. Opravdu se tady o všech-
no stará,“ míní muž. Ten doufá, že vítězství v obci pořádně oslaví.

„Napínali nás do poslední chvíle. Když nás vyhlásili jako vítěze, ne-
mohl jsem tomu uvěřit,“ uvedl starosta Vavřince Miloslav Novotný.
O tom, co obec udělá s vyhranými penězi, rozhodnou zastupitelé.
Část ale určitě dá do oprav kulturního domu, kde ještě zbývá udělat
polovinu nové střechy a vnitřní úpravy. „Něco dáme i spolkům v ob-
ci. Máme jich tady opravdu hodně a velmi aktivních, takže si to za-
slouží. I díky nim jsme v soutěži vyhráli, komise jejich aktivitu oceni-
la,“ slíbil starosta. Podle něj ale o peníze tolik nejde. „Důležitější je, že
získáme srovnání s ostatními obcemi a dozví se o nás víc lidí,“ dodal.

Vavřinec se letos do soutěže přihlásil podruhé. Při premiéře lo-
ni si odnesl modrou stuhu za společenský život. Letos tam komisi
nadchla nejen práce spolků, ale i krásné výhledy do okolí. Podle
předsedy komise Jaroslava Kremla obec nejlépe uspěla ve všech
hodnocených oblastech. Což byl například společenský život, pé-
če o obraz vesnice a zeleň, možnosti podnikání nebo plány do bu-
doucna. Velkou oslavu spojenou se slavnostním vyhlášením vý-
sledků soutěže chystají ve Vavřinci na srpen, kdy tam bývá pouť.

Zdroj: www.brnensky.denik.cz

Karlovarský kraj:
Obec Vintířov, okres Sokolov

Zlatou stuhou a vítězstvím v krajském kole celostátní soutěže Ves-
nice roku 2011 se může pyšnit v Karlovarském kraji obec Vintířov. Jak
řekl starosta Jiří Ošecký, o vítězství v krajském kole bojují už několik
roků, výsledkem jejich snažení byla již Modrá a Bílá stuha. „Myslím
si, že když se letos porota podívala po vesnici, zaujal je pořádek a ta-
ké nově vybudovaný lesopark. Kromě toho jsme se pustili do spous-
ty menších akcí, jako je úprava komunikací, chodníků či prostoru pod
starou vodárnou,“ vyjmenoval některé projekty Ošecký.
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Obec, v níž žije 1180 obyvatel, je dobře vybavená. Nechybí zde
škola, školka, zdravotnické zařízení, ve vesnici mají plyn, kanaliza-
ci i vodovod.

Díky vítězství v krajském kole bude mít obec šanci čerpat dotaci ve
výši jednoho milionu. „Rádi bychom ji využili na nějaký projekt, kte-
rý budeme v příštím roce realizovat. V plánu máme například rekon-
strukci objektu, kde vznikne zázemí pro technické služby a v půdním
prostoru dvě bytové jednotky pro zaměstnance,“ pověděl starosta.

Vintířov byl nejúspěšnější z 22 přihlášených obcí. Kromě Zlaté
stuhy si vysloužil také diplom za vzorné vedení knihovny. A jaké
šance si dává Vintířov v celorepublikovém finále? „Bitvu o abso-
lutní vítězství předem nevzdáváme. Nejsme ale typická jihočeská
nebo moravská vesnička. Naše obec je naopak ze všech stran ob-
klopena průmyslem, zejména těžebním. No, uvidíme, jaký názor
bude mít komise. Za nás mohu říci, že se budeme snažit vyhrát ze
všech sil,“ prohlásil starosta.

Zdroj: www.chebsky.denik.cz, www.vintirov.cz

Královéhradecký kraj:
Obec Nový Hrádek, okres Náchod

Městys Nový Hrádek na Náchodsku obstál v konkurenci 39 při-
hlášených obcí. Porota v jeho případě ocenila zejména citlivou a účel-
nou realizaci investičních projektů, například rekonstrukci náměstí.

„Právě rozbité náměstí bylo dosud ostudou obce. Oprava stála
asi 5,5 milionu korun. Nyní ještě na náměstí opravujeme dva po-
mníky,“ řekl místostarosta Nového Hrádku Vladimír Říha. Připom-
něl, že lidí v obci od roku 1998 stále přibývá. Před 13 lety v Novém
Hrádku žilo 686 lidí, v současné době jich je kolem 770.

Nové obyvatele se obec snaží přitáhnout i nabídkou parcel pro
stavbu rodinných domků. „Získali jsme pozemky pro 20 parcel. Ny-
ní k prvním sedmi parcelám nákladem několika milionů korun sta-
víme sítě. Na první parcele již jeden dům stojí,“ řekl Říha. Za vítěz-
ství v soutěži obec dostane jeden milion korun. O jeho využití roz-
hodnou zastupitelé.

Současným největším problémem obce je podle Říhy rozbitá sil-
nice vedoucí přes obec. „Silnice je z doby před válkou a jezdí po
ní i kamiony, které se chtějí vyhnout ucpanému Náchodu. Bude-
me chtít, aby nám kraj silnici opravil,“ řekl místostarosta.

„Porota u Nového Hrádku také kladně ohodnotila práci místní
školy, péči o obec a pospolitost, spolupráci s občany, vytváření
podmínek pro život v obci, práci s mládeží,“ uvedl hejtman Lubo-
mír Franc. Městys podle něj také dobře pečuje o zeleň, životní pro-
středí, historii obce a rozvoj turistického ruchu.

Nový Hrádek leží v předhůří Orlických hor u hranic s Polskem.
Podhorská obec s okrajovými částmi situovaná pod vrchem Šibe-
níkem až v údolí říčky Olešenky. Tvoří jej části Dlouhé, Krahulčí, No-
vý Hrádek a Rzy. Zdroj: www.kralovehradeckenovinky.cz,

wikipedia.org, www.impuls.cz

Nejstarší památkou Nového Hrádku je zřícenina hradu Frymburka.
Tento hrad patří patrně k nejstarším gotickým hradům v Čechách.

www.impuls.cz
wikipedia.org
www.kralovehradeckenovinky.cz
www.vintirov.cz
www.chebsky.denik.cz
www.brnensky.denik.cz�
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Liberecký kraj:
Obec Křižany, okres Liberec

Potřetí to konečně vyšlo, radují se v Křižanech. Obec se třikrát úča-
stnila soutěže Vesnice roku a letos se na ni konečně usmálo štěstí. Vy-
hrála liberecké krajské kolo a v září se utká s vítězi z ostatních krajů.

„Snažili jsme se prodat všechno, co u nás je. Ale největší roli asi se-
hrál společenský život v obci, ten kvete opravdu příkladně,“ říká
Václav Honsejk, starosta Křižan. V Křižanech fungují hasiči, fotbalisté
i myslivci, hybatelem veřejného dění je ale sdružení Křižanský trpaslík.

„Mají na svědomí asi nejznámější akci, která přesahuje naši obec,
což je Dixieland v Křižanech, známý jazzový festival,“ přiblížil starosta.

Přestože Křižany mají jen něco kolem 700 obyvatel, v obci jsou dvě
prodejny potravin, lékař i hospoda. Sídlo zde má také vyhlášená Pe-
kárna Křižany, pražírna kávy a asi největší jméno dělá Křižanům zdejší
moštárna a pálenice Stará dáma. Pro lahodné nektary nebo jen vyliso-
vat přebytek z úrody si sem jezdí stovky spokojených zákazníků. „Ne-
prodáváme to, co by nám samotným nechutnalo. Od této jednoduché
logiky neustoupíme,“ předesílá spolumajitel firmy Stanislav Kučera.

Stará dáma je široko daleko jediná pěstitelská pálenice a moš-
tárna. Vlajkovou lodí firmy je pochopitelně slivovice, které se zde
vypálí ročně 16 000 litrů. Z ovocných šťáv vede jablečný a hruško-
vý mošt, favoritem majitelů je brusinkový mošt.

Stará dáma oslaví v lednu 2012 desáté narozeniny. Ročně zákazní-
kům vylisuje 130 tun ovoce, dalších 100 tun ovoce nakoupí a promě-
ní v mošt, který putuje do lahví nebo desetilitrových bagů. „Kapacita
moštárny je plně obsazena. Náš záměr je vybudovat zde lihovar, kte-
rý by se oddělil od moštárny,“ představuje své vize Stanislav Kučera.

Přestože Křižany vyhrály krajské kolo Vesnice roku, rozhodně se
nedá říct, že by je nic netrápilo. Podještědská obec trpí tím, čím vět-
šina od velkých měst odříznutých vesnic – špatným dopravním spo-
jením s civilizací.

„Máme sice vlakovou zastávku, ale tím, že je vesnice 10 kilo-
metrů dlouhá, je to na ni pro většinu lidí daleko. A přímé spojení
autobusu s Libercem neexistuje,“ zdůvod– ňuje starosta, proč vět-
šina lidí dojíždějících za prací musí volit automobil. „Před 6 lety
jsme měli 630 evidovaných obyvatel, dnes je to 810. Mladí lidé zde
zůstávají, většina sice dojíždí za prací, ale mají tu rodiny a bydlení,“
dodává Václav Honsejk.

Zdroj: www.liberecky.denik.cz

Moravskoslezský kraj:
Obec Skotnice, okres Nový Jičín

Prestižní titul v soutěži, jejímž cílem je snaha povzbudit obyva-
tele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, se Skotnici
podařilo získat podruhé. Krajskou vesnicí roku se stala již před os-
mi lety. „V roce 2003 se nám totiž také podařilo vyhrát krajské ko-
lo,“ potvrdila starostka Skotnice Anna Mužná. Jedná se o velký

úspěch, protože podle informací kanceláře hejtmana se do soutě-
že přihlásilo v rámci Moravskoslezského kraje dvanáct obcí.

Soutěžní klání probíhalo na konci měsíce června. Starostka Mužná
prozradila, na co všechno se hodnotitelská komise zaměřila. „Kontro-
lovali vlastně všechno. Od koncepčních materiálů obce, tedy územní-
ho plánu, strategických rozvojových dokumentů, přes to, jaké projek-
ty obec realizovala, jaké má připravené, životní prostředí, upravenost
veřejných prostranství, spolupráci se zemědělci, spolkovou činnost, jak
se v té vesnici obyvatelům žije,“ vyjmenovala starostka.

Jak se zdá, novojičínské obci k vítězství napomohl také fakt, že
v ní na jaře otevřeli unikátní Muzeum venkovského života a ze-
mědělství. „Myslím, že nové muzeum, které se nám v obci pod-
ařilo vybudovat a které sídlí v podkroví obecního úřadu, k vítězství
nakonec také přispělo,“ připustila Mužná.

Zajímavostí v obci je hned několik. Za pozornost stojí vodní mlýn
z 2. poloviny 19. století, na němž je unikátní zejména dochované
a provozuschopné zařízení z 30. let 20. století, Skotnice se chlubí
také ojedinělým typem třípatrových božích muk z 1. pol. 19. stole-
tí. V rámci projektu „Rekonstrukce sakrálních staveb obcích Regionu
Poodří“ došlo v letech 2009–2011 ke stavební obnově památky. By-
la opravena fasáda a do výklenků bylo umístěno 12 obrazů s nábo-
ženskými motivy akademické malířky Anny Georgiadu Treuchelové.

Obec za svůj úspěch získala finanční obnos. „S vítězstvím jsme ne-
počítali, takže zatím nevíme, jak s penězi naložíme. Jedno je ale jisté.
Určitě budeme investovat do obecního majetku nebo dalšího rozvo-
je obce. Aby se tady lidem i nadále dobře žilo,“ řekla Anna Mužná.

Zdroj: www.novojicinsky.denik.cz, www.skotnice.cz

Olomoucký kraj:
Obec Skalička, okres Přerov

V celostátním finále soutěže Vesnice roku bude Olomoucký kraj
reprezentovat Skalička. Obec nedaleko Hranic vyhrála v konkuren-
ci třiceti dalších. Pomohla jí k tomu mimo jiné i místní dominanta,
větrný mlýn, který se do vesnice přestěhoval v polovině devatenác-
tého století z nedalekých Dřevohostic.

Skaličtí se do klání přihlásili počtvrté. Loni se jim podařilo získat
oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělci. Ve vsi oživili řa-
du tradic včetně hodů či kácení máje, nedávno se tam uskutečnilo
i mezinárodní setkání včelařů a na nedaleké přehradě Skalička se
zase budou koncem srpna prohánět účastníci závodů dračích lodí.

Místním památkám, jako je zámek či zvonice, pak vévodí větrný
mlýn. „Je dominantou obce. Stále je ve vlastnictví rodiny Červeko-
vých, kteří o ni po generace pečují,“ podotkla starostka Skaličky Pet-
ra Kočnarová. V obci mají také zámek, který již od roku 1924 slouží
pro dívky a ženy s mentálním postižením a kombinovanými vadami.

Devítičlenná hodnotitelská komise se rozhodla udělit první
místo a takzvanou Zlatou stuhu skaličským za všestranný a účelný
přístup k rozvoji obce, za propojení a spolupráci spolkového živo-
ta, za péči o zeleň a životní prostředí, ale také například za vytvá-
ření podmínek pro výstavbu nových rodinných domů.

www.skotnice.cz
www.novojicinsky.denik.cz
www.liberecky.denik.cz
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„S oceněním se nedá počítat, ale dali jsme do toho všechno. Je
to hodně o spolupráci občanů, kteří když se v obci něco připravu-
je, jsou všichni zapálení. Chtěli jsme ukázat to nejlepší, co v nás je
a dá se říct, že se nám to podařilo. Chtěla bych ještě jednou tou-
to formou poděkovat hlavně občanům ze Skaličky protože, je to
jejich zásluha a ocenění,“ uvedla po zveřejnění výsledků starostka
vítězné obce Petra Kočnarová.

„Měl jsem možnost nahlédnout pod pokličku života vesnic
menších i větších. Tento zážitek bych přál všem lidem, kteří mají
rádi naše vesnice. Stále více se odbourávají rozdíly mezi obcemi
a díky spolkům a spoustě dobrovolné práce občanů se obnovují
tradice, které vytváří příjemnou atmosféru. Rozhodování bylo vel-
mi složité, vyrovnanost obcí je dnes obrovská,“ doplnil Jiří Řezní-
ček, starosta obce Tučín na Přerovsku, který před dvěma lety zís-
kal, jak krajský titul, tak i celorepublikové prvenství.

Zdroj: www.idnes.cz, www.olomoucky.denik.cz,
www.obecskalicka.cz

Pardubický kraj:
Obec Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy

„Poříčí je vesnicí s příkladnou péčí o obec a pospolitostí. Snaží se
vytvářet podmínky pro příjemný život svých obyvatel a je to vesnice
zajímavá také pro turisty. Členitá krajina a zástavba dodává obci pa-
třičný ráz obce venkovského charakteru,“ konstatovala krajská ko-
mise, když vyhlásila Poříčí vítěznou vesnicí Pardubického kraje.

Starosta František Bartoš má z vítězství upřímnou radost. „Ur-
čitě jsme nevyhráli jen kvůli opravenému kulturnímu domu, ale dí-
ky celkovému hodnocení života obce. Máme opravdu radost,“
sdělil František Bartoš. Slavnostní vyhodnocení krajského kola se
uskuteční v Poříčí 17. srpna.

Obec se rozkládá 13 km jižně od Litomyšle v průměrné nadmořské
výšce 450 m. Je tvořena třemi dříve samostatnými obcemi. Poříčí je
drobná obec s menšími původně vesměs roubenými usedlostmi, té-
měř stejného stavebního charakteru s komorami v patře nad průjez-
dem či pouze přízemní s menším dvorem. V centru obce je kaple, kte-
rá prošla opravou a byla posunuta a pootočena vůči silnici, a moderní
informační středisko mikroregionu Toulovcovy maštale, což je turistic-
ká destinace s pískovcovými útvary v borových lesích, kterým dominu-
je malebné městečko Proseč a rokoková perla zámecké architektury
opečovávaná novým majitelem panem Kučerou v Nových Hradech.

Současný společenský život je dán do určité míry aktivitou spol-
ků a obce Poříčí. Ve vesnici jsou aktivní myslivci, hasiči i sportovci.
V obci se lidé pravidelně setkávají při oslavách Dne matek, louče-
ní s prázdninami, při vánočním koledování. Čtyřikrát do roka vy-
chází Poříčský zpravodaj a u příležitosti prvního setkání rodáků vy-
dala obec publikaci. Obec se také pravidelně účastní setkání obcí,
které mají ve svém názvu Poříčí.

Do soutěže Vesnice roku 2011 se v kraji přihlásilo dvacet šest
obcí, což je o dvě více než v loňském roce.

Zdroj: www.svitavsky.denik.cz, www.wikipedia.org

Plzeňský kraj:
Obec Chanovice, okres Klatovy

Modrou stuhu vyměnily letos Chanovice za zlatou a staly se Ves-
nicí Plzeňského kraje roku 2011. Letošního 17. ročníku soutěže se
v tomto kraji zúčastnilo dalších šestnáct obcí.

„Soutěž Vesnice roku je součástí programu obnovy venkova.
Měla by ukazovat, co tento program vesnicím přináší, jak se ves-
nicím daří. Měla by podporovat vnímání jiných obcí, aby se do sou-
těže také přihlásily. Tato soutěž není o královně krásy, ale o lidském
životě, o lidském bytí na vesnicích,“ komentoval hlavní principy
soutěže předseda Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje
Stanislav Rampas.

Vesnice roku by podle něj měla také přispět k zachování své-
bytnosti českých vesnic v kraji. „Měla by povzbudit obyvatele ves-
nic k aktivní účasti na rozvoji svého domova a obnově vesnic. Dal-
ším z cílů soutěže je pak udržení vazby ke kořenům, k tomu, co je
vesnicím vlastní. Velký dík samozřejmě patří komisi, která všechny
obce objížděla a hodnotila,“ dodal Rampas.

Zlatou stuhu a finanční odměnu ve výši 50 tisíc korun převzal
od Plzeňského kraje chanovický starosta Petr Klásek společně se
zástupci dalších obcí z Klatovska, které spadají pod Chanovice.
„Ocenění patří hlavně lidem, kteří v našich vesničkách a obcích
dlouhodobě něco budují. Je to také návaznost na naše předky, pro-
tože venkov se v druhé polovině 20. století poměrně hodně vysíd-
lil a lidé, kteří zde zůstali, dávají najevo, že jsou činorodí, že si umě-
jí s hodně věcmi poradit, a že umějí leccos zorganizovat. Proto je
to hlavně ocenění lidí, kteří zde žijí desítky let nebo celý svůj život,“
sdělil starosta vítězné obce.

Zdroj: www.klatovsky.denik.cz, www.chanovice.cz

Obec Chanovice: V obci se 700 obyvateli funguje deset spolků od
včelařů po kynology. Dominantním zaměstnavatelem je výrobce dře-
věných domů Haas Fertigbau. Je zde škola, dětský domov, známý
skanzen lidové architektury a v okolí i další atraktivní turistické cíle.

Středočeský kraj:
Obec Hlavenec, okres Praha-východ

Obec Hlavenec z okresu Praha-východ vyhrála v soutěži Vesni-
ce roku v rámci Středočeského kraje zlatou stuhu a postupuje do
celostátního kola. 16. 7. bude Hlavenec hostitelem obcí, které se
do soutěže přihlásily, a kde jim bude předáno ocenění. Hlavenec
se této soutěže zúčastnil už pětkrát a získal již modrou, bílou a ze-
lenou stuhu a diplom za péči o zeleň. Tato malá obec má bohatý
společenský život.

FotogalerieZa vítězství v krajském kole získá obec Hlavenec
kromě prestižní ceny i milion korun a postupuje do celostátního
kola. Tam mohou hlavenečtí za případné další vítězství získat dal-

www.chanovice.cz
www.klatovsky.denik.cz
www.wikipedia.org
www.svitavsky.denik.cz
www.obecskalicka.cz
www.olomoucky.denik.cz
www.idnes.cz
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ší dva miliony. Obec by je využila k dobudování kanalizace a vo-
dovodu.

Když Hlavenec přebírá první cenu, celým okolím se nese po-
tlesk. Zlatou stuhu umístí starostka obce Jarmila Smotlachová
v kanceláři obecního úřadu vedle ostatních ocenění. Odměna je-
den milion korun, která s tím souvisí, představuje v rozpočtu obce
s 350 obyvateli, čtvrtinu rozpočtu.

V Hlavenci staví kanalizaci a chystají se na vodovod. Obec se
rozkládá asi dvacet devět kilometrů severovýchodně od centra Pra-
hy a šest kilometrů severovýchodně od města Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav. A pokud by vás zajímalo, čím je Hlavenec tak výji-
mečný, stačí se podívat na jejich internetové stránky. Už jen z to-
ho, jak jsou obsáhlé a aktualizované, budete mít pocit, že jste
zabrousili na stránky mnohem většího města. Jedna zajímavost za
všechny – to, že v obci mají hasiče, myslivce, fotbalisty, rybáře to
není nic až tak neobvyklého. V Hlavenci je ale také folklorní krou-
žek, cestovatelský kroužek a dokonce dětský klub – a to už běžné
není. Proto tu mají prakticky každý týden nějakou společnou akci.

Zdroj: www.rozhlas.cz, www.ceskatelevize.cz,
www.wikipedia.org

Ústecký kraj:
Obec Nová Ves v Horách, okres Most

Nejvyšší ocenění v Ústeckém kraji získala letos obec Nová Ves v
Horách. Obec, podle desetičlenné komise, zvítězila v konkurenci
patnácti obcí díky svému rozvoji ve většině hodnotících kritérií, ja-
ko jsou například společenský život, aktivita občanů, podnikání,
péče o krajinu, připravované záměry či občanská vybavenost. Ve
vesnici žije v současné době kolem 450 obyvatel.

Nová Ves v Horách (německy Gebirgsneudorf) je pohraniční
horská vesnice v Krušných horách asi 15 km severozápadně vzduš-
nou čarou od města Most. Obec leží na severozápadní hranici s Ně-
meckem, kterou zde tvoří potok Svídnice. Z jihu na obec plynule
navazuje její osada Mikulovice. K Nové Vsi patří ještě osady jiho-
západně ležící Lesná a severovýchodně Mníšek.

Ve vesnici působí řada spolků. Aktivní jsou zde hasiči, Spolek
žen, ale také například občanské sdružení Pro rozvoj Mníšku či
Sdružení pro obnovu památek v Nové Vsi v Horách, které se sna-
ží o záchranu místního kostela sv. Michaela archanděla. Obec je za-
jímavá také pro turisty, je rekreační horskou vesnicí. Nachází se zde
hotel Sebastian, mnoho domů slouží k individuální rekreaci. Obcí
procházejí cyklotrasy, např. tzv. Krušnohorská magistrála a turis-
tické cesty jako Naučná stezka Flájská hornatina. V obci bylo zří-
zeno Novoveské muzeum, které dokumentuje vývoj obce a hrač-
kářskou výrobu. V Nové Vsi sídlí Ústav sociální péče zřízený Kraj-
ským úřadem Ústeckého kraje.

Zdroj: www.wikipedia.org,
www.novavesvhorach.cz

Vysočina:
Obec Domamil, okres Třebíč

Domamil se vesnicí roku stala vůbec poprvé, stejným titulem
se ale už několik let pyšní jen několik kilometrů vzdálený Jaku-
bov. Domamil, obec se zhruba třemi stovkami obyvatel leží v nad-
mořské výšce 495 m nedaleko hlavního silničního tahu z Jihlavy
na Znojmo a Vídeň. „Z nejvyššího místa obce jsou za slunečné-
ho počasí vidět rakouské vesnice. V místě je zdravotní středisko,
pošta, fara a školka i základní škola,“ popsala vesnici roku mluv-
čí kraje Jitka Svatošová.

Místní devítiletka uvádí na svých webových stránkách zajíma-
vé aktivity. Dokonce již dvakrát zvítězila v mezinárodním pro-
gramu Eco-Schools a získala titul Ekoškola. Jedná se o program,
v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a záro-
veň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či

vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají
celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex,
analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a na-
vrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit. Na stránkách do-
mamilské školy je také uvedeno, že v praxi se žáci druhého stup-
ně sejdou každé pondělí ráno na školním pozemku, okopávají zá-
hony, odplevelují cestičky a sklízí zralou zeleninu či zalévají květiny
v budově školy.

V obci Domamil se koná každoročně setkání důchodců, vítání
občánků, zabíjačkové hody s ochutnávkou vín a další akce.

Obec na titul Vesnice roku neaspirovala poprvé. „Prošla si úspěš-
ně několika předchozími ročníky a letos to vyšlo. Poděkování za
skvělé fungování obce, její společenské aktivity a práci s mládeží pa-
tří všem v Domamili,“ vzkázal hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

Z historie obce je zajímavé, že ves dlouho patřila klášteru Louc-
kému. Byl zde kostel, pivovar, palírna kořalky, chudobinec.

Zdroj: www.mediafax.cz, www.wikipedia.org,
www.domamil.eu, www.skoladomamil.cz

Zlínský kraj:
Obec Komňa, okres Uherské Hradiště

Komňa je obec s šesti sty obyvateli na Uherskobrodsku a říká se
o ní, že je jedním ze tří údajných rodišť Jana Amose Komenského.
Teď mohou být místní obyvatelé pyšní také na to, že je Vesnicí roku
2011 ve Zlínském kraji a že zvítězila nad dalšími osmnácti obcemi.

„Je to velké překvapení, opravdu jsme to nečekali. I když jsme
se pochopitelně snažili, když už jsme se do soutěže přihlásili,“ pro-
zradil starosta Karel Navrátil.

Vesnice si zakládá na svých tradicích. Každý rok obcí při fa-
šanku chodí skupina takzvaných skakůnů, kteří tancují tradiční
tanec Pod šable. Místní spolek s ním vystupuje na domácích i za-
hraničních soutěžích a učí se ho už děti na prvním stupni místní
základní školy.

Muži tady také každoročně staví máj starým ručním způsobem.
A starosta je ve své funkci už šesté volební období. „Mě to baví,
už to není jen práce, ale spíš úděl,“ vysvětlil Navrátil.

Odbornou porotu Komňa zaujala hlavně díky společenskému
životu. Funguje tady třeba spolek pro uctění památky Komen-
ského nebo ochotnický spolek. Už v loňském roce si ze soutěže
o nekrásnější vesnici odnesla druhé místo a rok předtím získala
titul Lidová stavba roku. Porotě se tehdy zalíbil rekonstruovaný
domek z poloviny 19. století, který představuje obydlí tradiční-
ho zvěroklestičského řemesla.

Zdroj: www.idnes.cz, www.komna.cz

Zpracovala: šum

www.komna.cz
www.idnes.cz
www.skoladomamil.cz
www.domamil.eu
www.wikipedia.org
www.mediafax.cz
www.novavesvhorach.cz
www.wikipedia.org
www.wikipedia.org
www.ceskatelevize.cz
www.rozhlas.cz
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Kateřina Čadilová je stále na cestách.
Jakmile se někde něco šustne kolem re-
gionální značky, je u toho. A to je jich na
celém území České republiky už patnáct
a další se chystají. „Zatímco z dětství si
pamatuji jen trasu Praha – Krkonoše,
kde jsme měli chalupu, dnes se nesta-
čím divit, jak zajímavá je naše země,
když jí projíždím,“ říká. Bývalá knihov-
nice pracovala také v infocentru pro Ev-
ropskou unii, chvíli v PR firmě, u toho si
třikrát „odběhla“ na mateřskou. Kateři-
na Čadilová se stala na začátku letošního
roku předsedkyní Asociace regionálních
značek ČR, která nyní nově spolupracu-
je také s Národní sítí MAS ČR. Kateřina
Čadilová má 47 let, žije s rodinou ve ves-
nici Mukařov nedaleko Říčan.

Jak funguje Asociace regionálních zna-
ček?

Asociace je sdružení, které vzniklo v úno-
ru 2008. Je ale zároveň výsledkem dlouho-
dobějšího procesu, protože projekt na první
značky se začal psát už v roce 2005 a ty už
za rok začaly i fungovat. Na počátku to ce-
lé bylo zaměřeno hlavně na podporu šetrné
výroby v chráněných územích zařazených
do systému Natura 2000. Byl to projekt pod-
pořený Evropskou komisí, konkrétně gene-
rálním ředitelstvím pro životní prostředí.
Tehdy vznikly značky v Krkonoších, Besky-
dech a na Šumavě. Myšlenka se ujala a za-
čali se hlásit zájemci z dalších oblastí, kde už
vazby na ochranu životního prostředí (re-
spektive na chráněná území) nebyla tak sil-
ná. Zůstal ale hlavní motiv, že to, co se pod-
poruje značkami, má respektovat prostředí,
ve kterém žijeme. Těžiště značek je vždy ve
venkovských územích, takže spjatost s pří-
rodou a krajinou tam rozhodně je. Značka
má podporovat drobné řemeslníky, země-
dělce a potravináře kdekoliv v republice.

Vy jste u vzniku asociace ale nebyla…
Bohužel ne. Otec této myšlenky byl Ing.

Tomáš Kazmierski, který působil v organiza-
ci Regionální environmentální centrum ČR.
V roce 2008 už bylo třeba regionálnímu zna-
čení dát vzhledem k přibývajícímu počtu
značek nějakou subjektivitu a tehdy vznikla
Asociace regionálních značek jako sdružení
koordinátorů jednotlivých značek. Já jsem se
pro asociaci začala aktivně pracovat teprve
na začátku loňského roku. V současné do-
bě jsem i předsedkyní občanského sdružení
a mám tedy značení pod svými křídly se vším
všudy…

Inspirovali se naši zakladatelé regio-
nálních značek v zahraničí?

Určitě ano. Jednak v Irsku, kde mají v Zá-
padním Corku velmi propracovanou znač-
ku, další čerpali z Anglie a Německa. V sou-
časnosti se inspirujeme díky projektu mezi-
národní spolupráce v celé Evropě. V loňském

Všude mají důvod zavést
regionální značku®
Rozhovor s Kateřinou Čadilovou,
předsedkyní Asociace regionálních značek ČR

roce jsme dělali celoevropský průzkum, po-
znávali jsme, jak to kde funguje a měli jsme
možnost podívat se i do Anglie, Nizozemska,
Španělska. Navázali jsme další kontakty, pak
jsme i u nás uspořádali mezinárodní konfe-
renci, kde byli i Poláci, Rumuni, Slováci.

V čem byste se rádi podobali státům,
kde už mají dlouhodobější zkušenosti?

Nerada to říkám, ale hodně záleží na pe-
nězích. A je podstatné, kde se ty peníze zís-
kávají. A pokud mohu porovnávat, tak Iro-

vé i Angličani mají poměrně stabilní zdroje
buď ze strukturálních fondů, nebo z vel-
kých nadací… A samozřejmě i od samo-
správy – například v jednom hrabství v An-
glii se mně moc líbilo, jak podporují vlastní
výrobce, jak je motivují. Rada toho hrabství
zaplatila člověka, který dostal tři roky na to,
aby vytvořil nějaký funkční systém podpo-
ry místních producentů. A to se i podařilo.
U nás také čerpáme z projektů, ale ty se
často musí příliš přizpůsobovat podmínkám
konkrétních programů, peníze se vydávají



na zbytečnosti a málo se myslí na skuteč-
nou udržitelnost. Ve výsledku se pak často
vynaložené úsilí a finance do značné míry
rozplynou. Je to neefektivní. A oni to děla-
jí efektivně.

V současné době u nás existuje pat-
náct značek...

…a jednáme se třemi dalšími vážnými
zájemci.

Kolik je řemeslníků, výrobců, kteří
značku používají, kteří mají certifiká-
ty?

Naposledy jsme jich napočítali okolo čtyř
stovek. Certifikáty se udělují na dva roky,
takže někteří prošli hodnocením certifikač-
ní komise už i potřetí. Držitelé značek tak
pochopitelně nejen přibývají, ale i ubývají,
protože někdo například značku už neob-
noví – i když úbytek není výrazný.

Čím to je, že už značku znovu ne-
chtějí?

Podle toho lze vypozorovat, jak v daném
území značka funguje. Například Šumava,
která je financována z velkého projektu, při-
šla zatím jen o tři nebo čtyři výrobce z pě-
tasedmdesáti a to jen proto, že výrobci na-
příklad přestali vykonávat svou činnost.
V Krkonoších a Beskydech, kde teď situace
není ideální, je pokles o něco větší. V celos-
tátním měřítku je ale velmi výrazný nárůst
žadatelů. Když jsem před více než rokem
nastupovala do asociace, bylo jich kolem
dvou stovek. A dnes – jak už jsem řekla –
kolem čtyř set. Ale je to logické – s přibýva-
jícími značkami přibývá i žadatelů o ně.

Co to pro výrobce znamená, že mají
malé „erko v kroužku“ na obalu svého
výrobku?

Když zavádíme novou značku, říkáme,
že je to marketingový nástroj pro výrobce
samotného. Je to určité ocenění jeho práce,
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něných územích to mají složitější, a zároveň
produkují šetrně, takže jejich potraviny ne-
bo přírodní produkty mají přidanou hodno-
tu v tom, že pochází z čistého území, a na-
ši řemeslníci nepoškozují prostředí kolem
sebe. Ale regionální značky obecně mají ně-
kolik rozměrů. Jednak mají být zajímavé pro
lidi, kteří na to území přijíždějí a vzhledem
k tomu, že značky mají většinou drobní vý-
robci, je třeba, aby se zviditelnili a tím zvidi-
telnili i ten region jako takový. Značka je te-
dy i nástroj pro turistický ruch a může těžit
z toho, jak v poslední době stoupá zájem
o nějaké alternativnější formy turistiky. Na-
příklad Moravský kras se hodně snaží o tzv.
zážitkovou turistiku – návštěvy dílen, farem,
různé ochutnávky apod. Samozřejmě by
bylo ideální, kdyby se koordinátoři uměli
postarat i o odbyt těch produktů.

Jak by se to dalo dělat?
Inspiraci vidím například v Nizozemsku.

Tam se vyloženě orientují na zemědělské
produkty. I když je pravda, že se to nepo-
vedlo hned, ale je to výsledek skoro dva-
cetileté práce. Na jednom ostrově blízko
pobřeží se třeba podařilo zachránit odbyt
jehněčího, které bylo cenově nekonkuren-
ceschopné. Ale když zdůraznili, že se jed-
ná o charakteristickou záležitost, vybudo-
vali kolem cyklostezky, uspořádali festival
a zároveň to jehněčí prodávají jak v místě,
tak i v Amsterdamu a certifikují celý ten ře-
tězec od výrobce až k řezníkovi, tak to má
i ekonomický efekt. U našich drobných ře-
meslníků je dost těžké hledat něco univer-
zálního, co by pomohlo všem. Máme tady
maminky na mateřské nebo babičky, které
dělají úžasné ruční práce, ale je jasné, že
mají omezenou kapacitu, a současně znač-
ku mají i větší firmy. Často je to i tak, že
větší firma znamená nástroj větší propaga-
ce. Když chce značku, může ji dostat do
širšího povědomí. Ale je opravdu dost těž-
ké prosadit nějaký jednotný nástroj na to,
jak pomáhat. A na druhou stranu – cesty
jsou a je úkolem naší asociace je hledat.

Co musí řemeslníci splnit, aby uspěli
u certifikační komise, aby dostali znač-
ku?

Jsou pro to základní podmínky. První je
logická: protože je to regionální značka, mu-
sí mít buď přímo sídlo, nebo provozovnu na
území regionu, o jehož značku žádá. Pak
jsou obecné podmínky, jako je například
bezdlužnost, podepisuje se čestné prohláše-
ní, že splňujete normy a předpisy, které pla-
tí pro tu určitou výrobu, pak se odkazuje na
ekologicky šetrnou výrobu, tedy musíte po-
depsat prohlášení, že nepoškozujete životní
prostředí ani výrobou ani výrobky. Komise
také hodnotí pět kritérií, přičemž výrobce
nemusí získat body v každém z nich. Hod-
notí se tradice (tradice, která se týká regionu
anebo osobní tradice žadatele), podíl míst-
ních surovin, podíl ruční práce, spjatost s da-

má něco, čím se může pochlubit, a pokud
je šikovný a umí to používat, pak by mu
značka měla pomoci lišit se od konkurence.
Pochopitelně výrobci čekají, že jim to přine-
se i další bonusy. A ve většině případů tomu
tak i je. Minimálně je každý výrobce, který
získá certifikát a dodá rozumné podklady,
zařazen na webové stránky asociace, které
mají v současné době podobu docela pro-
pracovaného katalogu. Takže malí výrobci,
kteří doposud neměli ani své webové strán-
ky nebo je nemají čas aktualizovat, si tímto
zaručují přístup na internet a jsou dohleda-
telní. Jednotliví koordinátoři – pokud na to
mají prostředky – vydávají katalogy, které se
snaží propagovat v rámci svého území. Aso-
ciace nyní podruhé vydala celostátní bulle-
tin, kde mají všichni koordinátoři články se
seznamem svých výrobců. Tento bulletin se
dostává do největších infocenter v republi-
ce i na další místa a setkává se s dobrým
ohlasem. Pak jsou akce jako například vý-
stava Země živitelka v Českých Budějovi-
cích. Samozřejmě nelze prezentovat vždy
všech 400 výrobců, počet na takových ak-
cích je omezený. Každý proto nemusí mít
pocit, že je to pro něj přínosné, ostatní si to
naopak chválí. Roli hrají hlavně koordináto-
ři jednotlivých značek – musí umět na svém
území pokrýt co nejvíce, musí umět navzá-
jem komunikovat. Ukazuje se, že tam, kde
značka dobře funguje, si pomáhají mezi se-
bou i výrobci.

Takže řemeslník je na něco šikovný,
certifikační komise to uzná a přidělí mu
certifikát, dostane značku… A teď se
nemusí starat o víc než o svou výrobu,
značka už se postará o reklamu sama?
Je to výhodné třeba pro malé řemesl-
níky, kteří působí na příliš malém pro-
storu a „doplácejí“ na to, že se o nich
neví?

Určitě. To by měla být hlavní role značky.
Původně vyšla z myšlenky, že výrobci v chrá-
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ným regionem. Poslední kritérium je volné –
komise hodnotí kvalitu výrobků (jejich vla-
stnosti, tedy funkčnost, vzhled, chuť a po-
dobně a výjimečnost ve srovnání s podob-
nými produkty). Podkladem pro toto hod-
nocení je vlastní bodování žadatelů, které
komise kontroluje a případně přehodnocu-
je. Z maximálních 25 bodů musí žadatel
splnit alespoň deset. Komise má ale i právo
veta a i když body vyjdou, může rozhod-
nout, že značku nakonec neudělí, nebo se
žádostí vůbec nebude zabývat.

Vím, že řešíte například i takovouto
situaci: Existuje značka Haná a vedle ní
má vzniknout nová značka Moravská
brána. Jde tedy o to, vymezit území, aby
značky nepokryly stejné území. Je třeba
i opačná situace, území, kde zatím žá-
dná značka není?

Ano. Například stále se moc nedaří v zá-
padních Čechách. Otázkou je, je-li to prob-
lém. Celá koncepce značek má základní rys,
který je pro ni hodně typický. Základem je
to, že na tom území musí být někdo, kdo ví,
že to chce dělat, protože to tomu regionu
něco přinese. Na tom záleží, jak značka bu-
de fungovat – o tom by mohli hodně vy-
právět třeba na Hané, kde si nespokojení
výrobci prosadili změnu koordinátora.
Všechno vyrůstá zdola, takže je hlavně dů-
ležité, jak jsou šikovní koordinátoři jednot-
livých značek, zda jsou vůbec schopni najít
a zaplatit schopného člověka, který se bude
o značku starat. I když pokládáme 400 vý-
robců za úspěch, je to jako nic v rámci celé
republiky, ale je to dáno tím, že koordinátor
musí mít osobní kontakt s jednotlivými vý-
robci. A když to dělá dobře, pak je schopen
i najít pro region typické zástupce, kteří ho
mohou velice zajímavě reprezentovat. Úko-
lem naší asociace není lobovat za to, aby
značky byly na celém území. Někdy naopak
slyšíme i kritické hlasy, ti, kdo byli u počát-
ků značení, mají občas pocit, že s přibývají-
cími značkami ztrácejí na své exkluzivitě.

A jak to vidíte vy? Jste ráda, že zá-
jemců přibývá?

Já si říkám, že když mají lidé zájem –
a oni ho v poslední době mají obrovský –
tak proč ne? Všude mají důvod, proč tam
značku zavést. Spíše ale pozoruji, že se úze-
mí značek zmenšují. První značky byly na
územích celých turistických regionů, bylo to
zaštítěné nějakým projektem, mělo to svo-
ji logiku, aby to území bylo velké, aby mě-
lo dostatečný potenciál. Ale tam pak zase
nemůže příliš fungovat osobní kontakt.
Dnes se nám hlásí jednotlivé MASky, které
se snaží navzájem spolupracovat. A když bi-
lancuji – celé velké Krkonoše mají okolo
dvaceti výrobců stejně jako jedna MASka,
kde se znají všichni osobně.

Dokázala byste říct (a chtěla byste
říct), kde se značce nejlépe daří? Ke kte-

ré máte i osobně největší vztah a která
by mohla být vzorem ostatním?

To bych nechtěla, ani by to nebylo fér.
Vždycky je třeba posuzovat možnosti a pod-
mínky, jaké jednotlivé značky mají. Kvantita-
tivně vede Šumava. Je to tím, že je tam znač-
ka nejdéle a koordinátorem je regionální
rozvojová agentura, která dělá destinační
turistickou agenturu pro celý region Šuma-
va a povedl se jim velký přeshraniční projekt
s Bavorským lesem. Takže oni měli na tři ro-
ky zajištěné financování a mohli doslova
chrlit propagační materiály a začlenit znač-
ku do turistické prezentace celého regionu.
Ale dvě další značky, které začaly podob-
ným způsobem, žel, zdaleka nedopadly

takto. Dnes jsou spíše v útlumu, neměly ta-
kové příležitosti jako Šumava. A pak jsou
případy jako například Prácheňsko, které
vzniklo na základě spolupráce pěti místních
akčních skupin. Ti po necelém roce kvanti-
tou dotahují Šumavu díky fungující vzájem-
né spolupráci. Na první komisi byli schopni
dát dohromady 39 žádostí, což většina ji-
ných nemá ani po několika letech fungová-
ní. Ale zase díky projektu nevybírají poplat-
ky, mnoho držitelů jsou jen příležitostní vý-
robci a dost se bojím, že až projekt skončí,
mohou nastat problémy.

Asociace s Národní sítí MAS ČR uza-
vřela dohodu o partnerství. Co je cílem
této smlouvy?

Důvod je zřejmý, z patnácti značek jich
devět koordinují přímo místní akční skupi-
ny. Tudíž stále častěji záležitosti kolem zna-
ček řešíme právě s místními akčními skupi-
nami. Cíle obou organizací jsou velmi po-
dobné a navíc předseda národní sítě Ing.
František Winter je zároveň předsedou MAS
Horní Pomoraví, která koordinuje značku
Jeseníky. Máme více příležitostí bavit se
o společných zájmech a tak vznikl třeba i ná-
pad společné prezentace na výstavě Země ži-
vitelka, která se uskuteční v pavilonu R3. Tam
se budou formou venkovské tržnice pre-
zentovat jednotlivé značky, tedy i ty, jejichž
koordinátorem nejsou MAS.

Takže na „živitelce“ bude mít tento-
krát i více výrobců šanci představit se
veřejnosti.

Ano, bude tam deset značek a je na nich,
kolika výrobcům dají na svých stáncích pro-
stor. Ale je to šestidenní akce, takže se mo-
hou střídat. Kromě prezentace výrobců
chceme uspořádat i odborný seminář, kde
se představí jednotliví koordinátoři se svými
projekty. Zkrátka by prezentace značek mě-
la mít ucelenější podobu než v minulosti.
Doufám, že zúročíme i to, že máme jed-
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notná pravidla i vizuální styl v podobě log –
což nám například zase v cizině závidí.

Jaké další aktivity chystá asociace?
V polovině září uspořádáme jarmark re-

gionálních produktů v Praze na Kampě. Bu-
de tam okolo dvaceti stánků a kromě jed-
notlivých značek pozveme i partnery, který-
mi jsou například Tradice Bílých Karpat,
Český ráj či Jizerské hory a další organizace.
Podali jsme také vzdělávací projekt do PRV,
který, pokud vyjde, bude zaměřen na prak-
tické marketingové dovednosti. Vzdělávání
je zaměřené na zemědělce a potravináře.
Mělo by mít charakter dvoudenního pro-
gramu a konat se na sedmi místech v re-
publice. Inspiraci jsme čerpali ze zahraničí,
kde už něco podobného funguje – koordi-
nátoři značek podporují místní produkci i
poradensky, radí drobným producentům,
jak se mají prezentovat. To jsme viděli i na
farmách v Holandsku. Všude mají obchůd-
ky, a říkají, že jim k tomu značka pomohla.

Naplňuje vás práce v asociaci?
Velmi. I když přiznávám, že rodina tím

trochu trpí, protože jsem stále častěji na
cestách – certifikační komise každé značky
by se měly scházet minimálně dvakrát do
roka a na každé bych měla být. A k tomu se
přidávají ještě další akce. Všechny mé pro-
fese, které jsem v minulosti vystřídala, mně
něco daly. Sice se obávám, že umím ode

všeho trochu a nic pořádně, ale aspoň ne-
mám problém chvíli něco kontrolovat a pak
zase něco nového vymýšlet. Úplně fascino-
vaná jsem ale z toho cestování. Teprve teď
poznávám, jak zajímavá a rozmanitá je na-
še země a hlavně potkávám úžasné lidi, kte-
ří nejdou s proudem, ale často ve složitých

podmínkách dělají fantastické věci. A mě tě-
ší, že jim svou prací mohu být snad aspoň
trochu užitečná.

Rozhovor vedla Marie Šuláková
Více informací na:

http://www.regionalni-znacky.cz/
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PRAHA

Plzeň

Brno

Ostrava

Asociace regionálních značek, o.s. – sdružení regionů s vlastní značkou pro místní produkty

potraviny a zemědělské
produkty

řemeslné výrobky
a přírodní produkty

ubytovací a stravovací
služby

Legenda:

http://www.regionalni-znacky.cz/

Zdroj: Noviny Doma v regionech
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Výbor Národní sítě MAS se na svém jednání 26. července v Olo-
mouci zabýval hodnocením MAS v roce 2011, diskutoval o formě
pomoci nepodpořeným MAS a jeho členové přemýšleli, jak co nej-
lépe využívat data o regionech a jak zlepšit propagaci hnutí LEADER.
Výbor byl rovněž seznámen s aktivitami na zahraničních konferen-
cích a jednal o nejbližších akcích jako je Agrokomplex v Nitře a Ze-
mě živitelka v Českých Budějovicích.

Na úvod jednání uctili přítomní minutou ticha památku ředite-
le KAZV v Olomouci Ing. Karla Stojana, který zemřel dne 25. červ-
na 2011 a byl velkým příznivcem hnut LEADER.

VOLBA TŘÍ HODNOTITELŮ
Z DESETI NOMINOVANÝCH

Po kontrole plnění úkolů z minula informoval o své činnosti před-
seda Národní sítě František Winter, který zmínil účast na jednání EHSV
v Bruselu, konferenci BioAkademie, jednání se Zuzanou Dvořákovou,
která se vrátila na MZe o Agrokomplexu a Zemi živitelce, jednání
s vrchním ředitelem sekce venkova MZe Pavlem Sekáčem o možnosti
otevření programu „osvojování zkušeností“ pro nevybrané MAS
a účasti na jednání o Střednědobém hodnocení PRV, kterého se však
téměř nikdo nezúčastnil, neboť účastníkům přišly pozdě pozvánky.

Poté nastala chvíle mírného napětí před tajnou volbou tří hod-
notitelů MAS za rok 2011 z řad Národní sítě. Téma hodnocení ny-
ní aktuálně zajímá všechny MAS, neboť MAS měly do 29. červen-
ce odevzdat na MZe vyplněné dotazníky k zářijovému hodnocení
na ministerstvu zemědělství.

Z deseti navržených kandidátů výbor v tajné volbě zvolit tyto členy:

– Anna Čarková, manažerka MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
(Jihomoravský kraj)

– Michal Jarolímek, poradce MAS Sdružení růže (Jihočeský kraj)
– Bořek Valvoda, předseda MAS Naděje pro Mostecko

(Ústecký kraj)

Náhradníkem zvolené trojky bude Jiří Krist z MAS Opavsko (Mo-
ravskoslezský kraj).

Hodnocení MAS se má uskutečnit od 1. do 14. září. Každá ze
112 MAS bude prezentovat svou činnost ve 20–30 minutovém

bloku na ministerstvu zemědělství. V hodnotitelské komisi bude
mít MZe 1 hlas, SZIF 1 hlas a NS MAS 1 hlas s tím, že k tomuto
hlasu budou přítomni 3 zástupci sítě, kteří se musí usnést kon-
senzuálně.

Harmonogram:
1. 9. MAS Jihočeského kraje
2. 9. MAS Královéhradeckého kraje
5. 9. MAS Jihomoravského a Libereckého kraje
6. 9. MAS Středočeského kraje
7. 9. MAS Zlínského kraje
8. 9. MAS Olomouckého kraje
9. 9. MAS Moravskoslezského a Ústeckého kraje

12.9. MAS Vysočiny a Plzeňského kraje
14.9. MAS Plzeňského, Pardubického a Karlovarského kraje

CESTY DO ZAHRANIČÍ K OVLIVNĚNÍ
BUDOUCNOSTI METODY LEADER

Jednání výboru dále patřilo informacím o zahraničních aktivi-
tách.

Informace ze studijní návštěvy Stálé pracovní skupiny
Rozvoj venkova v jihovýchodní Evropě 5. – 8. 7. 2011

Jančo: Účast pracovníků ministerstev z jihovýchodní Evropy
– náměty na metodu Leader v jiných zemích. Jednání nevedlo
k širší spolupráci. V průběhu byla schůzka s p. Hakenem, který
má zkušenosti s rozvojovými projekty na Balkáně. Další program
zajišťovala Anna Čárková – prezentace projektů spolupráce,
regionální značení a místních produkce. Dále pokračovala PS
do Jihočeského kraje. Vše bylo financováno z rozvojového pro-
gramu EU.

Karasová: Proběhlo představení CSV, krajské sítě NS MAS Zá-
padočeské a Jihočeské – rozsáhlá diskuze. Součástí byla exkur-
ze po projektech z LEADERu a projekty spolupráce. Kulturní
a společenský večer – ochutnávky výrobků Prácheňsko. Výstu-
py budou předány a vyvěšeny na web – příslib zaslání zahra-
ničních organizátorů.

Výbor Národní sítě v červenci jednal o hodnocení
MAS, uspořádá seminář pro nepodpořené regiony
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Informace z konference Arc 2020
Dne 13. 6. 2010 účasten na výroční konferenci Arc 2020

v Bruselu, kde proběhlo hodnocení greeningu zemědělské po-
litiky a zachování zemědělské výroby v Evropě a další. Mají opač-
né zájmy než Společná zemědělská politika, která podporuje ze-
mědělský průmysl, podporuje obchod s komunitami.
(záměry hnutí ARC 2020 viz:

http://is.hvjdesign.eu/dokumenty/nsmascr/ostatni_dokume
nty/nsmascr_1302780666.pdf).

Petr Kulíšek: V některých zemích probíhají společná jedná-
ní na změnu SZP ve spolupráci s farmáři atd. Probíhá komuni-
kace subjektů a tím je i společný hlas. Na jednání byla prezen-
tace expertů o zdarech této aktivity. Na závěr byl přizván zpra-
vodaj z Bavorska, který interpretoval poslední názory
parlamentu – zastánci jednoduchých finančních toků do rozvoje
venkova. Účastníci nakloněni metodě LEADER, ale pohled byl
širší jak LEADER, celá SZP. Evropa by měla pokračovat a poučit
se z problémů a nebránit se reformě. Eurokomisaři předán NSPL
VIZE 2014+.

Do nejbližší doby bychom měli dát dohromady různé sub-
jekty k nasměrování SZP do venkova, greeningu, atd. Na kon-
ferenci VENKOV 2011 by mohl být seminář k této problemati-
ce za účasti již určitých subjektů. Dále podporuje účast na kon-
ferenci v Polsku 3. – 5. 10. 2010 – konference k rozvoji venkova
a LEADERu. Doporučena účast NS MAS.

Česká republika byla zmiňována jako negativní k reformám
na státní úrovni – důležité je změnit jejich pohled. Celkově je 40
% peněz z dotací skrze zemědělskou politiku rozděleno mezi
cca 10 % vlastníků, jejich struktura je v EU různá.

Výbor NS MAS poté schválil záměr oslovit další subjekty –
SPOV i drobné farmáře a zaujmout pozici na konferenci v Pol-
sku. Zodpovídá: PS Mezinárodní spolupráce.

Informace z konference ve Finsku – LEADER za hranicemi EU
Radim Sršeň: Metoda je známa i v rámci OECD (Latinská

Amerika, Afrika, Rusko…) – bude uveřejněna zpráva. PS se bu-
de snažit vytvořit žádost o podporu rozvoje LEADER. Pokusí se
o sjednání schůzky s eurokomisařem Filem, šéfem ELARD a na-
šich zástupců. Předání VIZE 2014+ vedoucím odboru v komisi
a referentovi LEADER na komisi. Mezinárodní projekty spolu-
práce – u Evropské komise jen 89 projektů spolupráce LEADER
(8 českých, nejlepší Maďarsko) a MAS se přitom zapojily do 598
mezinárodních projektů z různých zdrojů. Budoucnost LEADER
2014+ bude projednávána na konferenci v Polsku. PS byla kon-
taktována několika lidmi ze zahraničních CSV, kteří by chtěli
kontakty na Ministerstvo zemědělství ČR, protože do dnešní do-
by se jim nepovedlo navázat kontakty. PS bude dělat prostřed-
níka v zájmu o studijní cesty na výměnu zkušeností.

Výbor NS MAS poté schválil záměr vypracovat žádost o do-
taci na Ministerstvo zahraničních věcí: Leader jako nástroj vý-
chodního partnerství. Zodpovídá: PS Mezinárodní spolupráce

PS Mezinárodní spolupráce bude mít schůzku 8. 8. 2011
v Hradci Králové, kde budou udělány závěry.

PREPARE Gathering 2011 v Srbsku
Na webových stránkách NS MAS ČR je rovněž k dispozici ak-

tuální informace a zpráva z cesty Jaoromíra Poláška (MAS Chan-
ce in Nature) na PREPARE Gathering 2011 v Srbsku:
http://is.hvjdesign.eu/dokumenty/nsmascr/zpravy_z_pracovni-

ch_cest/nsmascr_1311856164.pdf
Srbsko je v současné situaci zhruba jako v ČR před 20 lety

z hlediska vybavenosti, cen, služeb.
Nicméně díky mnoha společným prvkům v minulosti si přejí

spolupracovat s ČR, která zde má velmi dobré jméno. ČR je již
považována za zkušenou „EU zemi“, ze které je možné vyvá-
žet know-how pro rozvoj venkova v zemích bývalé Jugoslávie.
Je zde potenciál pro navazování spolupráce s rozvojovými or-
ganizacemi – vzhledem k absenci financování je zakládání MAS
teprve na začátku.

EHSV: LEADER jako nástroj pro místní rozvoj
Na webu NS MAS je rovněž zpráva Jaromíra Poláška z jed-

nání v EHSV v Bruselu Veřejné projednání „Leader as a tool for
local development“ (LEADER jako nástroj pro místní rozvoj), kde
zdůrazňuje zejména poznatky a komentáře zástupce Evrop-
ského účetního dvora.
http://is.hvjdesign.eu/dokumenty/nsmascr/zpravy_z_pracovni-

ch_cest/nsmascr_1311856107.pdf

HODNOCENÍ A PODPORA NEZAŘAZENÝCH MAS:
SEMINÁŘ VE DRUHÉ POLOVINĚ ZÁŘÍ

Výbor Národní sítě se dále zabýval pokrytím bílých míst a za-
pojením nepodpořených MAS.

Školení těchto MAS v metodě LEADER je potřeba. Petr Sušan-
ka, který vede databázi nepodpořených MAS, informoval, že 27 tě-
chto MAS je do budoucna akceschopných. Upozornil. že plánovat
pro další období až 180 MAS je nereálné. Navrhl proto, aby se čin-
nost těchto MAS vyhodnotila – byla ustavena pracovní skupina,
která navštíví MAS a na základě tohoto se řešila bílá místa na ma-
pě a rozšíření pokrytí. Sušanka uvedl, že i nepodpořené MAS jsou
aktivní a chtějí se ukázat.

Výběr z debaty:
Krist: doporučení dobrovolného zapojení, udělat jako obdobu

soutěže vesnice roku, ale zapojit by se mohly všechny MAS
Sušanka: tyto MAS nechtějí soutěžit, ale „bojovat“ na MZe, aby

dostaly min. 500 000,– Kč na osvojování
Haš: nekontrolovat MAS, ale informovat je o budoucím vývoji.

Důležitá je informace o jejich stavu, a zda je možné jejich rozšíře-
ní do bílých míst

Pošmurný: důležité je také seznámení obcí okolo fungujících
MAS a podnícení jejich připojení se ke stávajícím MAS.

Sušanka: je potřeba dát dohromady materiál na podporu MAS,
které jsou nevybrané, aby to byl podklad k „osvojování“

Kulíšek: již jsme schválili, že proběhne hodnocení těchto MAS,
ale je otázka, zda se to zaplatí z NS MAS a jaké bude provedení

Haš: v rozpočtu bylo odsouhlaseno 40 000,– Kč na hodnocení
nepodpořených MAS

Winter: prostředky na osvojování budou vyhlášeny programem
OSVOJOVÁNÍ a výběr bude na MZe jako vyhlašovateli, naše čin-

http://is.hvjdesign.eu/dokumenty/nsmascr/zpravy_z_pracovnich_cest/nsmascr_1311856107.pdf
http://is.hvjdesign.eu/dokumenty/nsmascr/zpravy_z_pracovnich_cest/nsmascr_1311856107.pdf
http://is.hvjdesign.eu/dokumenty/nsmascr/zpravy_z_pracovnich_cest/nsmascr_1311856164.pdf
http://is.hvjdesign.eu/dokumenty/nsmascr/zpravy_z_pracovnich_cest/nsmascr_1311856164.pdf
http://is.hvjdesign.eu/dokumenty/nsmascr/ostatni_dokumenty/nsmascr_1302780666.pdf
http://is.hvjdesign.eu/dokumenty/nsmascr/ostatni_dokumenty/nsmascr_1302780666.pdf
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nost bude pouze jako poradenská. Je důležité se rozhodnout, zda
hodnocení nebo poradenská činnost (objet, poradit a navést).

Kulíšek: evaluace je nutná, nechceme hodnotit, ale zjistit možnosti
Winter: je možné použít stávající dotazník jako statistiku a po-

té nabídnout poradenství s programem „osvojování“
Sušanka: dotazníky jsou připraveny dva, jeden pro vybrané a dru-

hý pro nevybrané
Dufková: podporuje zřídit pracovní skupinu kvůli monitoringu

nepodpořených MAS, ale dotazník nedoporučuje
Kulíšek: zkombinovat poradenství a monitorování. Utvořit jed-

nu skupinu, která poradí a seznámí s programem „osvojování“.
Karasová: prezentuje názor MAS jejího kraje – nevybrané MAS

by se měly zrušit a jejich území rozdělit mezi ostatní. Doporučuje
nezávislou komisi v rámci celé ČR.

Lahoda: doporučuje udělat seminář pro prezentaci MAS, které
mají zájem

Šulák: nepodpořené MAS nepotřebují samostatné hodnocení,
potřebují jasnou vizi další existence, co nejvíce tlačit na co nej-
rychlejší spuštění „osvojování“ a pomoci takto MAS s vytvořením
komunitních strategií

Winter: bílá místa musíme pokrýt, jinak ministerstva nebudou
počítat s LEADERem jako s možnou plošnou metodou přerozdě-
lení peněz. Je potřeba získat informace, zjistit zájem a pak se te-
prve rozjet na konzultace. Program spuštěn nejdříve 1. 1. 2012.
Doporučuje proto všechny nepodpořené MAS pozvat na seminář
ve druhé polovině září.

Sušanka: přiklání se k tomuto návrhu, 27 MAS budou mít jako
podporu kartu na Google mapy

Sršeň: na seminář pozvat i obce či regiony, které uvažují o vstu-
pu do MAS

Krist: navrhuje v září uskutečnit seminář, v říjnu udělat konzul-
tace na místě, a na konferenci Venkov 2011 udělat report

Winter: termín a místo se bude domlouvat na Zemi živitelce
Usnesení: Na Zemi živitelce dojednat realizaci semináře pro ne-

podpořené MAS a všech zájemců o vstup a tvorbu MAS.

DISKUSE A PŘIPOMÍNKY
KE ZPŮSOBU HODNOCENÍ MAS

Členové výboru rovněž připomínkovali aktuální stav systému
hodnocení MAS v roce 2011.

J. Karasová například uvedla, že je problémem prokazování
konzultací, které jsou vidět na realizovaných projektech.

Výběr z debaty:
Pošmurný: dotazník vznikl z pracovní skupiny, schválila ho NS

MAS a byl předán na MZe
Dufková: Téměř všechny MAS jejich kraje mají problém s dota-

zníkem. Byly vzneseny připomínky, které ale nikdo nezapracoval.
Haš: Dopředu získat otázky nebylo možné, protože konečné

znění bylo na MZe. PS připomínky projednávala a většinu zapra-
covala.

Pošmurný: důležitá je příprava na prezentaci. Je na MAS co si
nachystá na doložení.

Kulíšek: Metoda hodnocení byla MZe změněna a všichni jsou
zmateni. Není možno všechny podklady projít na místě.

Šulák: Výhrada je v tom, že dotazník sice zpracovávala NS MAS,
ale hodnotí se na jiném místě, hodnotí se různá doba a bodová
váha některých kapitol byly MZe nadhodnocena. Výstup je proto
zcela jiný a NS MAS nemůže tvrdit, že je to jí podpořený dotazník.

Sušanka: Bodování bylo změněno na MZe
Krist: Dotazník byl míněn jako doplňková aktivita k hodnocení

na místě, takto se stal něčím jiným
Hanačík: Co PS udělala, tak MZe předělalo. Jediná hodnotná ka-

pitola pro MZe je monitoring a evaluace – plnění smlouvy mezi
MZe a MAS. V jejich případě je nutné rozhodování dle správního
řádu. My jsme si vytvořili dotazník pro naši potřebu. MZe se musí
držet podepsaných smluv, správního řádu a nic více nesmí použít.
Alokace by měla být pouze na parametrických hodnotách 5. ka-
pitoly.
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Pošmurný: Pokud by bylo hodnocení dle p. Hanačíka, tak by to
bylo hodnocení automatické. MAS chtějí ukázat to, co umí, a pro-
to je obsáhlejší dotazník. Na hodnocení v roce 2010 si některé
MAS stěžovaly a tímto nám MZe umožnilo do tohoto hodnocení
vstupovat.

Karasová: Dotazník měl být jako doplnění pro návštěvu. Ma-
nuál k dotazníku nám říká o doložení dokladů k pravdivosti od-
povědí.

Hanačík: SZIF chodí na fyzické kontroly a ví, co děláme dle
smlouvy v rámci proplacení.

Večerka: vývoj je jak u nás, tak na straně MZe, Důležité je na-
učit se hodnotit a to i do budoucna.

Kulíšek: Je potřeba dát najevo názor MZe, že dotazník je pod-
pora k hodnocení. MZe by se mělo vrátit k hodnocení v terénu.

Winter: Kdyby byl opětovně terén, tak je možné srovnání. Je po-
třeba dát do připomínek návrhu dalšího hodnocení terén na první
místo hodnocení.

Výbor Národní sítě se usnesl, že se pro hodnocení MAS 2011
bude řídit pokyny MZe. Pro další období však doporučuje MZe
k navracení se k základnímu hodnocení na místě.

KONFERENCE VENKOV 2011

R. Hanačík informoval přítomné o připravované konferenciVen-
kov 2011, která se odehraje ve středních Čechách tentokrát s pat-
ronací SPOV. Byl již proveden průzkum možných míst, kde by bylo
možné uspořádání konference v takové velikosti. Konference má
podporu 3 ministerstev MZe, MMR, MŽP a přislíbení podpory od mi-
nisterstva dopravy MD. Termín okolo 15. 11. 2011 dle podmínek po-
časí pro terénní práce. SPOV v srpnu/září otevře webové prostory pro
konzultace ohledně konání konference. Ministr zemědělství vznesl
požadavek na konání konference ve středních Čechách. Organizá-
tory budou nejspíše MAS Sedlčansko, Krajina srdce a Posázaví.

Výbor NS MAS dále projednal tyto záležitosti: Je potřeba jed-
nat s hejtmanem Haškem (předsedou Asociace krajů) o možnosti
rozdělení prostředků na menší projekty v rámci osy III. Všechny
krajské sítě MAS by měly zmonitorovat, jak kraje podporují MAS
a informovat na dalším jednání.

Další jednání výboru na výstavě Země živitelka v Českých Bu-
dějovicích na Zemi živitelce.

Z připravených poznámek OŠ
pro zápis z jednání zpracoval TSu

Veletrhu Agrokomplex v Nitře
se zúčastní kromě Národní sítě
a SPOV také šestice MAS

Podruhé se zástupci České republiky zúčastní slovenské zemědělské výstavy Agrokomplex v Nitře. Tentokrát se bude v pavilonu M1
kromě Národní sítě MAS (společně s Celostátní sítí pro venkov a Spolkem pro obnovu venkova) prezentovat dalších 6 MAS.

Tři MAS budou vystavovat samostatně ve svých stáncích: MAS Horní Pomoraví, MAS Šluknovsko, MAS Podlipansko
Tři moravské MAS budou vystavovat společně se svými partnery z Banskobystrického kraje: MAS Moravská cesta, MAS Regionu Po-

odří, MAS – Partnerství Moštěnka. OŠ/TSu
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Vláda pozastavila
nekoordinovanou centralizaci

Svaz měst a obcí ČR již několik měsíců upozorňuje na nekoor-
dinované zásahy do smíšeného modelu výkonu státní správy. Vítá
proto, že vláda ČR přijala usnesení, kterým zakazuje další takový
postup. Svaz má nyní zájem podílet se na analýze, kterou má do
konce listopadu předložit ministr vnitra.

V České republice již řadu let úspěšně funguje smíšený model
výkonu státní správy, ve kterém hrají města a obce velmi důležitou
úlohu. Tento model byl zvolen v návaznosti na první a druhou fá-
zi reformy veřejné správy, která probíhala od druhé poloviny de-
vadesátých let minulého století do roku 2003 v souvislosti se vzni-
kem krajů (I. fáze reformy) a zrušením okresních úřadů (II. fáze re-
formy). V poslední době se objevují snahy některých ministerstev,
které narušují systém smíšeného modelu a mají jasně centralizač-
ní tendence.

Jde především o navrhované omezení stávajících kompetencí na
některých obecních úřadech (stavební úřady a matriky), vznik no-
vých „superúřadů“, které nerespektují stávající smíšený model vý-
konu státní správy (Živnostenský úřad a Úřad práce), či nárůst kon-
trolních pravomocí některých ústředních orgánů ve vztahu k obcím
(Generální finanční ředitelství či Nejvyšší kontrolní úřad).

Svaz pravidelně upozorňoval na rizika spojená s nesystematic-
kými zásahy, téma se stalo jedním z hlavních bodů XII. Sněmu ve
Zlíně.

Z usnesení vlády č. 559 ze dne 20. července 2011 vyplývá, že
by se přístup měl změnit a případná další fáze reformy veřejné
správy by měla dostat oficiální a jednotnou podobu.

Zdroj: www.smocr.cz

Svaz nesouhlasí s rušením
internetu v knihovnách

Informace o plánovaném rušení projektu internetizace kniho-
ven se v posledních dnech rozšířila do všech obcí a měst. Minister-
stvo vnitra chce tento program ukončit a bez jakýchkoliv předcho-
zích konzultací předložilo vládě usnesení, ve kterém ho od 1. srpna
2011 ruší. Tento krok přitom odůvodňuje nedostatkem finančních
prostředků. Starostové však mají velké obavy, neboť v některých
obcích je díky tomuto programu zajišťován jediný přístup k inter-
netu pro občany obce.

Program internetizace knihoven byl zahájen již v roce 2004 pod
gescí tehdejšího ministerstva informatiky. Po zrušení tohoto minis-
terstva pak projekt přešel pod ministerstvo vnitra. Již od roku 2007
se však objevují snahy o převedení tohoto programu včetně finanč-
ních prostředků na resort ministerstva kultury, který má na starost
problematiku knihoven obecně. Tato jednání však doposud nikdy
nebyla úspěšná a k převedení programu zatím nedošlo. Nyní minis-
terstvo vnitra přišlo s návrhem Projekt internetizace knihoven zrušit,
neboť na něj ve svém rozpočtu nemá dostatečný objem prostřed-
ků, navíc prý tento projekt přesáhl dobu své plánované realizace.

Ministerstvo vnitra v návrhu usnesení vlády takřka vyzývavě uvá-
dí, že v případě zájmu státu či územních samosprávných celků o za-
jištění tohoto projektu je možné najít potřebný objem finančních
prostředků, a to právě z veřejných rozpočtů územních samospráv-
ných celků jako zřizovatelů knihoven. Na tomto místě považuje Svaz
za nutné připomenout, že povinnost připojení k internetu je stano-
vena zákonem č. 257/2001 Sb., zákon o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických informačních služeb, ve znění
pozdějších předpisů. Ustanovení § 4 tohoto zákona přímo stanoví,

Zdroj: Máchův kraj: http://www.flickr.com/photos/fchmksfkcb/4721489882/in/photostream/

http://www.flickr.com/photos/fchmksfkcb/4721489882/in/photostream/
www.smocr.cz
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že „veřejné knihovnické a informační služby spočívají v umožnění
přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bez-
platný přístup“. V případě faktického odstřihnutí knihoven od in-
ternetu by tedy došlo k rozporu se zněním tohoto zákona.

Internet přístupný v obecních knihovnách za podpory tohoto
programu je mnohdy jedinou možností sociálně slabších občanů,
starších lidí či studentů, jak se k internetu dostat. Navíc se také bo-
hužel zapomíná na to, že internet v knihovně je potřebný nejen pro
uživatele – občany, ale i pro pracovníky knihovny, např. k auto-
matizovanému zpracování knih do výpůjčního systému, pro mezi-
knihovní výpůjčky apod. Počet návštěvníků internetu v knihovnách
přitom každým rokem roste.

Mnozí starostové se tedy nyní obávají, že zrušením projektu a od-
pojením knihoven od internetu dojde k velkému úbytku zájmu čte-
nářů a celá situace následně povede k likvidaci malých obecních kni-
hoven. Ty však mnohdy tvoří přirozené kulturní centrum obce, kde se
setkávají nejenom čtenáři z celé obce, ale i občané všech generací.

Svaz z výše uvedených důvodů jednoznačně podporuje zacho-
vání projektu internetizace knihoven, bez ohledu na to, které z mi-
nisterstev by mělo tento program spravovat. V těchto dnech se te-
dy Svaz obrátí na předsedu vlády s výzvou, aby při jednání vlády
zohlednil argumenty obcí a knihovníků a podpořil zachování to-
hoto projektu. Zdroj: www.smocr.cz

Soutěž Regionální potravina už zná
letošní vítěze
ve všech krajích

Ve všech krajích už znají letoš-
ní vítěze soutěže Regionální po-
travina. Nově tak může tuto znač-
ku po čtyři roky užívat 99 výrobků,
které přibyly k loňským 71. Pro-
jekt ministerstva zemědělství po
loňském úspěšném prvním roč-
níku zaznamenal i letos velký zájem producentů, zeměděl-
ců i spotřebitelů.

Druhý ročník soutěže, ve kterém byli jako poslední vyhlášeni na
počátku prázdnin vítězové z Karlovarského, Moravskoslezského a
Jihomoravského kraje, přinesl několik novinek. Například, že znač-
ka je udělována namísto na šest let nově pouze na čtyři roky. Ta-
ké se rozšířily soutěžní kategorie z šesti na devět, aby hodnocení
bylo co nejobjektivnější. Vlastní kategorii z loňské „pekařské a cuk-
rářské výrobky“ tak mají „cukrářské výrobky a cukrovinky“, k roz-
dělení došlo také u „sýrů“ a „ostatních mléčných výrobků“ nebo
se mezi masnými výrobky zvlášť hodnotí ty trvanlivé, tedy hlavně
nejrůznější klobásy a tvrdé salámy.

„Letošní novinkou je také sedmidílný televizní pořad Toulavá ka-
mera ochutnává Česko, který soutěž doplní. První díl mohli diváci
sledovat v pátek 22. července na ČT 1. Jeho průvodci Iveta Tou-
šlová a Josef Maršál představili různé regionální podniky, místní
tradice a také samozřejmě regionální potraviny,“ řekl ministr ze-
mědělství Ivan Fuksa.

Ocenění výrobci z loňského i letošního roku se shodují, že znač-
ka Regionální potravina má význam, zaznamenávají například zvý-
šený zájem lidí o takto označené produkty. „Výrobcům, většinou
menším a středním podnikům, se tak otvírá další možnost propa-
gace jejich produktů. Zákazníkům se významně rozšiřuje nabídka
a možnost zaměřit se při nakupování na kvalitní a čerstvé potravi-
ny,“ dodal ministr Fuksa. Ucelenou přehlídku oceněných regionál-
ních potravin budou moci zákazníci ochutnat a nakoupit například
na veletrhu Země živitelka.

V příloze vítězné výrobky v jednotlivých krajích. Více o soutěži
Regionální potravina na www.regionalnipotravina.cz.

Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe

V loňském roce se zvýšila
spotřeba vína a přibylo
ekologicky hospodařících vinařů

Vinaři loni hospodařili na přibližně stejné rozloze jako v před-
chozím roce, zvýšila se však plocha ekologicky hospodařících vina-
řů na 649 hektarů. V sektoru ekologického zemědělství ve vino-
hradnictví bylo přiděleno přibližně 14,5 milionu korun a v systému
integrované produkce 153 milionu korun. Vyplývá to ze „Situační
výhledové zprávy réva vinná a víno“.

„Spotřeba vína se v roce 2010 pohybovala kolem 20 litrů na
osobu. V budoucnu lze předpokládat zvyšování spotřeby jak vína,
tak i stolních hroznů. Průměrná cena placená zemědělským vý-
robcům byla 16,30 korun za kilogram moštových hroznů, což by-
lo o 4,30 Kč víc než v předešlém roce,“ uvedl ministr zemědělství
Ivan Fuksa.

Produkční potenciál vinic v ČR loni byla přibližně 19 633 hekta-
rů, přičemž osázených ploch je celkem 17 338 hektarů. Ostatní
plochy představují vyklučené vinice, práva na opětovnou výsad-
bu a státní rezervu. Nejčastěji pěstované odrůdy byly: Veltlínské
zelené (1 680,1 ha), Műller Thurgau (1 664,8 ha), Ryzlink rýnský
(1 266,7 ha) a Ryzlink vlašský (1 209,5 ha) z bílých odrůd, Svato-
vavřinecké (1 405,7 ha), Frankovka (1 229,0 ha), Zweigeltrebe
(842,5 ha) a Rulandské modré (717,5 ha) z modrých odrůd.

Vinaři hospodařili v ekologickém systému na ploše 649 hekta-
rů a bylo jim přiděleno asi 14,5 milionu korun. V systému integro-
vané produkce révy vinné v rámci Agroenvironmentálních opatře-
ní Programu rozvoje venkova ČR se hospodaří na 11 493 hekta-
rech a podle Situační výhledové zprávy by mělo být za rok 2010
přiděleno asi 153 milionů korun. Cílem je podpora systému hos-
podaření ve vinicích, který je šetrný k životnímu prostředí a produ-
kuje kvalitní suroviny s nejvyššími požadavky na bezpečnost a kva-
litu potravin. V rámci tohoto dotačního titulu je zakázáno použí-
vat vyjmenované účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin
a žadatel musí omezit hnojení dusíkatými látkami.

V loňském kalendářním roce vinaři vyrobili zhruba 360 tisíc hl
vína při průměrném výnosu hroznů 2,7 t/ha. Ve vinařském roce
2009/2010 (tj. od 1. 8. kalendářního roku do 31. 7. následujícího
kalendářního roku) bylo vyrobeno zhruba 564 000 hl vína, z toho
asi 367 000 hl bílého a kolem 197 000 hl červeného. Produkce vi-
nařů se meziročně snížila téměř o třetinu. Tento pokles byl způso-
ben nižší sklizní hroznů z důvodu nepříznivého počasí. Celkový do-
voz vín do ČR se oproti roku 2009 zvýšil o 2% přibližně na 1,38
mil. hl. Zdroj: MZe

Ministerstvo životního prostředí
oznámilo návrh na vyhlášení
CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Ministerstvo životního prostředí v těchto dnech rozesílá ozná-
mení o návrhu na rozšíření chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
o část Dokeska s novým názvem CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.
V oblasti se vyskytuje 96 zvláště chráněných druhů rostlin a 163
zvláště chráněných druhů živočichů.

„Cílem rozšíření CHKO o oblast Máchova kraje je sjednotit a ze-
fektivnit ochranu přírody na území přírodovědně i krajinářsky uni-
kátním. Díky rozšíření chráněné krajinné oblasti se navíc zjedno-
duší administrativa - dnes tady totiž působí najednou několik insti-
tucí, které mají ochranu přírody na starosti,“ říká ministr Tomáš
Chalupa.

Předkládaný návrh také odstraní nedostatky ve vymezení zón
ochrany přírody ve stávající CHKO Kokořínsko nebo propojí oblas-
ti Kokořínska a Dokeska. V neposlední řadě by také nová CHKO

www.smocr.cz


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č.161 • 8/2011

Kokořínsko – Máchův kraj mohla tuto unikátní oblast přiblížit vět-
šímu okruhu návštěvníků.

Záměr byl během let 2009 až 2011 důkladně projednán se zá-
stupci všech samospráv v regionu a hlavními hospodařícími sub-
jekty. Předkládaný materiál je výsledkem těchto jednání a zohled-
ňuje většinu obdržených připomínek, které se týkaly hlavně úpra-
vy hranic nebo změny zonace navrhované chráněné krajinné
oblasti. Návrh podporuje většina starostů obcí, kterých se připra-
vované rozšíření týká.

Po projednání návrhu na vyhlášení a vypořádání připomínek bu-
de následovat příprava nařízení vlády o vyhlášení CHKO, jeho pro-
jednání v meziresortním připomínkovém řízení a předložení vládě
ke schválení. Poté, co kabinet nařízení vlády odsouhlasí, bude pro-
ces vyhlašování CHKO dokončen.

Zdroj: www.mzp.cz

Spolupráce Ministerstva zemědělství
a Transparency International
pokračuje dalšími kroky

Ministr zemědělství Ivan Fuksa vítá iniciativy Transparency Inter-
national k soutěžím o zakázky Lesů ČR a přijímá řadu jejích pod-
nětů. Těmito opatřeními naplňuje svou prioritu zajistit efektivní a
transparentní hospodaření podniku a maximalizovat výnosy pro
stát.

Jednoznačným krokem proti riziku kartelů a spekulativních na-
bídek v souvislosti s tendry Lesů ČR bude přezkoumání každého
případu, kdy na některé ze 117 územních jednotek odmítne vítěz
podepsat smlouvu. „V případě podezření z manipulace bude tato
soutěž zrušena. Tyto případy přezkoumá komise, ve které bude za-
stoupena i Transparency International,“ řekl ministr zemědělství
Ivan Fuksa. V souladu se záměrem zajistit naprosto otevřenou sou-
těž budou do druhého kola připuštěny všechny subjekty, které
splní podmínky technické kvalifikace.

LČR už v současnosti požadují vysvětlení, pokud mají podezře-
ní, že některá z nabídek je spekulativní. V případě, že ho zájemce
není schopen podat, je ze soutěže vyloučen. Takovýto postup
schválil i ÚOHS. Nebezpečí spekulativních nabídek, které v těžař-
ském sektoru mohou mít podobu například zkreslení celkové prů-
měrné ceny dřeva v nabídce v důsledku nereálného vyčíslení ceny
určitého sortimentu, považuje Ministerstvo zemědělství i dozorčí
rada podniku za ekonomicky velmi závažné. Ministr Fuksa proto
pověřil dozorčí radu LČR, aby zmapovala, kdo v sektoru může být
z takového postupu podezřelý, tak, aby jeho jednání mohla rada
i management podniku sledovat. Řešením může být jedině rovno-
měrná těžba všech kvalitativních kategorií.

Na možnou účast dceřiných společností v tendrech má ministr
zemědělství také jasnou odpověď. Takové nabídky budou v přípa-
dě odstoupení jedné z propojených společností rovněž vyřazeny.
Nebude tak moci dojít k přepouštění zakázek mezi společnostmi
z jedné skupiny.

Zneužívání práce především zahraničních dělníků je odsouzení-
hodná praxe, na jejíž postihování však LČR ani ministerstvo nema-
jí pravomoci. Nicméně i v tomto bodě ministr Fuksa požaduje, aby
LČR zadaly revírníkům namátkově zjišťovat u koncových zamě-
stnanců, zda dostali za svou práci řádně zaplaceno. Pokud revírní-
ci zjistí nějaké problémy, nahlásí vše inspektorátu práce.

Zdroj: MZe

Josef Košař z Ekofarmy Lukov získal
ocenění pro nejlepšího
ekologického zemědělce

Cenu nejlepšího ekologického farmáře PRO-BIO Svazu ekolo-
gických zemědělců roku 2011 získal Josef Košař z Ekofarmy Lukov.
Ocenění převzal na slavnostním večeru u příležitosti konání Bioa-
kademie 2011, letní konference ekologického zemědělství, v Led-
nici na Moravě.

Josef Košař provozuje rodinné zahradnictví v Lukově na Zlínsku.
Zaměřuje se na pěstování širokého sortimentu zeleniny a bylin.
Všechnu zeleninu pěstují Košařovi na venkovních záhonech bez
použití jakýchkoliv, byť i povolených, ochranných prostředků. S vý-
pěstky v biokvalitě z Ekofarmy Lukov se v sezóně setkávají kupují-
cí především ve Zlíně na tržišti Pod kaštany, nově však od roku
2011 i v jiných moravských městech. Zákazníkům, kteří upředno-
stňují nákup čerstvé zeleniny přímo ze dvora, což je také čím dál
populárnější, Ekofarma Lukov rovněž po předchozí telefonické do-
mluvě vychází vstříc. Zájem o jejich produkty neustále roste.

„Josef Košař si ocenění rozhodně zaslouží. Je to skutečně jedi-
nečný farmář, kterého si všichni, kteří se s ním kdy setkali, musí
rozhodně velice vážit. Ekologicky hospodařící zemědělce jsme
hodnotili z mnoha kritérií, např. zda mají produkci na farmě, za-
jištěný odbyt - ideálně v regionu, kladný ekonomický výsledek, po-
zitivní vliv na životní prostředí, nabídku agroturistiky nebo exkurzí
atd. Jsme rádi, že svaz PRO-BIO má takové členy,“ uvedla Kateři-
na Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Ocenění PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců pro nejlepší-
ho člena se bude udělovat, počínaje rokem 2011, každoročně. Na-
víc již od 1. července veřejnost může navrhovat nominace na oce-
nění nejlepší bioprodejny PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.
Více informací na www.pro-bio.cz.

Sylva Horáková, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
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Vítězem celostátní soutěže
Město stromů je Uherské Hradiště

Celostátní soutěž Město stromů, kterou každoročně pořádá
Nadace Partnerství ve spolupráci s městem Strakonice, vyhrálo
Uherské Hradiště. Symbolické žezlo a titul Město stromů pro ob-
dobí 2011/2012 poputuje z východočeského Broumova zpět na
Moravu. Porota soutěže ocenila zpracování návrhu plánované jed-
noroční kampaně Uherského Hradiště, prostřednictvím které se
obec bude snažit zvýšit zájem místních lidí o zeleň ve městě.

„Cílem soutěže Město stromů je motivovat lidi všech věkových
skupin, aby se prostřednictvím zajímavých a zábavných aktivit za-
pojili do zlepšování životního prostředí ve svém městě,“ uvádí Ha-
na Zuchnickáz Nadace Partnerství. Práce jednotlivých měst s veřej-
ností pak sehrála při výběru letošního vítěze soutěže největší úlohu.
„Ocenili jsme, že se Uherské Hradiště dlouhodobě věnuje budová-
ní kvalitního prostředí, a že do rozvoje města aktivně zapojuje své
obyvatele i místní spolky,“ zmiňuje členka poroty a zástupkyně hlav-
ního partnera soutěže, Hana Zmítková ze společnosti Tetra Pak.

Soutěž Město stromů pořádá Nadace Partnerství pravidelně již
od roku 2006. Prvním Městem stromů se stala Kroměříž a štafetu
postupně přebrala města Tachov, Krnov, Havířov a Broumov. Vítěz
letošní soutěže – Uherské Hradiště – obdrží finanční prémií ve vý-
ši 50 tisíc Kč od společnosti Tetra Pak a získává také jedinečnou
možnost zúčastnit se prestižního mezinárodního klání Entente Flo-
rale Europe (Evropská kvetoucí sídla).

Jednoroční ekologicko-osvětová kampaň bude oficiálně zaháje-
na v říjnu, kdy Uherské Hradiště slavnostně převezme symbolické
žezlo od stávajícího Města stromů – Broumova. Obyvatelé Uherské-
ho Hradiště a jeho okolí se mohou těšit na rok nabitý soutěžemi, vý-
stavami, přednáškami a společenskými akcemi s tématikou zeleně
a ochrany přírody (například Den Země, večerní jízdy na bruslích,
Den stromů, Na kole do práce/školy, festival Týká se to také tebe).

Více informací: www.stromzivota.cz/mestostromu

Smržice a Broumov navštívili
v červenci porotci soutěže
Evropská kvetoucí sídla

Město Broumov v Královéhradeckém kraji a obec Smržice v Olo-
mouckém kraji navštívili v polovině července porotci mezinárodní
soutěže Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla. Česká
sídla byla do soutěže nominována již po deváté. Výsledky budou
známy v polovině září.

„Obě sídla věnovala posledního půl roku mnoho sil a času pří-
pravě na přípravu prezentace v soutěži Entente Florale Europe nad
rámec běžných pracovních povinností. Jejich práce na zlepšování kva-
lity prostředí, na péči o veřejná prostranství a na péči o zeleň je však
dlouhodobá a systematická,“ uvedla Eva Voženílková, národní koor-
dinátorka soutěže v ČR. Smržice byly oceněny Zelenou stuhou Čes-
ké republiky 2010 v soutěži navazující na Vesnici roku v Programu ob-
novy venkova, Broumov byl zase nominován do evropské soutěže na
základě zisku titulu Město stromů 2010/2011 ve stejnojmenné sou-
těži vyhlašované Nadací Partnerství a Městem Strakonice.

Česká sídla bývají v evropské soutěži úspěšná. V loňském roce
získali stříbrné ocenění město Havířov a obec Studenec. Výsledky
letošního kola budou vyhlášeny 16. září 2011 ve slovinském měs-
tě Rogaška Slatina. šum

Regionální produkt Lužické hory
a Máchův kraj

Dne 9. července 2011 se v rámci tradiční
Brnišťské pouti předávaly první Certifikáty Re-
gionálního produktu Lužické hory a Máchův
kraj. Pozvání přijal a Certifikáty předával hejtman Libereckého kra-
je Mgr. Eichler. Nositelem a správcem značky je Místní akční skupi-
na LAG Podralsko.

Uherské Hradiště připraví pro své obyvatelé aktivity s ekologickou tématikou

www.stromzivota.cz/mestostromu
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Lidé mohli ochutnávat dobroty z cizrny či bulguru, ale také si dát
jehněčí či kůzlečí maso, nakoupit čerstvou zeleninu místní produkce,
nebo si pořídit výrobky nesoucí značku JESENÍKY originální produkt.

Ani v rámci letošního ročníku nechyběl doprovodný program.
Velký úspěch měla ukázka stříhání ovcí či práce pasteveckého psa
plemene border kolie s hejnem hus komentovaná ekofarmářem
Michalem Hrdličkou. Smyslem Bioslavností je nejen prodej biopro-
duktů, ale také seznámení veřejnosti s místem, kde zdravé potra-
viny vznikají. Návštěvníci tak prostřednictvím připravených auto-
busů mohli vyjet na exkurze do okolních farem.

Přímo ve Starém Městě se nabízela prohlídka biomlýna společnosti
Pro-bio. V příštím roce tato firma, která je prvním českým výrobcem
biopotravin, oslaví 20 let existence. Barbora Haušková

Oč déle zrála myšlenka na propagaci regionu pomocí místních
produktů o to rychlejší byla pak realizace záměru. V únoru letoš-
ního roku jsme zahájili práce spojené s přípravou projektu, v bře-
znu byl naší valnou hromadou schválen název značky, logo, pra-
vidla pro udělování značky a vyhlášení 1. kola certifikace. Poté by-
la značka přihlášena k registraci u Úřadu pro průmyslové vlastnictví.
Na inzerci a zasílané materiály téměř nikdo nereagoval, proto ná-
sledovalo objíždění území a přímé oslovení výrobců.

Přihlášku nakonec podalo 10 zájemců s 13 výrobky. Koncem
května pak proběhlo historicky první jednání komise, která přihlá-
šené výrobky hodnotila. Výsledkem je 12 vydaných certifikátů a pří-
pravy na druhé kolo výzvy.

Prvními výrobky nesoucími titul Regionální produkt Lužické ho-
ry a Máchův kraj jsou: Krůtí uzený plátek, krůtí uzené prso a krůtí
párečky firmy Prominent z Brniště. V Brništi produkuje Zemědělské
obchodní družstvo mléko Prominent, které lze zakoupit v tamním
mlékomatu. Heřmanická keramika paní Grolichové z Jablonného
v Podještědí je ukázkou poctivé rukodělné práce. V Hradčanech vy-
rábí pan Lundák venkovní nábytek z masivního dřeva, nábytek se
hodí pro zahrady i veřejná prostranství. Evropsky jedinečná je výro-
ba papírových masek firmy PVO ze Zákup. Zdravou výživu zastupují
kozí sýry z farmy Nový Dvůr paní Dr. Krejzové ze Sosnové. Každý
den pak můžete ochutnat z neuvěřitelné více než stovky druhů
zmrzlin od firmy Schwarzkopf ze Stráže pod Ralskem. Včelí pro-
dukty zastupuje druhový med od včelaře p. Bartoše z Bělé pod Bez-
dězem. A ze stejného místa pocházejí umělecká díla paní Světlany
Žalmánkové, jedná se o obrazy a šperky které si můžete prohléd-
nout nebo i koupit v galerii Česká brána v Bělé.

Zájemce o více podrobných informací mohu odkázat na nově
instalované internetové stránky www.dobry-vyrobek.cz.

Jindřich Šolc, LAG Podralsko

Bioslavnosti přilákaly
do Starého Města pod Sněžníkem
rekordní počet návštěvníků

Zdravé a chutné i fair traidové potraviny, řemeslné výrobky, zá-
bava a hudba čekaly na návštěvníky 6. ročníku Bioslavností ve Sta-
rém Městě pod Sněžníkem. Tamní areál společnosti Pro-bio zaplnil
v sobotu 16. července rekordní počet příznivců bio stylu. Na Bio-
slavnosti dorazilo více než 2100 lidí.

„Domnívám se, že se nám opět podařilo posunout Bioslavnos-
ti kousek kupředu. Letos jsme se více zaměřili na vlastní produkty.
Jako firma máme v nabídce více jak 1200 produktů v kvalitě bio.
Toto je příležitost představit zákazníkům takové množství sorti-
mentu na jednom místě a ukázat, jak se dají zpracovat. V tom nám
pomáhá i cateringová firma. Poprvé vaří z našich produktů profe-
sionálové,“ uvedl ředitel společnosti Pro-bio Martin Hutař.

www.dobry-vyrobek.cz
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Jeseníky reprezentuje
26 originálních produktů

Celkem 26 výrobků z jesenických hor nese
značku JESENÍKY originální produkt. Zákazník je
pozná podle fialového kvítku, zvonku jesenického. Značka garantu-
je původ výrobku, vazbu na region a šetrnost k životnímu prostředí.
Jeseníky jsou třináctým regionem v České republice, kde se značení
zavedlo. Systém regionálních značek zastřešuje národní koordinátor
Asociace regionálních značek, o.s.

V regionu koordinuje veškeré aktivity spojené se značením Míst-
ní akční skupina Horní Pomoraví. Značení pokrývá rozsáhlé území
od Zábřežska, přes Šumpersko, Jesenicko až po Rýmařovsko. V loň-
ském roce proběhla dvě kola výběru vhodných produktů, potřetí se
certifikační komise sešla letos v květnu. V prvním vybrala jedenác-
tičlenná certifikační komise šest výrobků, ve druhém se už o znač-
ku ucházelo dalších čtrnáct produktů, z nich dvanáct získalo certi-
fikát, v posledním kole udělila komise osm značek.

Jde o různorodý sortiment od potravinářských produktů, ruko-
dělných předmětů, přes knihy místního vydavatelství, až po roube-
né domy. „Velmi zajímavým produktem z hlediska propagace celé-
ho systému značení je především ruční papír, jedná se o produkt,
který reprezentuje region Jeseníků po čtyři staletí a který oceňuje
celý svět,“ uvedla Anna Bartošová, ředitelka MAS Horní Pomoraví.

O značku se ucházely a získaly ji také textilní výrobky jako tka-
né koberce a ručně barvené přírodními barvivy z rostlin vyskytují-
cích se na území Jeseníků oděvy a tašky. „Přírodní barviva jsme te-
prve zkoušeli, chtěli jsme vycházet z regionu. Impulzem pro nás,
že má smysl hledat a zkoušet tyto barviva bylo, když jsme se do-
zvěděli o této značce,“ uvedla Barbora Wurmová z České Vsi.

Výrobci získají možnost označovat své produkty po dva roky,
pak si mohou zažádat o prodloužení certifikátu. Pozitivní je také
jednotná propagace na veletrzích, místních akcích, prostřednictvím
internetových stránek, katalogových lístků jednotlivých výrobků či
v rámci tištěných novin Doma v Jeseníkách. Ta pomáhá zvýšit zá-
jem veřejnosti o místní produkty a rozvíjet regionální ekonomiku.

V Jeseníkách se zatím certifikovaly výrobky a zemědělské pro-
dukty spotřebního charakteru. Letos hodlá MAS Horní Pomoraví
certifikovat také ubytovací a stravovací služby.

Barbora Haušková, redaktorka Doma v Jeseníkách

Nové propagační materiály
Posázaví představují historické
slohy, naučné stezky i řeku Sázavu

Společnost Posázaví o.p.s. vydala v červenci nové propagační ma-
teriály zaměřené na historické slohy a naučné stezky v regionu. Papí-
rové skládačky s mapami jsou k dostání zdarma v informačních cen-
trech, muzeích, na nádražích i u podnikatelů v cestovním ruchu. Bro-
žury mají dohromady sedm tematických okruhů a každý z nich vyšel
v nákladu 5 000 kusů. Vydány byly v rámci projektu „Posázaví a Ra-
kovnicko – podpora venkovské aktivní turistiky“, který vznikl ve spo-
lupráci dvou místních akčních skupin – Rakovnicka a Posázaví.

Brožury zaměřené na historické slohy představují regionální pa-
mátky románské, gotické, barokní, renesanční, klasicistní archi-
tektury a architektury 19. století. Jejich podkladem je mapa re-
gionu s pěšími turistickými i cyklistickými trasami, v níž jsou barev-
ně vyznačeny pamětihodnosti daného historického slohu. Brožuru
doplňují fotografie vybraných památek.

V další brožuře s mapovým podkladem je 14 naučných stezek v Po-
sázaví. Je mezi nimi například stezka Konopišťským parkem, Naučná
stezka Votočnice, Medník, Po stopách bitvy u Jankova, S rytířem na
Blaník nebo Zámecký park Jemniště. V brožuře nechybí ani stručná
charakteristika každé stezky. „Každý návštěvník regionu má zájem o
mapu. Je to levný, ale pěkný a kvalitní propagační materiál, který si
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může dát do kapsy nebo brašny kola a má ho pořád po ruce. Tyto ma-
teriály se snažíme vydávat vždy na sezonu, nemá cenu je vyrábět na
sklad, protože informace v nich mohou zastarat. Ideální je vydat men-
ší počet, a pokud o ně bude zájem i příští rok, tak je aktualizujeme,“
řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.

Společnost Posázaví o.p.s. vydala v červenci také skládačku Zla-
tá řeka Sázava, která turistům představuje jeden z nejromantičtěj-
ších českých toků. Součástí mapy je přehled 35 sázavských jezů
v úseku mezi Chřenovicemi a Žampachem, včetně informací o je-
jich sjízdnosti. Brožura vznikla ve spolupráci místních podnikatelů
v turistickém ruchu. „Všichni podnikají v jednom místě a je důleži-
té, že dokážou navzájem propojit své aktivity. Prospěje to nejen jim
samotným, ale především návštěvníkům regionu,“ dodala Bohun-
ka Zemanová. Jaroslava Tůmová

Vypouštět výra přišla celá vesnice

Poslední úterý v červenci vypouštěli v obci Mokrá Lhota na Bene-
šovsku vyléčeného výra velkého. K velkému potěšení naší Záchranné
stanice živočichů ve Vlašimi jej na jeho cestu ke svobodě přišli v hoj-
ném počtu podpořit nejen obyvatelé Mokré Lhoty, ale i lidé z okol-
ních obcí. Naše pozvání přijal také starosta Bystřice Daniel Štěpánek.

Výr velký byl nalezen přímo v obci Mokrá Lhota ve stodole s pora-
něným pravým křídlem a nebyl schopný letu. Zaměstnanci stanice byli
naštěstí k tomuto pacientovi přivoláni včas, a tudíž mu také mohli ihned
poskytnout potřebnou péči. Ve stanici výr pobyl zhruba dva měsíce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nočního a teritoriálního živoči-
cha, akce se konala v podvečer a v místě nálezu. Ač bylo vypouštění
naplánováno až na pokročilou hodinu, účast lidí byla opravdu velká.
Všichni zúčastnění se nemohli dočkat, až výra vyndáme z přepravky
a oni budou moci pohlédnout přímo do jeho nádherných velkých očí.
Děti, rodiče i ostatní přihlížející byli nadšení a ohromení z tohoto nej-
většího zástupce „sovovitých“. Výr vzlétl směrem k zapadajícímu
slunci a lehce se vzdaloval k obzoru. Byla to vskutku velmi působivá
podívaná. Kateřina Knotková, Záchranná stanice

pro živočichy ZO ČSOP Vlašim
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Zastavení administrace žádostí
na realizaci bioplynových stanic
v rámci Programu rozvoje venkova

Oznámení žadatelům, kteří předložili ve 13. kole příjmu žádos-
tí projekt v rámci záměru b) výstavba a modernizace bioplynové
stanice, opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské pova-
hy (příjem žádostí 14. 6. 2011 – 27. 6. 2011):

Ministr zemědělství Ivan Fuksa s ohledem na situaci v oblasti ob-
novitelných zdrojů energie dal pokyn k zastavení administrace žá-
dostí na výstavbu bioplynových stanic. Hlavním důvodem tohoto
kroku je reflektování dalšího vývoje v oblasti obnovitelných zdrojů
energie v rámci Evropské unie a zároveň s tím souvisejících kontex-
tů na poli agro – potravinářské produkce. Ukazuje se také, že hrozí
riziko neúměrného nárůstu výkupu dotované energie. Dalším dů-
vodem je úspora finančních prostředků. Bioplynové stanice se bu-
dou moci dál stavět, ovšem bez dotací. Využití cíleně pěstované bio-
masy nadále bude představovat nezastupitelnou roli v energetické
koncepci. Nicméně Ministerstvo zemědělství společně s dalšími part-
nery bude hledat nejefektivnější způsob podpory obnovitelných
zdrojů energie reflektující současnou situaci. Zdroj: MZe

Ministerstvo pro místní rozvoj
rozdělí 30 milionů neziskovým
organizacím ve třech okruzích

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo na začátku července dal-
ší kolo programu podpory nestátních neziskových organizací. Pro ka-
lendářní rok 2012 má pro zájemce připraveno na 30 milionů korun.

„Chceme podpořit zajímavé projekty ze tří oblastí, které svým
zaměřením odpovídají činnosti resortu,“ uvedl Kamil Jankovský,
ministr pro místní rozvoj. Hlásit se mohou tyto nestátní neziskové
organizace se sídlem v České republice: občanské sdružení, obec-
ně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nad-
ace a nadační fondy. „Maximální výše dotace může dosáhnout se-
dmdesáti procent rozpočtu projektu,“ doplnil ministr. Uzávěrka
pro podání žádostí je 30. září 2011 a další podrobnosti a podmín-
ky jsou na webu ministerstva pro místní rozvoj.

Oblasti podpory k podání žádosti o dotaci pro rok 2012
pro následující:

1. Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj: aktivity podporu-
jící udržitelný rozvoj, podpora místního rozvoje, zejména v oblasti
cestovního ruchu.

2. Ochrana a podpora zdraví, včetně péče o zdravotně postižené,
chronicky nemocné a seniory: podpora programů pro vyrovnává-
ní příležitostí pro občany se zdravotním postižením, podpora pro-
gramů veřejně účelných aktivit zdravotně postižených občanů.

3. Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů: právně
osvětová činnost v oblasti bydlení.

Více informací na:
http://www.mmr.cz/Programy-a-dotace/Dotace-pro-

nestatni-neziskove-organizace
http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=b37bd3

81-434b-42b1-ab2d-77a06800c6a4

http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=b37bd381-434b-42b1-ab2d-77a06800c6a4
http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=b37bd381-434b-42b1-ab2d-77a06800c6a4
http://www.mmr.cz/Programy-a-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace
http://www.mmr.cz/Programy-a-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace
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Rozpočet
PRV na
2007–
2013 Proplaceno

mil. EUR mil. EUR %
Osa I 858 369 43
Osa II 1 946 1 053 54
Osa III 646 267 41
Osa IV 202 58 29
TP 18 4 21
CELKEM 3 670 1 750 48
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0 
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rozpočet na
období proplaceno schválené

závazky
zbývá k

závazkování

Modernizace zemědělských podniků 322 160 291 32 90% 50%
Investice do lesů 85 33 59 27 69% 39%
Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů 136 49 102 34 75% 36%
Pozemkové úpravy 174 60 92 82 53% 34%
Seskupení producentů 17 7 7 10 42% 42%
Další odborné vzdělávání a informační činnost 13 4 7 6 56% 30%
Zahájení činnosti mladých zemědělců 58 43 55 2 96% 74%
Předčasné ukončení zemědělské činnosti 34 11 11 24 31% 32%
Využívání poradenských služeb 20 3 6 14 28% 14%
celkem OSA I 858 369 629 230 73% 43%
Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech
a platby poskytované v jiných znev. oblastech 714 428 428 286 60% 60%

Platby v rámci Natury 2000 a vodní rámcové směrnice 60 2 2 58 3% 3%
Agroenvironmentální opatření 1 046 600 600 447 57% 57%
Zalesňování zemědělské půdy 61 11 11 50 18% 18%
Platby v rámci Natury 2000 v lesnictví 12 0 0 12 1% 1%
Lesnicko-environmentální platby 13 1 1 12 11% 11%
Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských
funkcí lesů 39 10 16 23 41% 26%

celkem OSA II 1 946 1 053 1 059 887 54% 54%
Diverzifikace činností nezemědělské povahy 148 56 111 37 75% 38%
Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 101 28 54 46 54% 28%
Podpora cestovního ruchu 79 16 49 30 62% 21%
Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 248 148 179 68 72% 60%
Ochrana a rozvoj dědictví venkova 57 16 40 17 71% 29%
Vzdělávání a informace 13 2 3 10 20% 15%
celkem OSA III 646 267 436 209 68% 41%
Místní akční skupina 37 13
Realizace místní rozvojové strategie 148 42
Realizace projektů spolupráce 18 3 6 9 34% 15%
celkem OSA IV 202 58 137 63 68% 29%

OSA V Technická pomoc 18 4 6 12 35% 21%

3 670 1 750 2 266 1 401 62% 48%CELKEM

mil. EUR
Opatření míra

závazkování
míra

proplácení

54131 29%71%

OSA I

OSA II

OSA III

OSA IV

Aktuální stav
implementace Programu
rozvoje venkova

Souhrn základních informací o vyplácení
finančních prostředků z celkového rozpoč-
tu PRV na období 2007–2013. Stav čerpá-
ní finančních prostředků k 30. 6. 2011.

Více informací:
http://eagri.cz/public/web/file/123743

/prv_cerven_cerpani.pdf

http://eagri.cz/public/web/file/123743/prv_cerven_cerpani.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/123743/prv_cerven_cerpani.pdf
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Ve 12. kole PRV schváleno 172
projektů za bezmála půl miliardy
na kulturní dědictví venkova

Státní zemědělský intervenční fond ke dni 7. července 2011 schvá-
lil Žádosti o dotaci v rámci 12. kola příjmu žádostí (15. – 28. 2. 2011)
PRV v opatření PRV III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví ven-
kova. Podporu získalo 172 projektů za 445 534 243 Kč.

Zdroj tabulky: www.szif.cz, výpočet TSu
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Projekty spolupráce PRV IV.2.1.
předložilo 50 MAS za 98 milionů

Státní zemědělský intervenční fond zaregistroval v rámci 13. ko-
la PRV přesně 50 Žádostí o dotaci na opatření IV.2.1 Realizace pro-

Název projektu KMAS Záměr
Programy pro školy MAS Region Kunětické hory a
Relaxparky Perníkového hejtmanství MAS Železnohorský region a
Blueinfo pro MAS Sedlčansko a MAS Střední Povltaví MAS Sedlčansko a
Posilování lidských zdrojů vzájemnou spoluprací MAS MAS Sdružení Západní Krušnohoří a
Regionální produkty jsou naše šance MAS Labské skály b
Orlické hory pro všechny NAD ORLICÍ a
Venkov – můj domov aneb „Víš, kde žiješ?“ MAS Boskovicko PLUS a
Žijeme aktivně a zdravě IECC a
Kras – naše společné dědictví MAS Moravský kras b
Z Oponíc až na Tolštejn MAS Šluknovsko b
Česko versus Litva – LEADER nápady se cení MAS POHODA venkova b
Hanák tade bode do skonání světa Na cestě k prosperitě a
Za poklady venkova MAS Říčansko b
Síťování místních výrobků na Valašsku MAS Hornolidečska a
Kovářství včera a dnes MAS Sdružení Růže a
Začni sám a pak přijdi k nám Střední Haná a
Searching for the Roots of Europe – International Leader Performing Arts Project MAS Třešťsko b
Venkovská tržnice III. MAS sv. Jana z Nepomuku a
Podejme si ruce s historií tří regionů MAS Mikroregionu Frýdlantsko a
Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných i kouzelných Aktivios a
Chuť a vůně domova MAS Český les a
Živý venkov – tradice a současnost LAG Podralsko a
GEOPARK – POZNÁNÍ, ROZVOJ, SJEDNOCENÍ O. p.s. pro Český ráj b
Zlaté ručičky pod horami MAS Brána do Českého ráje a
Vzájemné poznávání tradičních kuchyní Slovácka, Valašska, Kopanic a Spíše MAS Dolní Poolšaví b
Lidová řemesla u nás a u sousedů. MAS VLTAVA a
Dědictví našich předků Hradecký venkov a
Doubravka a Miešek – 1000 let společné česko-polské historie MAS Opavsko b
Regionální značka, cesta k podpoře místních produktů MAS Mezi Úpou a Metují b
Cesta poznání Podhůří Železných hor a
Pivo, chmel, slad – to mám rád! Rakovnicko a
Chraňme historii pro další generace MAS Společná cesta a
Metoda LEADER budoucnost venkova Přemyslovské střední Čechy b
Jeseníky – od produktů k žážitkům MAS Horní Pomoraví b
Živý venkov MAS Šumperský venkov a
Villages without fences – Otevřené vesnice. Sdružení SPLAV b
Od Kosíře po Bystřičku, bavíme se na jedničku BYSTŘIČKA a
TRNKOVÁ STEZKA 2 aneb TRNKY, KAM SE PODÍVÁŠ! Luhačovské Zálesí a
Spojují nás tradice Region HANÁ b
Moravsko-polské cesty tradic a poznání MAS Mohelnicko b
Prácheňsko všemi smysly LAG STRAKONICKO a
JIŽNÍ ČECHY – HRAVĚ A ZDRAVĚ Rozkvět zahrady jižních Čech a
Regionální značení místních výrobků a služeb – podpora rozvoje regionálního trhu MAS Regionu Poodří b
Na koni po západě Čech Český Západ – Místní partnerství a
Kroje našich krajů MAS – Partnerství Moštěnka b
Obnovme prameny střední Moravy MAS Hříběcí hory a
Nová energie pro regionální značku Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví) a
Po stopách prapředků MAS Dolní Morava a
Kde bolo, tam bolo Rýmařovsko b
Cérky a ogaři poznajte našu krajinu MAS Střední Vsetínsko a

RO SZIF III.2.2.b – Podpora III.2.2.b – Žadatelů
Střední Čechy 25 28
České Budějovice 35 52
Ústí nad Labem 16 26
Hradec Králové 33 47
Brno 35 67
Olomouc 18 42
Opava 10 16
CELKEM 172 (61,90 %) 278
Dotace celkem 445 534 243 Kč (66,20 %) 672 869 209 Kč

jektů spolupráce v celkové výši podpory 98.170.252 Kč. V zámě-
ru a) Národní spolupráce je zaregistrováno 32 projektů, v záměru
b) Mezinárodní spolupráce je zaregistrováno 18 projektů.

Níže uvádíme bližší specifikaci zaregistrovaných projektů v po-
řadí, ve kterém byly projekty doručeny na CP SZIF.

Zdroj: SZIF

www.szif.cz
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Dotace z EU pro regiony by se
po roce 2013 krátit neměly

V Bruselu se na dvoudenním plenárním zasedání předsednictva
Výboru regionů Evropské unie projednával návrh rozpočtu Evrop-
ské unie pro období 2014–2020.

Návrh rozpočtu bude v EU projednáván ještě následující rok
a půl. Potom se definitivně uzavře a bude jasné, na co a jakým
způsobem bude možné po roce 2013 čerpat dotace z evropských
fondů.

V připravovaném rozpočtu na příští programovací období je na
politiku soudržnosti, z kterého dnes naše kraje čerpají, navrhová-
no dokonce mírné zvýšení. Vzniknout by například měl nový tzv.
Fond velké infrastruktury, z kterého má být financována energeti-
ka, dopravní či informační infrastruktura.

Na zasedání byla nově vytvořena také pracovní skupina Corleap,
jehož členem se stal i náměstek hejtmana Pardubického kraje Ro-
man Línek. Ta má řešit otázky východního partnerství, jenž je reali-
zována prostřednictvím agendy Visegrádské skupiny. Jedná se o stá-
ty, jako je Ukrajina, Bělorusko, Moldávie a další. Pro Českou republi-
ku a její kraje je totiž spolupráce s východními sousedy Evropské
unie, v rámci takzvaného Východní partnerství, velmi důležitá. Vel-
ký význam má zejména v oblasti hospodářské, bezpečnostní a ce-
lospolečenské.

Roman Línek se pak po jednání sešel s velvyslankyní při Evrop-
ské unii Milenou Vicenovou. Debatoval o možnosti nového umístě-
ní Zastoupení Pardubického kraje v Bruselu, a to v souvislosti s ukon-
čením činnosti Českého domu. Reálná je nyní varianta nového
umístění v domě, který společně pořizuje Plzeň s Plzeňským kra-
jem v atraktivní bruselské lokalitě. Projednání podmínek a uzavře-
ní samotné nájemní smlouvy se pak očekává během několika ná-
sledujících měsíců. Zdroj: Deník.cz

EU vrátí z loňského rozpočtu
do ČR 1,2 miliardy korun

Unie hospodařila loni s přebytkem 4,54 miliard eur, což je zhru-
ba 110,2 miliardy Kč. Podíly pro jednotlivé členské státy na pře-
bytku unijního rozpočtu EU se vypočítávají z výsledků loňského
rozpočtu, včetně toho, který stát jakou částkou přispíval.

Jedná se o peníze, které unie neutratila, dále o úroky, pokuty
a také o vrácené dotace. Ty z celkové částky činí 2,7 miliardy eur.
Členským státům, které do společného rozpočtu každoročně pla-
tí nemalé částky, tak nyní EU peníze bude vracet.

Ve středu 6. 7. 2011 totiž Evropský parlament rozhodl, že zby-
lé peníze rozdělí zpět členským zemím, včetně Česka. Nejvíce pe-
něz, celkem jednu miliardu eur, přitom obdrží Německo, které EU
tradičně přispívá nejvíce. Hodně peněz pak dostane i Velká Britá-
nie. Té se vrátí zpět přibližně 640 milionů eur.

Česká republika tak nyní získá zpátky zhruba 1,2 miliardy ko-
run. Tyto peníze stát dostane formou sníženého příspěvku do le-
tošního rozpočtu. Zdroj: První zpravy.cz

Velké plány se v malé obci staly
skutečností – Rataje u Vlašimi mají
nový vodovod, kanalizaci a ČOV

Slavnostní tečkou za náročnou akcí, kdy se pro
obec s necelými dvěma sty obyvatel podařilo vybu-
dovat nový vodovod a kanalizaci, bylo otevření
a zprovoznění kořenové čistírny odpadních vod. Ná-

městek hejtmana Zdeněk Seidl a další hosté, zastupitelé obce
a místní lidé a přátelé Rataj si prohlédli rákosové pole a důmysl-
ný, ryze přírodní systém čištění odpadních vod. Podstatnou část
procesu zde zastanou kořeny rostlin, které vodu začaly čistit.
V areálu ratajské čističky teď roste rákos obecný a chrastice rá-
kosovitá.

Rataje u Vlašimi právě procházejí zásadní kvalitativní proměnou
místní infrastruktury. Vodovod, kanalizace i čistírna odpadních vod
patří mezi nedůležitější vybavení jakéhokoliv města nebo vesnice.
„Velmi nás v těchto aktivitách podpořil Středočeský kraj, je hlav-
ním garantem rozvoje obce v posledních letech. A velké díky pa-
tří i místním lidem, bez vstřícného přístupu majitelů dotčených po-
zemků by vše bylo jen stěží proveditelné,“ říká starosta obce Jaro-
slav Vošický.

Nová vodovodní a kanalizační síť i s čističkou přišla v Ratajích na
19 milionů korun. Celková délka vodovodního a kanalizačního po-
trubí je 5 000 metrů. Středočeský kraj na stavbu vodovodu a ka-
nalizace přispěl částkou 6,1 milionu, ministerstvo zemědělství 6 mi-
liony korun. Zbylé prostředky hradila obec ze svého rozpočtu. Ra-
taje se tak zařadily mezi obce s kompletní infrastrukturou; zemní
plyn totiž zdejší občané využívají už 13 let.

V plánu a konečné fázi příprav je nyní revitalizace Ratajského
potoka. Tento projekt plynule navazuje na přírodě přátelské hos-
podaření s vodou v Ratajích. Na březích potoka, ale i pod hladinou,
by se měli znovu uchytit běžní živočichové a typické rostliny.

Navíc v Ratajích u Vlašimi právě začíná díky Fondu rozvoje ob-
cí a měst Středočeského kraje další významná akce – revitalizace
návsi. Elegantně a účelně se tak podaří zahladit jizvy na komuni-
kacích a zelených plochách po budování vodovodní a kanalizační
sítě. Náklady jsou odhadnuty na 4,5 milionu korun. Výsledek jistě
potěší obyvatele, turisty i řidiče. Eva Vrzalová
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Starostové: Raději chodník
než golfová hřiště.
Rozdělování peněz je podivné

Starostové obcí ve Zlínském kraji vyrazili do boje. V golfových
úborech přijeli do Zlína říci ne soukromým golfovým hřištím a ho-
telovým komplexům z veřejných prostředků, zejména pak z Re-
gionálního operačního programu (ROP) Střední Morava. Lídr hnu-
tí Starostové a nezávislí Petr Gazdík (TOP 09-S) považuje rozdělo-
vání peněz v ROP dlouhodobě za nespravedlivé. „Nejsou známa
kritéria a hodnocení jsou víceméně subjektivní. Tak vznikají po-
dezření, že peníze jsou rozdělovány mnohdy korupčně,“ mínil.

Zároveň se opřel do náměstka hejtmana Libora Lukáše. „To, že
o kanalizacích a školkách tvrdí, že jsou to rozfrkané peníze na zby-
tečnosti, nás uráží. Snažíme se zajistit co nejkvalitnější život v na-
šich obcích a právě kanalizace a školky jsou pro řadu obyvatel stej-
ně důležité jako projekt krajského kulturního centra,“ ohradil se
Gazdík.

Statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš (ODS) reagoval se-
bevědomě. „Vyvolává to ve mně úsměv, když se někdo po tolika
letech probral,“ pobavilo jej s tím, že o evropských fondech a je-
jich využití se rozhodovalo zhruba před šesti lety.

Právě možné korupční prostředí v ROP je celorepublikově mo-
nitorováno. „Zkoumáme ROP Střední Morava, protože existují po-
dezření, že peníze jsou rozdělovány velmi zajímavým způso-
bem,“ naznačil Gazdík. Kromě toho jej zaráželo upřednostňová-
ní určitých soukromých firem a oblastí. „Někam nejde ani koruna
a pak do nějakého hotelu třeba sto milionů korun. To je napří-
klad u projektů ve Velkých Karlovicích či Bouzově,“ odhalil. Zá-
roveň nechápal, jak je možné, že peníze dostaly subjekty, které
byly založeny pouhý týden před podáním žádosti o dotace, za-
tímco obce neuspěly. „Tím by se určitě měla zabývat i policie. Pří-
padů, kdy byly některé firmy či sdružení založeny úmyslně, jsou
desítky,“ dodal.

Akci podpořilo také Sdružení místních samospráv. „Informace,
které se dostávají k veřejnosti, jsou jednostranné. To, že zhruba
162 milionů korun putovalo na privátní golfové kluby, by měli lidé
vědět,“ mínil tajemník Tomáš Chmela. Zároveň připustil, že větši-
na účastníků jsou nezávislí. „Lidé, kteří o rozdělování peněz roz-
hodují, jsou z ČSSD a ODS, takže to respektujeme a chápeme,“
vysvětlil.

Zúčastnění starostové se shodovali, že se jim způsob rozdělo-
vání peněz nepozdává. Spíše než na golfová hřiště či hotely by
měly být peníze využity na rozvoj obcí. „Jako asi všude nám schá-
zí prostředky na komunikace, chodníky a dětské hřiště,“ popsal
například starosta Podhradní Lhoty Petr Horáček. Rozpočet ma-
lých obcí je totiž mnohdy na tolik napjatý, že si nemohou dovolit
ani podobnou investici.

Stanislav Janalík, 30. 6. 2011 Zlínský deník

NA CO ŠLY TAKÉ PENÍZE Z ROP VE ZLÍNSKÉM KRAJI
– Wellness hotel Alexandria v Luhačovicích (Lázně Luhačovice, a. s.)

zhruba 100 milionů korun
– Hotel Baltaci ve Zlíně (Baltaci, a. s.) zhruba 24,9 milionu korun
– Rozšíření sportovně relaxačních služeb hotelu Horal Velké Kar-

lovice – etapa II, golfové hřiště (Danuše Hradilová) – 15,2 milio-
nu korun

– Modernizace areálu golfového hřiště Jezera a rozšíření indoor
centra v Ostrožské Nové Vsi (G. C. U. H. s.r.o.) – zhruba 28 mi-
lionů korun

Zdroj: ROP Střední Morava

Antigolfový pochod odsoudil
ROP i kraj

Středeční pochod i vy-
jádření starostů, kteří pod
záštitou hnutí Starostové
a nezávislí protestovali
proti údajnému nespra-
vedlivému rozdělování ev-
ropských peněz, nezůsta-
ly bez odezvy.

Odsoudili ho zástupci
Regionálního operačního
programu Střední Mora-
va (ROP SM) i náměstek
hejtmana Zlínského kraje
Jindřich Ondruš.

Starostové a nezávislí
nesouhlasí s tím, jak se roz-
dělují peníze z Evropské
unie. Spíš než na výstavbu
golfových hřišť či hotelů by se podle nich měly použít na rozvoj obcí.

Podle ROP SM na problematiku nelze nahlížet pouze z jedno-
ho úhlu pohledu.

VENKOVU DÁVAJÍ DOST

„Do června letošního roku byly na projekty na venkově vyčle-
něny takřka 2 miliardy korun, na rozvoj měst šly zhruba 2,2 miliar-
dy korun a na rozvoj regionálních center byly schváleny investice za
871 milionů korun,“ odmítla argumenty starostů mluvčí ROPSM
Renata Škrobálková.

Na rozvoj golfu v Olomouckém a Zlínském kraji sice šlo 162
milionů, avšak to je prý dáno i dalšími vlivy. „Česká republika
prostřednictvím agentury Czechtourism propaguje naši zemi ja-
ko golfovou turistickou destinaci, na kterou je navázána řada
dalších rozvojových investic. Jen vloni tato agentura investova-
la do kampaně na podporu golfu 6,5 milionu korun,“ vysvětli-
la Škrobálková s tím, že tato podpora je plně v souladu s kon-
cepcemi krajů.

NA GOLF JEN PROCENTO

Zmíněná částka 162 milionů korun, která šla na golf, pak po-
dle ní tvoří jen necelé jedno procento z celkového objemu dotač-
ních prostředků programu. „To bylo z důvodu, aby region střed-
ní Morava nezůstal pozadu za ostatními regiony České republiky,“
dodala.

Zároveň zareagovala na středeční tvrzení lídra hnutí Petra Gaz-
díka (TOP 09-S), kterého zaráželo rozdělování dotací firmám sta-
rým třeba týden. „Nepožadujeme doložení historie vzniku podni-
katelského subjektu. Každý žadatel ale musí splnit řadu jiných
aspektů,“ přiblížila mluvčí ROP StM.

Protestující se dočkali také reakce z krajského úřadu. Náměstek
hejtmana Zlínského kraje Jindřich Ondruš se tvrdě opřel do textu,
který protestující adresovali krajským zastupitelům. „Míra populis-
mu a nekompetentnosti tohoto textu je natolik zarážející, že jsem
se rozhodl adresovat starostům a regionálním médiím otevřený do-
pis, abych zmírnil dopady této negativní a populistické agitace jed-
noho politického hnutí,“ osvětlil Ondruš.

V textu svého dopisu mimo jiné potvrdil výše zmíněná tvrzení,
která zaznívají z ROP SM, zároveň pak upozornil na oprávněnost
některých dotací. „Jako bývalý starosta samozřejmě chápu, že
všichni starostové v kraji jsou dennodenně konfrontováni s tíži-
vou sociální a ekonomickou situací ve svých obcích. Jisté ekono-
mické oživení a zlepšení sociální situace však mohou přinést prá-
vě dobré a smysluplné investice například do cestovního ruchu,“
míní Ondruš.

M M o n i t o r i n g m é d i í a o h l a s y
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DŮLEŽITÝ TURISMUS

Právě turismus je podle něj jedním z nejvýznamnějších průmys-
lových odvětví Zlínského kraje. „Velká část jeho infrastruktury ja-
ko cyklostezky, koupaliště či parkoviště navíc slouží také občanům
těchto obcí,“ dodal. Rovněž jej rozlítilo, že Starostové a nezávislí
zamlčeli jednu podstatnou skutečnost.

„Ironií osudu je, že právě toto hnutí má ve svém programu
ukončení existence Regionálních operačních programů a záměr
podřídit veškeré dotace z Bruselu ministerstvům v Praze. Pak už ov-
šem žádné rozdělování dotací mezi Zlínským krajem a obcemi ne-
bude. Vše se bude rozdělovat z Prahy,“ naznačil Ondruš. Kromě
toho apeloval na odpovědné regionální politiky ve Zlínském kraji,
aby se nenechali odradit podobnými populistickými akcemi a ne-
upouštěli od investic do cestovního ruchu.

Zlínský deník, 1. 7. 2011

Problémy v ROP Střední Morava?
SMS ČR podporuje
starostovský happening

Tisková zpráva SMS ČR k protestní akci navazující na dlouho-
dobou snahu o zlepšení přístupu obcí k dotacím na rozvoj slabých
regionů Zlínského kraje

Expertní komise, jejíž složení úřady odmítají zveřejnit, spoluroz-
hoduje na základě neznámých kritérií o úspěchu či neúspěchu žá-
dostí o dotaci z evropských fondů, které se rozdělují ve Zlínském
a Olomouckém kraji (tzv. Regionální operační program Střední Mo-
rava). To je jedním z mnoha témat, která jsou živě diskutována
mezi starosty, kteří se snaží již léta marně dosáhnout na evropské
peníze na rozvoj málo rozvinutých regionů Zlínského kraje. „Již na
počátku roku jsme písemně žádali o zodpovězení série dotazů, kte-
ré se týkaly problémů v rozdělování evropských prostředků na
úrovni Zlínského a Olomouckého kraje. Odpovědi, které jsme do-
stali z příslušného Úřadu regionální rady, však nikdy nevysvětlily,
proč někteří starostové s kvalitními projekty nemají opakovaně
šanci získat evropské dotace, zatímco jiné, často privátní subjekty
tyto dotace doslova přitahují,“ uvádí k věci předseda Sdružení
místních samospráv ČR (SMS ČR) Josef Bartoněk. Problémů pod
pokličkou ROP Střední Morava je celá řada, avšak obrovská složi-
tost systému je pro laika takřka nepřekročitelná. Miliardové sumy,
které jsou však takto rozdělovány, budí pozornost i rozpaky mezi
desítkami starostů z regionů v kraji, které dopad těchto prostřed-
ků prakticky vůbec nezaznamenaly. Proto ve středu proběhne před
zasedáním krajského zastupitelstva recesistický happening na té-
ma stamilionových dotací do podpory golfových hřišť. „Vážím si
odvahy starostů, kteří neváhají otevřeně vystoupit se svými oba-
vami a výhradami vůči ROP Střední Morava. Předsednictvo našeho
sdružení jim proto vyjadřuje jednoznačnou podporu,“ uzavírá
předseda Bartoněk. Zdroj: SMS

http://www.rr-strednimorava.cz

O evropských penězích v regionu

Je polovina roku 2011 a část starostů ve Zlínském kraji se bou-
ří proti rozdělování peněz z Regionálního operačního programu
Střední Morava, které bylo připravováno v roce 2006 a 2007 a má
skončit v roce 2013.

Ve svém prohlášení starostové tvrdí, že „nepociťují tolik očeká-
vané výsledky dotačních intervencí z Regionálního operačního pro-
gramu Střední Morava (ROP Střední Morava), které by jim ulehči-
ly životní podmínky, zvýšily možnosti zaměstnanosti a zkvalitnily in-
frastrukturu, kterou jsou dennodenně nuceni využívat,“ (prohlášení
Starostů a nezávislých z 28. 6. 2011).

ROZVOJ REGIONU

Regionální operační program Střední Morava má prostřed-
nictvími investic přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti re-
gionu střední Morava a ke zvýšení životní úrovně jeho oby-
vatel. Jinak řečeno je třeba si klást otázku, jakými typy investic,
které může ROP Střední Morava financovat, je vlastně vůbec
možné dosáhnout změn, které přispějí ke zvýšení ekonomické
výkonnosti regionu v delším časovém horizontu. V žádném pří-
padě není možné financemi z ROP Střední Morava rozpočtové
nahrazovat příjmy obcí na opravy majetku, který mají obce ve
správě (ty jsou pouze odrazem ekonomické výkonnosti ČR a vý-
sledkem rozpočtového určení daní). Dále je nutné říci, že v pod-
statě neexistuje oblast, která by nebyla dlouhodobě podinves-
tovaná. A týká se to nejen obcí, ale měst, krajů, podnikatelů
v cestovním ruchu.

CO JE TO VLASTNĚ ROP?

Struktura programu tak, jak jej schválila Evropská komise a vlá-
da ČR, je rozdělená do třech základních oblastí: na prioritní osu do-
prava, rozvoj měst a obcí a cestovní ruch. Z celkového množství pe-
něz, které má ROP k dispozici, je 6,2 miliard korun určeno na do-
pravu, 6,9 miliard na rozvoj měst a obcí a 3,3 miliardy na cestovní
ruch. Příjemci dotací jsou pak zejména obce, města, kraje, ale ta-
ké podnikatelské subjekty a neziskové organizace.

Peníze, o kterých je vedena veřejná diskuse, byly Evropskou ko-
misí schváleny v eurech. Každý proplacený výdaj je zpětně kontro-
lován ministerstvem financí a Evropskou komisí, zda byl proplacen
oprávněně v souladu s nastavením programu, tzv. certifikace. Ob-
jem výdajů musí být tedy aktualizovány s ohledem na pohyb ko-
runy vůči euru. Od začátku programovacího období, tedy od roku
2007, se celkové množství peněz snížilo z 20,4 miliard na stávají-
cích 16,9 miliard korun v roce 2011. Jen pohybem kurzu ROP při-
šel o 3,5 miliardy korun (k tomuto snížení navíc přispělo cca. 19 %
i loňské rozhodnutí vlády ČR nefinancovat projekty ze státního roz-
počtu tak, jak bylo původně přislíbeno v roce 2007). Osmnácti-
procentní snížení původně schválené finanční částky tedy není ma-
lým zásahem do programu a jeho realizace prostřednictvím rozvo-
jových záměrů, tj. projektů.

OBCE JSOU PRO ROP PRIORITOU

Do června letošního roku bylo na projekty na venkově schvále-
no 2 090 milionů korun, na rozvoj měst šlo 2 214 milionů korun
a na rozvoj regionálních center byly schváleny investice za 871 mi-
lionů korun. Z doposud schválených projektů v objemu 11,6 mili-
ard korun směřuje 18 procent k podnikatelům, ostatních 82 pro-
cent programu jsou projekty obcí, měst, krajů, jejich organizací
a neziskových subjektů.

Do poloviny června letošního roku byli největšími příjemci obce
(399 projektů), které získaly dotace ve výši 5,9 miliard korun, ná-
sledují kraje (101 projektů) s dotací 3,4 miliardy, podnikatelské sub-
jekty (109 projektů) s dotací 2 miliardy korun. Projekty krajů ale
směřují především do silnic a středních škol, a jsou tedy realizová-
ny znovu na území měst a obcí, a tedy ve prospěch jejich obyva-
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tel. Za necelou půlmiliardu předložily projekty i neziskové organi-
zace (44 projektů). Obce jsou tedy nejčastějšími žadateli o podpo-
ru z Regionálního operačního programu Střední Morava a získaly
také nejvyšší podíl dotací. Pokud se v prohlášení uvádí, že „evrop-
ské dotace jsou především veřejnými prostředky, které mají sloužit
všem občanům v kraji bez rozdílů,“ mají naprostou pravdu. Dal-
ším nastoleným tématem jsou „velké projekty“ ve srovnání s pro-
jekty menšími. Jedním z principů, na kterých je postaveno pláno-
vání investic, je koncentrace finančních zdrojů. Bez podrobnější dis-
kuse o měřitelných přínosech a dopadech podpořených projektů,
není možné činit věcné závěry. Teprve na příkladu počtu vytvoře-
ných pracovních míst, počtu nových návštěvníků, kteří přijedou do
regionu, nebo počtu návštěvníků, které „investici“ navštíví za ur-
čité období, anebo počtu osob, které mají prospěch z nové služ-
by, je možné si ukázat, co projekty přinášejí.

PREZENTACE „NÁZORNÝCH PŘÍKLADŮ“

Starostové ve svém prohlášení uvádějí několik takzvaných ná-
zorných příkladů, na kterých se snaží demonstrovat nespravedli-
vé rozdělování z Regionálního operačního programu Střední Mo-
rava. Jedním z nich je například to, že dotaci získal subjekt, „kte-
rý byl zapsán do obchodního rejstříku dva dny před termínem pro
podání žádosti o dotaci.“ Stalo se to z toho důvodu, že Regio-
nální operační program Střední Morava nepožaduje doložení his-
torie vzniku podnikatelského subjektu. Každý žadatel ale musí
předložit zajištění finančních zdrojů na realizaci projektu. Doložit
personální zajištění a také schopnost projekt provozovat po do-
bu tří let. Vzhledem k tomu, že u každého projektu je vyhodno-
cována analýza rizik, může se stát, že podnikatelský záměr na-
konec není schválen k financování a k podpisu smlouvy. Takové
případy již existují.

OD DOPRAVY K CESTOVNÍMU RUCHU

Starostům se také nelíbí přesun finančních prostředků z priorit-
ní osy Doprava ve výši 400 milionů korun. Přesun byl proveden
z podoblasti podpory 1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního sy-
stému, dopravní terminály a zastávky. Vyhodnocením absorpční
kapacity v rámci prioritní osy 1 a daleko větších převisů poptávky
v prioritních osách 2 (rozvoj měst a obcí) a 3 (cestovní ruch), včet-
ně zmiňované podpory projektů na venkově, bylo rozhodnuto
o posílení prioritních os dva a tři, na úkor podoblasti podpory
1.2.1. V tomto smyslu byla východiska pro změnu stejná, na kte-
rou poukazují starostové. Pokud byla absorpční kapacita nízká, je
třeba zvážit přeskupení do jiných témat.

POČET PRACOVNÍCH MÍST NEBO POČET
SPORTOVNÍCH AREÁLŮ A SOKOLOVEN?

Veškeré výstupy a výsledky projektů jsou nastaveny do měři-
telných hodnot, tzv. indikátorů. Ve Zlínském kraji např. vzniklo
na venkově 30 nových sportovních hřišť za 293 milionů korun.
Z pohledu celkového ekonomického rozvoje regionu je ale dů-
ležitých 960 nových pracovních míst vytvořených podnikatelský-
mi subjekty v cestovním ruchu (ve vztahu k celkovému počtu vy-
tvořených pracovních míst je to 78 %), 174 míst vytvořených
městy a 66 míst vytvořených na venkově, plus dalších 30 pra-
covních míst v cestovním ruchu, které vytvářejí obce a nezisko-
vé organizace. ROP Střední Morava je tedy programem, pro-
střednictvím kterého již dnes bylo podpořeno přes tisíc pracov-
ních míst. Na základě tohoto srovnání je možné si zčásti
odpovědět na otázku, kterou si starostové kladou? Mladého člo-
věka v regionu neudrží golfové hřiště za domem, ale možnost
slušné práce… Právě podnikatelské subjekty ale vytvářejí pra-
covní místa. A jak lze využít potenciál regionu v oblasti cestov-
ního ruchu a udržet a vytvářet tu nová pracovní místa? Toho je
možné dosáhnout pouze odpovídajícím rozložením investic mezi
všechny příjemce ROP Střední Morava.

ŠKOLKA, GOLF NEBO KONGRESOVÝ SÁL?

Na příběh podpory golfu je možné se dívat například z toho po-
hledu, že Česká republika je od roku 2008 propagována pro-
střednictvím agentury Czechtourism jako golfová turistická desti-
nace, na kterou je navázána řada dalších rozvojových investic. Jen
v loňském roce agentura Czechtourism investovala do kampaně
na podporu golfu 6,5 milionů korun. Olomoucký a Zlínský kraj
s nejmenším počtem golfových hřišť na svém území stál před otáz-
kou, zda může zůstat pozadu. Také proto byl v rámci ROP Střed-
ní Morava podpořen golf v objemu necelého jednoho procenta
(162 mil. Kč). Investice do golfu jsou realizovány v rámci podpory
cestovního ruchu, zatímco školky a celkově podpora venkova je
přiřazena do rozvoje měst a obcí. Projekty obcí standardně získá-
vají dotaci ve výši 85 procent, malý podnikatel dostane maximál-
ně 60 procent, velké podniky 40 procent. Zbytek musí podnika-
tel doplatit ze svého, což působí zvýšením objemu investovaných
peněz do regionu.

Regionální rozvoj není jenom balík peněz, který se musí do kon-
ce roku 2013 investovat. Jsou to především peníze určené na roz-
voj regionu tak, jak jsme se zavázali v roce 2007 Evropské komisi a
tak, jak po nás toto plnění evropské instituce požadují. Koncepční
přístup a tzv. synergie, tedy vzájemně se podporující investice, se
prokážou až v delším časovém horizontu.

Příkladem jedné z nejzajímavějších akcí ve Zlínském kraji je dět-
ský filmový festival. Díky investicím z ROP Střední Morava vznikl
nejen atraktivní kulturní sál, ale byly podpořeny i investice do no-
vých ubytovacích kapacit, které byly ve Zlíně dlouhodobě kritizo-
vány. Tento soubor projektů teprve vytváří skutečné podmínky pro
rozvoj krajského města a tím i kraje. Noví návštěvníci, tržby pro
podnikatele, region a tím i nová pracovní místa. Tím i zvýšení ima-
ge a atraktivity krajského města a zvýšení příležitostí pro akce, kte-
ré budou ve Zlíně organizovány. Skutečné vyhodnocení je možné
udělat s určitým odstupem. A toto je i součástí standardního pro-
cesu řízení a vyhodnocování investic.

STŘEDNĚDOBÝ ROZVOJOVÝ PLÁN VZNIKAL
V ROCE 2006 A 2007 A KULTURA DNEŠNÍ DISKUSE

Na přípravě vzniku programu a nastavování jeho podmínek by-
li účastni jak zástupci měst a obcí, tak také hospodářských komor,
univerzit, ministerstev, krajů, neziskového sektoru. Je zřejmé, že
posledními volbami do obcí došlo v některých městech a obcích
k výrazné obměně osob, které se přímo, či nepřímo podílely na pří-
pravě programu. Proto zde existuje spousta otázek, které je nutné
vysvětlovat. Kéž bychom to dokázali tak, abychom současně ne-
podlamovali úsilí a projektové záměry, které již byly, jsou anebo
brzy budou realizovány.

Stanovisko Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Morava

http://www.rr-strednimorava.cz/verejnost-a-media/o-evropsk-
ych-penezich-v-regionu?ref=m&source=email&lred=1
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Dotace z fondů EU musí
podporovat rozvoj regionu

Představitelé vládního politického hnutí „Starostové a nezávis-
lí“ v posledních týdnech protestují proti rozdělování peněz z ev-
ropských fondů. Ani já nepovažuji přerozdělování peněz ze struk-
turálních fondů za ideální.

Většina rozdělovaných peněz se bere z kapes daňových po-
platníků v České republice, odešle do Bruselu, který stanoví man-
tinely, co se vůbec smí a nesmí dotovat a pak se úřední šiml pře-
stěhuje do Prahy. Pro současné sedmileté dotační období v letech
2007 až 2014 stanovila Paroubkova vláda s podporou příslušných
parlamentních výborů již v únoru 2006 zbytečně složitá pravidla a
omezení, která šla ještě nad rámec požadavků Evropské komise.
Jsem přesvědčen, že vliv regionální a obecní samosprávy na sta-
novení pravidel a dotačních oblastí by měla být oproti Praze a Bru-
selu napříště podstatně silnější než je dnes. Starostové znají dob-
ře své území a vědí nejlépe, kam účelně investovat.

Bohužel narozdíl ode mne, který jsem celý mechanismus kriti-
zoval již před rokem 2006, si představitelé vládního politického
hnutí „Starostové a nezávislí“ začali stěžovat dva roky před ukon-
čením cyklu financování. Výtky měly být směřovány před šesti ro-
ky do Bruselu a Prahy. Změnit dávno rozhodnuté není možné, pro-
to dnešní několik let opožděné protesty před 21. budovou ve Zlí-
ně již zcela postrádají smysl. Co však možné je a k čemu všechny
vyzývám, je dát hlavy dohromady, spojit síly a začít prosazovat co
nejsmysluplnější strukturu dotovaných oblastí pro následující eta-
pu čerpání v letech 2014–2020.

Finanční prostředky je dnes možné čerpat ze zdrojů EU pro-
střednictvím Programu rozvoje venkova ČR, Integrovaného ope-
račního programu, Operačního Životní prostředí, OP Přeshraniční
spolupráce a konečně Regionálního operačního programu Střed-
ní Morava.

Představy o směřování finanční podpory se samozřejmě různí.
Jedni chtějí více peněz na kulturu a vzdělávání, druzí na silnice,

chodníky, kanalizace nebo mateřské školy. Obě strany mají pocit,
že to jejich je důležitější. Já říkám, že důležité je obojí.

Například struktura programu Střední Morava tak, jak jej schvá-
lila Evropská komise, je rozdělená do tří základních oblastí: na pri-
oritní osu doprava, rozvoj měst a obcí a cestovní ruch. Na jeho při-
pomínkování se podíleli například zástupci Svazu měst a obcí, uni-
verzit, hospodářských komor, Regionální sdružení cestovního
ruchu a zástupci Olomouckého a Zlínského kraje. I v rámci nepří-
liš šťastně nastavených pravidel a předpisů se mnozí zasloužili o to,
aby se peníze z EU využili co nejsmysluplněji.

V rámci tohoto programu bylo do června letošního roku na pro-
jekty na venkově schváleno přes 2 miliardy korun, na rozvoj měst
2,2 miliardy korun a na rozvoj regionálních center byly schváleny
investice za 871 milionů korun. Z doposud schválených projektů
v objemu 11,6 mld. korun směřuje 18% k podnikatelům, ostat-
ních 82 % programu jsou projekty obcí, měst, krajů, jejich orga-
nizací a neziskových subjektů. Do poloviny června letošního roku
obce získaly dotace ve výši 5,9 miliard korun na 399 projektů, pod-
nikatelské subjekty 2 miliardy korun na 109 projektů a kraje na 101
projektů dotaci ve výši 3,4 miliardy. Díky programu vytvořily pod-
nikatelské subjekty v cestovním ruchu 960 nových pracovních míst,
174 míst vytvořila města, 66 jich vzniklo na venkově.

Představitelům STAN se nelíbí dotace na golfové hřiště schvále-
ná na radu odborníků z oblasti cestovního ruchu v rámci podpory
kongresové turistiky, která je z hlediska ekonomického přínosu pro
region nejlukrativnější. Téměř polovina z této investice je hrazena
ze soukromých zdrojů a ve srovnání s dotacemi pro golfová hřiště
v Olomouckém kraji je méně než pětinová. V rámci podpory kon-
gresové turistiky byla schválena také výstavba kongresového sálu
a výstaviště. Mimochodem mě osobně golf nebaví, neumím jej,
nikdy jsem ho nehrál a hrát nebudu.

Zdůrazňuji, že operační program Střední Morava není jenom
balík peněz, který se musí do konce roku 2013 investovat, ale jsou
to především peníze určené na rozvoj regionu. Jedním z nejzají-
mavějších akcí ve Zlínském kraji je dětský filmový festival. Díky in-
vesticím z ROP Střední Morava vznikl nejen atraktivní kulturní sál,
ale byly podpořeny i investice do ubytovacích kapacit. To vše vy-
tváří skutečné podmínky pro rozvoj kraje. Noví návštěvníci u nás
utratí peníze a vytvoří tím i nová pracovní místa.

Libor Lukáš
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10.00 - 16.00 hod. - Šance

10.00 - 13.00 hod. - Fontanela
13.00 - 16.00 hod. - 

10.30 - 16.30 hod. - 
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11.45 hod. -

14.45 hod. - 

15.30 hod. - 

10.00 - 17.00 hod. - 

10.00 hod. - 
12.30 hod. - 
15.00 hod. - Babouci
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10.00 - 11.30 hod. - 
13.00 - 15.00 hod. - 

10.00 - 11.30 hod. - 
13.00 - 15.00 hod. - 

10.00 - 11.30 hod. - 
13.00 - 15.00 hod. - 

10.00 - 11.30 hod. - 

10.00 - 16.00 hod.



10.00 hod. - Slavnostní zahájení 

10.50 hod. -

9.00 - 18.00 hod. 

14.00 - 17.00 hod. - 

11.00 hod. - 

19.00 hod. - 

9.00 - 18.00 hod. - 

9.00 - 18.00 hod. - 

9.00 - 18.00 hod. - 

,

9.00 - 13.00 hod. - 

10.00 - 14.00 hod. - 

14.00  - 15.00 hod. 

15.00 - 16.00 hod., 

15.00 - 16.00 hod. 
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Kontakty na předsednictvo SPOV
Aktuální k 15. 3. 2011

•
PŘEDSEDA

Mgr. Eduard Kavala
OÚ Bělotín, 753 64 Bělotín 151
tel. 581 612 100, 602 514 347
Veškerou poštu, týkající se SPOV,

posílejte výhradně na adresu
spov@belotin.cz

•
1. MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ
Ing. Jana Juřenčáková

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

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

•
2. MÍSTOPŘEDSEDA
JUDr. Radan Večerka

SPOV Karlovarského kraje
nám. Dr. Milady Horákové č. 2, 360 01

Karlovy Vary
tel.+fax 353 223 611

radan.vecerka@seznam.cz
•

Ing. arch. Jan Florian
Štěpánkova 106, 537 01 Chrudim

tel. 733 607 513
ing.florian@gmail.com

•
Pavel Hroch

398 55 Kovářov 63
tel. 382 594 218

hroch20@quick.cz
•

Miroslav Kovařík
OÚ Modrá, 687 06 Modrá

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

•
Mgr. Petr Kulíšek

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

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

strampas@quick.cz
•

František Winter
Na Holbě 491, 788 33 Hanušovice

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

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

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

tel. 383 392 255
radomysl@email.cz

•
Jihomoravský kraj

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

starosta@olesnice.cz
•

Královéhradecký kraj
Martina Berdychová
508 01 Holovousy 39

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

Liberecký kraj
Jindřich Kvapil

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

starosta@koberovy.cz
•

Moravskoslezský kraj
Bc. Jan Tomiczek

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

tranovice@iol.cz
•

Olomoucký kraj
Leoš Hannig

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

leos.hannig@seznam.cz
•

Pardubický kraj
Ing. Jiří Kosel

533 75 Horní Ředice 101
tel. 466 681 966

obec@horniredice.cz
•

Plzeňský kraj
MUDr. Tamara Salcmanová

332 11 Hradec 133
tel. 377 423 630

salcmanova@volny.cz
•

Středočeský kraj
Radomír Hanačík

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

spov.sk@gmail.com
•

Ústecký kraj
Václav Tyl

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

starosta@vedomice.cz
•

Vysočina
Zdena Švaříčková

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

•
Zlínský kraj

Vojtěch Ryza
756 15 Lidečko 467

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

•
REVIZNÍ KOMISE

Jaroslav Knap
OÚ Mořice, 798 28 Mořice 68

tel. 774 431 136
obec@morice.cz

•
Ing. Ludmila Krušková

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

kruskova@volny.cz
•

Jana Vaníčková
790 84 Hradec-Nová Ves 111

602 512 544
vanickova.47@seznam.cz

•
REDAKTOR
Tomáš Šulák

751 25 Veselíčko 196
tel. 775 949 142

tomas.sulak@smarv.cz
•

TAJEMNICE
Ing. Marcela Harnová

Slaměníkova 37, 751 11 Radslavice
tel. 737 520 886

harnova.marcela@tiscali.cz

Kateřina Kapková
Od 1. 7. 2011

www.spov.org

VÝBOR NS MAS ČR
•

PŘEDSEDA
Bc. František Winter

Olomoucký kraj – MAS Horní Pomoraví
f.winter@nsmascr.cz
+420 602 533 707

•
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ

Jan Florian
Plzeňský kraj

MAS Český západ – místní partnerství
j.florian@nsmascr.cz
+420 777 870 202

Ing. Jiří Krist
Moravskoslezský kraj – MAS Opavsko

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

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

+420 604 201 113
Ing. Jozef Jančo

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

•
ČLENOVÉ VÝBORU

Vladimír Haš
Středočeský kraj – MAS Říčansko

manager@ricansko.eu
+420 774 097 757

PhDr. Petr Sušanka
Karlovarský kraj – MAS Vladař

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

Bc. Jiřina Karasová
Jihočeský kraj – MAS Strakonicko

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

Jiřina Leinweberová
Pardubický kraj

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska
manazer@maspolicsko.cz

+420 773 615 270
Hana Dufková

Ústecký kraj – MAS Západní Krušnohoří
dufkova@oakchomutov.cz

+420 737 177 432
Aleš Lahoda

Zlínský kraj – MAS Hornolidečska
lahoda@mashornolidecska.cz

+420 604 628 026
Mgr. Gustav Charouzek

Vysočina – MAS Královská stezka
kralovska-stezka@centrum.cz

+420 774 489 322
Jindřich Šolc

Liberecký kraj – LAG Podralsko
solc@lagpodralsko.com

+420 775 110 397
•

NÁHRADNÍCI VÝBORU:
Ing. Radim Sršeň

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

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

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

Jana Kuthanová
MAS Hradecký venkov

kuthanova@horineves.cz
+420 724 186 825

Anna Čárková
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu

annacarkova@centrum.cz
+420 774 664 698

Ing. Jaromír Polášek
Chance in Nature

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

MAS Posázaví
posmurny@posazavi.com

+420 604 890 190
Miroslav Bouda
MAS Sokolovsko

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

Ing. Bohumir Jasanský
MAS České středohoří

mascs@tiscali.cz
+420 724 134 539

Romana Zemanová
MASiF

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

MAS Litomyšlsko
mas-lit@seznam.cz
+420 733 705 320
Jaroslava Hájková
MAS Havlíčkův kraj

hajkova@havlickuvkraj.cz
+420 774 420 913

RNDr. Roman Kašpar
MAS Luhačovické Zálesí

luhacovskezalesi@pozlovice.cz
+420 774 230 210

•
KONTROLNÍ KOMISE

PŘEDSEDA
Jindřich Tollinger

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

ČLENOVÉ
Mgr. Galina Čermáková

MAS Vyhlídky
agconsult@seznam.cz

+420 724 068 686
Ing. Petr Brandl

MAS Aktivios
pbrandl@volny.cz

+420 721 747 966
Julie Zendulková

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

+420 724 111 510
Petr Pecha

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

PhDr. Jitka Doubnerová
MASiF

masif@seznam.cz
+420 774 678 033

Jiří Kmoníček
MAS Mezi Úpou a Metují

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

Lucie Hlavinková, DiS.
Via rustica

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

Ing. Jaroslav Chmelař
MAS Pomalší

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

TAJEMNICE NS MAS ČR
Mgr. Olga Špiková
MAS Horní Pomoraví

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

www.nsmascr.cz
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