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Aktuálně:
Čtyři venkovské organizace
podepsaly deklaraci Venkov
jako důstojné místo pro život

Předsedové SMO, NS MAS, SMS a SPOV 
a místopředsedkyně Stálé komise Senátu pro 
rozvoj venkova Jana Juřenčáková podepsa-
li memorandum Venkov jako důstojné mís-
to pro život. Jeho cílem je zajistit vyvážený 
a udržitelný rozvoj venkovského prostoru. 
Podle signatářů je proto nutné, aby na roz-
voj obcí a diverzifikaci podnikatelských aktivit 
na venkově směřovalo nejméně 50 % pro-
středků z budoucího Programu rozvoje ven-
kova (2014–2020). Současně požadují, aby 
se sjednotily a zjednodušily žádosti o finance 
z fondů EU a aby bylo DPH uznatelným nákla-
dem při čerpání prostředků z fondů EU i pro 
obce a další subjekty, které nemají nárok na 
odpočet DPH. Více informací na straně 2

Rozhovor:
Národní síť MAS nesouhlasí
s procesním ani obsahovým
řešením letošního hodnocení

Miloslav Oliva je předsedou pracovní 
skupiny NS MAS pro hodnocení práce míst-
ních akčních skupin v naší zemi. Má letos 
o starost víc. Při vytváření pravidel se v po-
slední chvíli vše jaksi zvrtlo. Náhlým zása-
hem řídícího orgánu nebo platební agentu-
ry – prostě odněkud „shora“ – se změnily 
podmínky pro hodnocení způsobem nepři-
jatelným pro Národní síť MAS. Nová pravi-
dla prý přišla ne za pět minut, ale za minu-
tu dvanáct. Z rozhovoru se dozvíte, na co 
se může 112 MASek „těšit“. Oliva je rovněž 
ředitelem MAS Pošembeří a ve spolupráci 
s partnerskými skupinami ze Středočeského 
kraje se podílí na řadě zajímavých projektů.

Rozhovor začíná na straně 11

TÉMA:
Spolek i jeho partneři se dál
staví proti snaze zredukovat
počet pošt až na třetinu

Spolek sleduje s vážnými obavami sna-
hu zredukovat počet českých a moravských 
pošt na třetinu a spolu s partnery Národní 
sítí MAS, SMS a SMO vydal tiskové prohlá-
šení, v němž se ohrazuje proti jednání Čes-
kého telekomunikačního úřadu. Generální 
ředitel České pošty Petr Zatloukal seznámil 
na červnovém jednání SPOV přítomné se 
současnou situací České pošty, její transfor-
mací z pohledu novelizace poštovního záko-
na. „Vyhláška určuje, že pošty budou v ob-
cích nad dva tisíce obyvatel a s desetikilome-
trovou dostupností. Stát nám tedy udává, 
abychom měli přibližně 1200 pošt. Dnes jich 
je zhruba 3300,“ uvedl Zatloukal.

Více informací od strany 7
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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI. Předsedové venkovských profesních organizací Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala (zleva), 
Svazu měst a obcí Dan Jiránek, Senátu Parlamentu ČR Jana Juřenčáková, Národní sítě MAS František Winter a Sdružení místních sa-
mospráv Josef Bartoněk podepsali 5. června 2012 v Senátu memorandum „Venkov jako důstojné místo pro život“ o spolupráci ven-
kova pro příští programovací období EU. Foto: TSu
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A
Zástupci profesních organizací obcí 
a regionů podepsali memorandum 
„Venkov jako důstojné místo pro život“
Na rozvoj obcí směřovat nejméně 50 % z budoucího
Programu rozvoje venkova 2014–2020

Předseda Svazu měst a obcí Dan Jiránek, 
předseda Národní sítě místních akčních 
skupin František Winter, předseda Sdružení 
místních samospráv Josef Bartoněk, předse-
da Spolku pro obnova venkova Eduard Ka-
vala a místopředsedkyně Stálé komise Se-
nátu pro rozvoj venkova Jana Juřenčáková 
podepsali memorandum Venkov jako dů-
stojné místo pro život.

Jeho cílem je zajistit vyvážený a udržitel-
ný rozvoj venkovského prostoru. Podle sig-

natářů memoranda je proto nutné, aby na 
rozvoj obcí a diverzifikaci podnikatelských 
aktivit na venkově směřovalo nejméně 50 % 
prostředků z budoucího Programu rozvoje 
venkova (2014–2020). Současně požadují, 
aby se sjednotily a zjednodušily žádosti o fi-
nanční prostředky z fondů EU a aby bylo DPH 
uznatelným nákladem při jakémkoli čerpá-
ní prostředků z fondů EU i pro obce a dal-
ší subjekty, které nemají nárok na odpočet 
DPH.
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Proti složité administraci 

udržitelný rozvoj venkova
„Organizace, které připravily memoran-

dum Venkov jako důstojné místo pro ži-
vot, zastupují většinu venkovských oblastí 
v České republice. Sjednocením našich sil 
tak můžeme pozitivně ovlivnit rozvoj české-
ho venkova, a to zejména prosazením na-
výšení finančních prostředků směřujících do 
rozvoje venkovských obcí a celkově zjed-
nodušením přístupu k čerpání prostředků 
z evropských fondů. Jak se v současném 
programovacím období ukazuje, velkou pře-
kážkou pro venkovské obce při čerpání pe-
něz z evropských fondů je příliš složitá ad-
ministrace, která řadu obcí odrazuje od 
podání projektu. Při čerpání ze strukturál-
ních fondů se navíc má stát DPH neuznatel-
ným nákladem, což reálně navyšuje spolu-
účast obcí a logicky snižuje atraktivitu ev-
ropských fondů,“ uvedl předseda SMO ČR 
Dan Jiránek.

Memorandum je tak jednou ze snah Sva-
zu měst a obcí ČR prosadit změnu, která by 
do budoucna zajistila vyvážený a udržitelný 
rozvoj českého venkova. Svaz podle Jiránka 
jako „jediná organizace dlouhodobě obha-
juje zájmy obcí a měst i na evropské úrovni, 
a to prostřednictvím svého místopředsedy 
pro evropské záležitosti a místopředsedy Ev-
ropského parlamentu Ing. Oldřicha Vlasá-
ka a aktivním zapojením do mezinárodních 
struktur samospráv.“

ProPojení Pracovních 
týmů a načítání sil

Spolupráci podporuje i předseda Sdruže-
ní místních samospráv ČR Josef Bartoněk. 
„Jsem velmi rád, že jsme schopni nalézt spo-
lečnou řeč i v tak složitých otázkách, které se 
týkají budoucí podpory venkova. Naším spo-
lečným jmenovatelem jsou obce, které je 
potřeba v jejich rozvoji bezezbytku podpo-
řit. Jen tak dosáhneme atraktivního venkova, 
který bude dobrým místem pro život i nové 
podnikatelské aktivity,“ řekl Josef Bartoněk.

Také podle předsedy Národní sítě míst-
ních akčních skupin Františka Wintera by 
měli o rozvoji venkovských regionů rozho-
dovat hlavně ti, kteří tam žijí. „Právě proto 
se snažíme diskutovat se všemi zájmovými 

skupinami, které na venkově pracují. Pod-
pis memoranda je stvrzením spolupráce 
s organizacemi, které zastupují veřejný sek-
tor. Slibujeme si od toho užší propojení na-
šich pracovních týmů a rychlejší předávání 
informací, které povede ke společnému cí-
li, kterým je rozvoj venkova,“ dodal Franti-
šek Winter.

Společný postup preferuje i předseda 
Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Ka-
vala: „V mém případě se jedná o dlouhodo-
bou zásadu. Vždycky se snažím svést lidi 
k jednomu stolu, aby se v obraně venkova 
načetly síly. Každá záležitost, která k tomu 
vede, je dobrá – ať už jde o memorandum 
nebo společný postup při diskuzích u kula-
tého stolu či při jednáních s vládou a po-
dobně,“ konstatoval Eduard Kavala.

Potřeba Prosadit venkov 
ve vládě a Parlamentu

Význam podpisu Memoranda potvrdila 
také místopředsedkyně Stálé komise Senátu 
pro rozvoj venkova Jana Juřenčáková: „Stá-
lá komise Senátu pro rozvoj venkova dlou-
hodobě spolupracuje se Spolkem pro obno-

vu venkova ČR a už v minulosti se společně 
podílely na výzvě k vytvoření samostatného 
ministerstva venkova. Spolupráce se samo-
správami je nosným základem práce Komise 
a každé memorandum má svůj smysl. Pokud 
se ale na memorandu shodnou ti, kterým na 
budoucnosti venkova záleží, tak se síla me-
moranda zásadně zvyšuje. Společným cílem 
všech pak je snaha o to, aby přijaté memo-
randum akceptovala samotná vláda, Parla-
ment ČR a došlo k jeho naplnění.“

Podle signatářů memoranda jsou obce 
základním územním samosprávným celkem, 
který je ze zákona odpovědný za rozvoj na 
svém území. Samosprávu proto vnímají jako 
nejdůležitějšího aktéra veřejné kontroly v im-
plementační struktuře komunitně vedeného 
místního rozvoje. Zároveň podporují part-
nerství a spolupráci, a to nejen mezi obcemi, 
ale také mezi samosprávou a dalšími subjek-
ty, jak je to například běžné při distribuci pro-
středků pro rozvoj venkova metodou Leader. 
Jednotlivé organizace při tom vzájemně kon-
zultují své postoje a hledají stanoviska, která 
pak společně prosazují.

Zdroj: NS MAS, SPOV, SMS, SMO
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Evropská komise hodnotila Ratměřice – Vesnici roku 2010

V pátek 15. června, půl hodiny po poledni, přivítaly Ratměřice 
vzácnou návštěvu – hodnotitele Evropské soutěže obnovy vesnice 
2012. Do jejího finále postoupila tato obec jako vítězka soutěže 
Vesnice roku 2010 společně s Komňou, která nese titul Vesnice ro-
ku 2011. Tu navštívila jiná skupinka eurokomisařů v úterý 22. květ-
na. Pořadatelem evropské soutěže, která se koná každým druhým 
rokem, je Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a ob-
novu vesnice.

Na ratměřické návsi přivítal komisaře sklenkou pálenky sedlák 
Oneš, tradiční místní postavička, a dívky v krojích jim nabídly kou-
sek chleba se solí. V hodinové prezentaci se pak představily vedle 
Ratměřic také Mikroregion Džbány, MAS Posázaví a Kraj blanických 
rytířů.

„Jsme sice malá obec, ale dokážeme spolupracovat, ať už na 
úrovni mikroregionu nebo místní akční skupiny. Jsme aktivní v re-

gionálních vazbách a sítích, partnerství chceme proto hodně pre-
zentovat,“ řekl starosta Viktor Liška.

Během čtyř hodin se Ratměřickým podařilo představit komisařům 
všechny oblasti života v obci a seznámit je s nejdůležitějšími projek-
ty a spolkovou činností. „Přátelskou atmosféru umocnila velká účast 
občanů a přátel obce, takže jsme si na závěr vyslechli od evropských 
komisařů milé a příjemné hodnocení,“ vyjádřil na webových strán-
kách své obce spokojenost starosta Viktor Liška. Velký dojem udě-
lala podle něj na komisi právě pospolitost obce, chuť a píle obča-
nů zapojit se do veřejného života a široké spektrum aktivit, které si 
v Ratměřicích sami pro sebe vytvářejí. „V evropské konkurenci se roz-
hodně neztrácíte,“ zaznělo z úst jednoho z hodnotitelů. „Moc oce-
ňuji dobrovolnou práci svých spoluobčanů i jejich obětavost a jsem 
velmi hrdý, že jsem Ratměřák,“ uzavřel starosta Liška.

Text: Kateřina Kapková, foto: Obec Ratměřice
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V krajích již znají vítěze soutěže Vesnice roku 2012

Letos soupeřilo o titul Vesnice roku 2012 v krajích celkem 278 
obcí. Krajské vítěze nyní čeká organizace slavnostního vyhodnoce-
ní v jejich vesnicích a poté celostátní soutěž třinácti vítězů kraj-
ských zlatých stuh.

Cílem soutěže Vesnice roku je především povzbudit obyvatele 
vesnic k rozvoji svého domova a podpořit rozmanitost a pestrost 
tradic jednotlivých regionů. Soutěž vyhlašuje ministerstvo pro míst-
ní rozvoj společně se Spolkem pro obnovu venkova, Svazem měst 
a obcí a ministerstvem zemědělství. Podílejí se na ní také další or-
ganizace jako je Sdružení místních samospráv, ministerstva život-
ního prostředí a kultury či specializovaní profesní sdružení Společ-
nost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků. Každý krajský vítěz soutěže získává jeden 
milion korun, vítěz celostátního kola potom další milion korun na-
víc v Programu obnovy a rozvoje venkova MMR.

Jak dopadla letošní soutěž? Přinášíme zde krátké informace 
z jednotlivých krajů a přehled stuh, které se v soutěži udělují – mod-
rá za společenský život, zelená za péči o zeleň a životní prostředí, 
bílá za spolupráci s mládeží a oranžová za spolupráci se zemědělci:

jihočeský kraj: řePice
Jihočeskou vesnicí roku se stala Řepice na Strakonicku. Uchovává 

si prvky tradičního venkovského života, povedlo se jí opravit zdevas-
tované zemědělské objekty, kostelík zdobí nová fasáda a prokoukl 
i hřbitov. Druhé skončily v konkurenci 31 obcí Vrábče a třetí Slabčice. 
„Soutěž Vesnice roku nehledá nějakou královnu krásy mezi vesnice-
mi, ale vesnici, kde se všem dobře žije. Kde lidi drží spolu, rádi se tam 
vracejí a není to pro ně jen místo na přespání,“ shrnul a zjednodušil 
hodnotící kritéria předseda hodnotící komise Tomáš Korejs. Obec Ře-
pice v roce 2009 skončila na druhém místě, rok předtím získala Mod-
rou stuhu za společenský život. Loni se nezúčastnila vůbec. Mělo to 
ale dobrý důvod – prováděla se tu například oprava kanalizace a kos-

tela. I to komise při letošní návštěvě přivítala. „Řepice nás opravdu 
nadchla tím, jaký je tam společenský život, dlouhodobě se tam ve-
dení obce s občany koncepčně snaží řešit prostory pro setkávání ob-
čanů, ale i infrastrukturu. Ta koncepční práce je tam vidět a v obci se 
dobře žije,“ vysvětluje rozhodnutí poroty Korejs. 

středočeský kraj: kamýk nad vltavou
Středočeskou vesnicí roku se stal Kamýk nad Vltavou, který leží na 

Příbramsku. Komisi, která objela 21 přihlášených obcí, zaujal hlavně 
svým rozvojem po roce 2002. Po velkých povodních tady vystoupala 
hladina do osmi metrů a zůstaly tu rozpadlé domy a poničené silni-
ce. „Z titulu máme ohromnou radost. Už v minulosti jsme získali oce-
nění, máme z Vesnice roku dvě stuhy za práci s mládeží a jednu za 
společenský život,“ reagoval starosta Kamýku Petr Halada. Komise 
ocenila, že radnice v Kamýku zapojuje do dění v obci i obyvatele. „Lí-
bí se mi jejich strategie, vědí co, proč a s kým to dělají. Úžasné je i to, 

že do dění v obci zapojují obyvatele včetně dětí,“ uvedl předseda ko-
mise Viktor Liška, který je starostou Ratměřic na Benešovsku.

liberecký kraj: studenec
V Libereckém kraji se do krajského kola soutěže Vesnice roku 

2012 přihlásilo 15 obcí. Vítězný Studenec ocenila hodnotitelská 
komise zejména za aktivní přístup k mládeži a fungování místních 
sportovních klubů a oddílů. „Studenec nás zaujal velmi aktivním 
přístupem k mládeži a dětem a fungováním řady sportovních klu-
bů,“ přiblížil pocity hodnotitelů tajemník komise Jiří Jansa z Cent-
ra pro regionální rozvoj ČR.

jihomoravský kraj: tvarožná lhota
Vítězem Vesnice roku 2012 v Jihomoravském kraji je obec Tva-

rožná Lhota. Krásná vesnička leží na úpatí Bílých Karpat. Obec zau-
jala systematickou a dlouhodobou prací v oblasti obnovy venkova, 
příkladnou péči o historickou zástavbu obce, tradiční venkovskou 
pospolitostí. Spolupráce se zemědělskými subjekty je prospěšná 
oběma stranám, tedy obci i zemědělcům. Na každém kroku v obci 
je patrná enviromentální výchova, ekosalaš zavede návštěvníky do 
dob dávno minulých. Obec Tvarožná Lhota se do soutěže přihlásila 
teprve podruhé, v roce 2007 obec získala Zelenou stuhu. „Vůbec 
jsme do klání nešli s ambicemi, že bychom měli vyhrát. Jsme ohrom-
ně překvapeni. Viděla jsem úplně jiné favority. Na vyhlášení ale za-
znělo, že Tvarožná Lhota bodovala především komplexností slu-
žeb,“ uvedla starostka vesnice Martina Bílová. Stejně překvapený 
z vítězství byl i místostarosta obce Vít Hrdoušek. „A to jsme komisi 
ukázali snad jen polovinu toho, co jsme chtělim,“ dodal. Cenu Na-
děje pro živý venkov získala obec Křtiny z Blanenska.

kraj vysočina: křížánky
Vesnicí roku Kraje Vysočina se letos stala obec Křižánky na Žďársku. 

Obec, která je největší vesnickou památkovou rezervací v regionu 
a má skutečně bohatou spolkovou činnost, zaujala krajskou porotu 
vzestupnou kvalitou prezentace obce a velice cílevědomou snahou 
o zlepšení kvality života. Křižánky byly už v minulosti pravidelně v rám-
ci soutěže Vesnice roku Kraje Vysočina porotou oceňovány za spole-
čenské aktivity i rozvoj obce. Letošní udělení zlaté stuhy v rámci Kraje 
Vysočina je tak trochu očekávaným vyústěním a zúročením přechozích 
dílčích úspěchů v rámci soutěže. Čerstvou novinkou, na kterou hodně 
u turistů obec vsází, je naučná stezka „Za pilníkáři na Český kopec“.

olomoucký kraj: radslavice 
Zlatou stuhu za všestranný přístup k rozvoji obce získaly Radsla-

vice na Přerovsku. Obec obdržela nejvíce bodů především za zapo-
jení občanů do dění obce, aktivní využití volného času nebo za vy-
užívání dotací ke svému rozvoji. Druhé místo obsadila obec Černá 
Voda na Jesenicku, na třetí místo dosáhla obec Náklo z Olomouc-
ka. „Pevně věřím, že ocenění zástupcům obcí přinese možnosti 
dalšího rozvoje, a to nejen kulturního, ale především hospodářské-
ho,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Horák. „Radslavice jsou hez-
ká obec, má šikovné lidi, kteří mají co ukázat. Zdá se, že to komi-
si oslovilo a posunuli nás na metu nejvyšší,“ řekl starosta obce Sta-
nislav Jemelík. Obec se poprvé do soutěže přihlásila v roce 1999, 
v roce 2000 získala modrou stuhu a místní knihovna byla dvakrát 
vyhlášená jako nejlepší v regionu. „Z prezentace, kterou si na nás 
připravili, s velkou účastí lidí, bylo vidět, že obec žije celá. Kam jsme 
se pohnuli, tam byli místní. Byly vidět spolky a veškeré zapojení,“ 
uvedl předseda komise a starosta obce Tučín Jiří Řezníček.

moravskoslezský kraj: řePiště
Zlatou stuhu s právem užívat titul „Vesnice Moravskoslezského 

kraje roku 2012“ získala obec Řepiště z okresu Frýdek-Místek, na dru-
hém místě skončila obec Albrechtičky z Novojičínska, která získala 
i cenu za nejlepší projekt ze strukturálních fondů, a na třetím Rýžovi-
ště z Bruntálska. Cenu naděje pro živý venkov získala obec Těškovice. 

Snímek z Vesnice roku 2012 na jihu Čech – Řepice na Strakonicku, 
Foto: Ladislav Němec, MF DNES
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Zlatou cihlu získaly obce Radkov z Opavska za rekonstrukci památko-
vého objektu Hradní vyhlídka zříceniny hradu Vikštejn a obec Vražné 
z Novojičínska za rekonstrukci rodného domu J. G. Mendela.

Pardubický kraj: české heřmanice
O titul Vesnice roku 2012 Pardubického kraje se letos ucházelo 

21 obcí. Tradiční symbol pro vítěze v podobě Zlaté stuhy získaly Čes-
ké Heřmanice na Orlickoústecku. „České Heřmanice nás nadchly 
hned na první pohled. Navštívili jsme je i vloni a musím říci, že rozvoj 
obce za poslední rok byl znatelný,“ uvedl Radek Janoušek, předseda 
komise a starosta obce Střemošice. „Zástupci venkovských obcí, kteří 
sebrali odvahu a přihlásili se do soutěže, nám všem ukázali, že i v sou-
časné nelehké době jsou obce schopné rozvoje. Přitom však neopo-
míjejí nic ze svých tradičních hodnot. To se povedlo zejména v Českých 
Heřmanicích,“ uvedl Václav Kroutil, radní kraje pro venkov.

královéhradecký kraj: vrbice
Obec Vrbice na Rychnovsku se stala podruhé vítězem krajského 

kola soutěže Vesnice roku, v minulosti v tomto klání uspěla již v ro-
ce 2004. Je to poprvé v historii, co se podařilo některé z přihlášených 
obcí titul obhájit. „Porota ocenila zejména harmonický rozvoj obce 
v obou místních částech. Zaujala ji rovněž péče o krajinu okolo obce 
a v ní, péče o místní vesnickou zástavbu či obnovu zeleně odpovída-
jící venkovskému prostředí. Další kladné body přinesla příkladná spo-
lupráce spolků s obcí, vzorná prezentace obce a aktivita místních ob-
čanů. Ocenění si obec Vrbice zasloužila i za vytváření podmínek pod-
porujících cestovní ruch,“ řekl hejtman Lubomír Franc. 

Ústecký kraj: koštice
Po velkých úspěších v předešlých letech, kdy Koštice na Lounsku 

získaly Modrou stuhu2010 a Bílou stuhu 2011, dosáhly mety nej-
vyšší – obdržely Zlatou stuhu a titul Vesnice roku 2012 Ústeckého 
kraje. Občané čtyř sdružených obcí – Koštice, Vojnice, Vojničky a Že-
levice se zasloužili o to, že obec letos titulu dosáhla. Titul patří všem, 
kteří se podíleli na vylepšování tváře svého prostředí – stavěli dětská 
hřiště, upravovali nevyužitá místa a dodávali jim nový smysl, starali 

se o okolí svých domů i okolí vesnic a vůbec přispívali ke všemu, co 
udělalo z obcí lepší místo pro život. Komisi bylo předvedeno též ves-
nické minimuzeum, které se snaží ukázat návštěvníkům nikoli skan-
zen, ale život našich předků před 40, ale i 100 lety. Obec Koštice zá-
roveň obdržela diplom za udržování lidových tradic.

Cenu naděje pro živý venkov získala obec Vrbice na Litoměřicku. 
Zlaté cihly v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na ven-
kově, realizované v duchu Programu obnovy venkova, získaly obce 
Chbany (okres: Chomutov) za rekonstrukci kaple, Obrnice (okres 
Most) za rekonstrukci budovy staré základní školy a Hrušovany 
(okres: Chomutov) za novou venkovskou stavbu – krematorium.

Zpracoval: TSu
Zdroj: webové stránky obcí, krajů a médií prostřednic-

tvím vyhledávačů Seznam a Google; zdroj tabulky: MMR

Název kraje
Zlatá stuha

za vítězství v kraj-
ském kole

„Modrá stuha 
za společenský život“

„bílá stuha  
za činnost mládeže“

„Zelená stuha 
za péči o zeleň

a životní prostředí“

Oranžová stuha
za spolupráci obce

a zemědělského subjektu

Počet při-
hlášených 

obcí

Jihočeský
Obec Řepice

(okres�Strakonice)
Obec Pištín

(okr.�České�Budějovice)
Obec Tálín
(okres�Písek)

Obec Kestřany
(okres�Písek)

Obec Kučeř
(okres�Písek)

31

Jihomoravský
Obec Tvarožná Lhota

(okres�Hodonín)
Obec Otnice
(okres�Vyškov)

Obec Tvrdonice
(okres�Břeclav)

Obec Chvalovice
(okres�Znojmo)

Obec Rudka 
(okres�Brno-venkov)

22

Karlovarský
Obec Křižovatka

(okres�Cheb)
Obec Dolní Rychnov

(okres�Sokolov)
Obec Krásná
(okres�Cheb)

Obec Dolní Žandov 
(okres�Cheb)

Obec abertamy
(okres�Karlovy�Vary)

19

Královéhradecký
Obec Vrbice

(okr.�Rychnov�n.�Kněžnou)
Obec Konecchlumí

(okres�Jičín)
Obec Lovčice

(okres�Hradec�Králové)
Obec Nahořany
(okres�Náchod)

Obec sovětice
(okres�Hradec�Králové)

20

Liberecký
Obec studenec

(okres�Semily)
Obec Mříčná
(okres�Semily)

Obec Nová Ves n. Nisou
(okr.�Jablonec�n.�N.)

Obec Karlovice
(okres�Semily)

Obec Všelibice
(okres�Liberec)

15

Moravskoslezský
Obec Řepiště

(okres�Frýdek-Místek)
Obec Jeseník n. Odrou

(okres�Nový�Jičín)
***

Obec Rohov
(okres�Opava)

Obec Otice
(okres�Opava)

12

Olomoucký
Obec Radslavice

(okres�Přerov)
Obec hradčany

(okres�Přerov)�
Obec Dlouhá Loučka

(okres�Olomouc)
Obec Citov
(okres�Přerov)

Obec skalka
(okres�Prostějov)

20

Pardubický
Obec České heřmanice

(okres�Ústí�nad�Orlicí)
Obec horní Ředice

(okres�Pardubice)
Obec Pustá Kamenice

(Okres�Svitavy)
Obec Dobříkov

(okres�Ústí�nad�Orlicí)
Obec bořice

(okres�Chrudim)
21

Plzeňský
Město strážov
(okres�Klatovy)

ocenění budou zveřejněna na slavnostním krajském vyhlášení 25

Středočeský
Obec Kamýk n. Vltavou

(okres�Příbram)
Obec Vlkaneč

(okres�Kutná�Hora)
Obec Teplýšovice

(okres�Benešov)
Obec Dolní břežany
(okres�Praha-západ)

Obec Petrovice
(okres�Příbram)

21

Ústecký
Obec Koštice
(okres�Louny)

Obec Klapý
(okres�Litoměřice)

Obec Obrnice
(okres�Most)

Obec srbská Kamenice
(okres�Děčín)

Obec Mnetěš
(okres�Litoměřice)

22

Vysočina
Obec Křižánky

(okres�Žďár�n.�Sázavou)
Obec Jakubov

u Moravských budějovic
(okres�Třebíč)

Obec Martínkov
(okres�Třebíč)

Obec Myslibořice
(okres�Třebíč)

Obec Rozsochatec
(okres�Havlíčkův�Brod) 33

Zlínský
Obec Žlutava

(okres�Zlín)
Obec Lužná
(okres�Vsetín)

Obec Vysoké Pole
(okres�Zlín)

Obec Machová
(okres�Zlín)

Obec Pitín
(okres�Uherské�Hradiště)

17

celkem přihlášených obcí 278

Vesnice roku 2012 – přehled ocenění udělených v rámci krajských kol (stuhy)

Informace o vítězi soutěže ve Zlínském kraji, obci Žlutava, jsme při-
nesli v minulém vydání (ZV 6/2012 na str. 5), protože zde komise 
vyhodnotila představování vesnic jako první. Více informací o vítěz-
ných obcích SVR 2012 a upřesnění informací z Plzeňského a Karlo-
varského kraje, kde se hodnotilo těsně před uzávěrkou, přineseme 
v dalším ZV 8/2012.
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Spolek sleduje s vážnými obavami snahu zredukovat počet českých a moravských pošt na třetinu a spolu 
s partnery Národní sítí MAS, Sdružením místních samospráv a Svazem měst a obcí vydal tiskové prohlášení, 
v němž se ohrazuje proti jednání Českého telekomunikačního úřadu. Předsedové SPOV ČR, SMO ČR, SMS ČR 
a NS MAS ČR podepsali také společné memorandum Venkov jako důstojné místo k životu. Obojí se odehrálo 
na schůzi Spolku pro obnovu venkova ČR, která se uskutečnila 5. června v Senátu v Praze.

transFormace české Pošty

Zatloukal: „Stát chce zachovat přibližně 
1200 pošt. Dnes jich je 3300.“

Generální ředitel České pošty Petr Zatloukal seznámil pří-
tomné se současnou situací České pošty, její transformací z pohle-
du novelizace poštovního zákona. Uvedl, že zákon zatím Senát od-
mítl přijmout, neboť není komplexní a Poslanecká sněmovna o něm 
bude na své schůzi znovu hlasovat. „Obecně zákon hovoří o tom, 
že existuje plný liberalizovaný trh. Česká pošta coby poštovní ope-
rátor a budoucí držitel licence bude po dobu pěti let poskytovat tzv. 
univerzální službu. Je to povinnost zachovat vyhláškou definované 
služby ve prospěch obyvatelstva. Vyhláška v navrženém znění urču-
je, že pošty budou v obcích nad dva tisíce obyvatel a s desetikilo-
metrovou dostupností. Stát nám tedy udává, abychom měli přibliž-
ně 1200 pošt. Dnes jich je zhruba 3300,“ uvedl Zatloukal. 

Řekl také, že pošta pracuje na výstupním balíkovém trhu, ne-
boť listovní trh se meziročně propadá zhruba o 10 procent kvůli 
substituci mezi standardními elektronickými zásilkami. „Na balíko-
vém trhu se nám podařilo skočit ze třetího místa na první, takže 
jsme momentálně v této oblasti lídrem. Pracujeme také na zlepše-
ní finančních služeb, což může být jedno z témat, které teď připra-
vujeme s našimi obchodními partnery COOP v rámci pilotního pro-

jektu, kde se snažíme spojit naše a jejich finanční služby. To by mě-
lo být pro obyvatele efektivní a nám by se mělo podařit pokrýt co 
největší část území,“ řekl například Zatloukal.

Předseda Spolku Eduard Kavala reagoval, že ani možný pře-
liv části poštovních služeb směrem ke COOPu nebude v tom pří-
padě řešením. „V tomto okamžiku si myslím, že bychom se proti 
tomu měli ostře ohradit. Ne, že bychom to měli smést ze stolu, 
protože vývoj situace je nasnadě a musí se s tím něco dělat. Ale 
měli bychom dát jasný impuls, že navrhované řešení je dalším bláz-
novstvím, která venkov potkávají. Nelobuji teď za jednu konkrétní 
poštu, ale poukazuji na to nesmyslné číslo, které bylo nastřeleno 
někde od stolu,“ nechal se slyšet Kavala. 

Antonín Lízner prezentoval na schůzi stanovisko Sdružení měst 
a obcí ČR, jež zastupoval. „Chceme zachovat co možná maximální 
šíři služeb pro obyvatele, zejména na venkově. Jsme rozhodně proti 
odlivu služeb z venkova a proti tomu, aby se z vesnic staly noclehár-
ny. Je možno diskutovat o tom, že některé pošty přejdou do systému 
Partner, ale cílem je zachovat je v obci. Dostupnost, kterou paní ředi-
telka načetla (10 km) je možná hezká z jejího pohledu od stolu. Ale 
na venkově žije řada starších lidí a nejsou tam podmínky jako ve měs-
tě, kde jezdí každou chvíli tramvaje, autobusy apod.,“ uvedl.

Juřenčáková: „Nevím, zda pláčeme
na správném hrobě.“

Spolek i NS MAS se dál staví proti snaze zredukovat
počet pošt na třetinu, což by pocítil hlavně venkov

Červnová schůze SPOV v Senátu, které se zúčastnili i zástupci všech partnerských organizací Spolku

Generální ředitel České pošty Petr Zatloukal Předseda SMO Dan Jiránek a senátorka Jana Juřenčáková

Z  č i n n o s t i  S P O V  Č R  7Z
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Senátorka Jana Juřenčáková řekla, že neví, zda je efektivní ře-
šit problém s ředitelem České pošty. „Nevím, zda pláčeme na tom 
správném hrobě. Možná bychom tady měli mít zástupce Českého 
telekomunikačního úřadu (ČTÚ) a řešit to s nimi. A zjistit, jestli vů-
bec máme nějakou šanci to zastavit. Připadá mi totiž, že veškerá 
jednání, která jsme vedli s Českou poštou, jsou zbytečná. Protože 
pak někdo úplně jiný přijde a řekne: bude to tak a tak. Navrhovala 
bych soustředit síly na ČTÚ, pokud je ještě vůbec čas něco zasta-
vit,“ vyjádřila se Juřenčáková.

Zatloukal: „Model Pošta Partner může být 
pro vesnice výhodnější. A lidé si zvyknou.“

Ředitel České pošty Petr Zatloukal reagoval, že existuje tech-
nologický návrh z ČTÚ, ale konečné slovo musí říct vláda. „Pošta se 
ve své struktuře snaží nákladově odklánět, i když vy nám to vyčítáte. 
Snažíme se zoptimalizovat dodání, abychom byli konkurenceschop-
ní vůči alternativním operátorům. A tím, že bychom poštám odleh-
čili, bychom zvýšili procento pošt, které jsou v černých číslech. Je jich, 
řekněme, 1900 a ty zbývající jsou v číslech červených. Implementací, 
např. spoluprací s COOPem, přecházíme do modelu Pošta Partner. 
Snažíme se najít společné služby, které máme my i oni a věřím, že si 
na tu změnu občané brzy zvyknou. Z ekonomického pohledu to pro 
ČP není tak, že bych ten projekt dostal na nulu. Ale dostávám jej do 
nižšího počtu červených čísel. Pošta Partner se musí umět chovat ja-
ko pobočka České pošty. I proto je započítávána do celkového po-
čtu. Já tvrdím, že pro vesnice je tento prvek ještě lepší, protože v pra-
xi může být otevírací doba Pošty Partner pro občany nastavena vý-
hodněji, než jak byli zvyklí doposud,“ vysvětlil Zatloukal.

Zástupci SPOV ČR, SMO ČR, SMS ČR a NS MAS ČR se po další 
diskusi shodli na společném tiskovém prohlášení, v němž vyjádřili ne-
souhlasný postoj vůči jednání Českého telekomunikačního úřadu:

Zástupci Spolku pro obnovu venkova ČR, Sdružení míst-
ních samospráv ČR, Svazu měst a obcí ČR a Národní sítě Míst-
ních akčních skupin ČR, přítomní na jednání v Senátu dne 
5. června 2012, s vážnými obavami sledují snahu zredukovat 
počet českých a moravských pošt na třetinu. Tento fakt se 
velmi negativně dotkne velké části populace naší země – 
a to zejména na venkově. Tyto snahy Českého telekomuni-
kačního úřadu jdou nad rámec vyjednaných dohod a jsou zá-
stupci výše uvedených organizací rozhodně odmítány. 

sPoluPráce s Partnery a PodPis memoranda

Jiránek: „Všichni víme už od Velké Moravy, 
že tři pruty se špatně lámou, zatímco ten 
jeden se láme velmi dobře.“

Předsedové SPOV ČR, SMO ČR, SMS ČR a NS MAS ČR podepsa-
li v Zeleném salonku Kolovratského paláce Senátu společné memo-
randum Venkov jako důstojné místo k životu. Cílem memoranda je 
zajistit vyvážený a udržitelný rozvoj venkovského prostoru. Podle 
signatářů memoranda je proto nutné, aby na rozvoj obcí a diverzi-
fikaci podnikatelských aktivit na venkově směřovalo nejméně 50 % 
prostředků z budoucího Programu rozvoje venkova (2014–2020). 
Současně požadují, aby se sjednotily a zjednodušily žádosti o fi-
nanční prostředky z fondů EU a aby bylo DPH uznatelným nákla-
dem při jakémkoli čerpání prostředků z fondů EU i pro obce a dal-
ší subjekty, které nemají nárok na odpočet DPH.

(Podrobnosti v samostatném článku)
Jednání schůze Spolku se zúčastnili tentokrát i zástupce Agrární 

komory ČR Jan Záhorka a předseda Asociace soukromého zeměděl-

Předseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík (vlevo) 
a Jan Florian

Zástupce Agrární komory Jan Záhorka
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ství ČR Josef Stehlík. Debatující se shodli v tom, že partnerství všech 
organizací a vzájemná spolupráce je nutná. Podle signatářů memo-
randa jsou obce základním územním samosprávným celkem, který 
je ze zákona odpovědný za rozvoj na svém území. Samosprávu pro-
to vnímají jako nejdůležitějšího aktéra veřejné kontroly v implemen-
tační struktuře komunitně vedeného místního rozvoje. Zároveň pod-
porují partnerství a spolupráci, a to nejen mezi obcemi, ale také me-
zi samosprávou a dalšími subjekty, jak je to například běžné při 
distribuci prostředků pro rozvoj venkova metodou Leader. Jednotli-
vé organizace při tom vzájemně konzultují své postoje a hledají sta-
noviska, která pak společně prosazují. „Všichni víme už od Velké 
Moravy, že tři pruty se špatně lámou, zatímco ten jeden se láme vel-
mi dobře,“ zaznělo z úst Dana Jiránka, předsedy SMO ČR.

aktuálně k ProGramu obnovy rodiny

Jan Tomiczek je jeden z iniciátorů a autorů Programu obnovy 
rodiny, jenž byl schválen v březnu roku 2011. Na schůzi připomněl, 
že Spolek má prostřednictvím tohoto programu určitou povinnost 
stabilizovat venkov, co se týče funkčnosti rodin. Vzpomněl akce, 
na nichž se POR již prezentoval. Z významnějších uvedl například 
národní konferenci Venkov 2011, kdy vzešlo usnesení, že MASky 
by měly v programu LEADER na POR taktéž pamatovat. Tomiczek 
kromě všech aktivit dále informoval o přípravě manuálu pro sta-
rosty, který zpracuje Anna Mužná, starostka Skotnice (vesnice 
úspěšná mimo jiné v soutěži Obec přátelská rodině). 

Jan Florian v této souvislosti řekl, že chatování o rodině se 
účastní malé množství zástupců Spolku a požádal přítomné o lep-
ší spolupráci a vyslání koordi-
nátora za každý kraj. „Koordi-
nátoři by se sešli vždy každé 
druhé úterý v měsíci na cha-
tu a dohodli se, co je potřeba 
v tom kterém kraji udělat. Byl 
by to takový organizační chat. 
Z MS kraje máme zástupkyni, 
paní Mužnou. Z ostatních kra-
jů zatím zástupce nemáme,“ 
řekl Florian. Pomoc při zpraco-
vání manuálu pro starost na-
bídl předseda SMS ČR Josef 
Bartoněk. šum

(Celý zápis je k dispozici 
na www.spov.org)

Petra Zaremba ze Svazu českých a moravských spotřebních družstev
Aktéři podpisu memoranda „Venkov jako důstojné místo pro život“ 
čekají na slavnostní podpis v Senátu a sledují schůzi SPOV

Předseda SPOV Eduard Kavala

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�39.�ročníku�výstavy�Země�
živitelka�2012�v�Českých�Budějovicích�dne 31. 8. 2012, pavilon Z – 1. patro

Program:
10.30�–�11.00� Prezence
11.00�–�11.15� Zahájení�semináře�
11.15�–�12.00� �Úvodní�slovo�pana�ministra�Bendla�–�příprava�a�záměry�MZe�

ČR�v�oblasti�rozvoje�venkova�v�novém�plánovacím�období��
� � �Úvodní�slovo�pana�ministra�Jankovského�–�příprava�a�záměry�

MMR�ČR�v�oblasti�rozvoje�venkova�v�novém�plánovacím�období
12.00�–�12.15� Prostor�pro�dotazy�
12.15�–�13.45� Přednášky�a�příspěvky�pozvaných�hostů�
13.45�–�14.00� Závěrečná�diskuze�

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

Témata přednášek a příspěvků:
• strategie regionálního rozvoje
� Náměstek�Ing.�Michal�Janeba�–�MMR�ČR
• stanovisko a názory na období 2014–2020 a jeho ukotvení v PRV
� vrchní�ředitel�Ing.�Pavel�Sekáč,�ředitel�Ing.�Josef�Tabery�–�MZe�ČR
• Ohlédnutí za POV a Vesnicí roku 2011,
 pohled na postavení ČR v evropské soutěži
� vrchní�ředitel�Ing.�Jiří�Vačkář�–�MMR�ČR�
• aktuální otázky rozvoje našeho venkova v evropském kontextu
� ředitel�RNDr.�Josef�Postránecký�–�MMR�ČR
• Propojování aktérů na venkově a jejich začleňování
 do směrů rozvoje venkova
� vyjednavač�NS�MAS�ČR�Ing.�Václav�Pošmurný
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Vlašim znovu hostila zástupce 
Škol obnovy venkova

Ve dnech 14. a 15. června se ve Vlašimi uskutečnil desátý roč-
ník setkání zástupců Škol obnovy venkova. Akce se zúčastnilo 35 
reprezentantů škol z celé republiky. Setkání uspořádal Mikroregi-
on Podblanicko, Spolek pro obnovu venkova Středočeského kraje 
a občanské sdružení Podblanickem. Finančně akci podpořilo mini-
sterstvo pro místní rozvoj.

Cílem letošního ročníku setkání bylo zejména sdílení zkušenos-
tí na poli přípravy projektů dotovaných ze zdrojů Evropské unie 
s důrazem na zapojení veřejnosti. Vlašim hostila setkání již v roce 
2007. Ve městě se ale od té doby realizovaly další významné pro-
jekty, s nimiž se účastníci měli možnost seznámit a to včetně de-
tailního popisu přípravy těchto projektů.

V úvodní panelové diskusi se představili vybraní členové reali-
začních týmů projektů – Karel Kroupa (místostarosta), Pavel Pešout 
a Katka Červenková (ČSOP Vlašim), Pavla Homolková (Městský 
dům dětí a mládeže Vlašim), Lenka Zapletalová (místopředsedky-
ně RC Světýlka, Centra denní péče pro děti od 2 let při MŠ Vorli-
na) a Renata Vondráková (projektová manažerka). Úvodní předsta-
vení a diskuse ukázaly, že za investicemi, které se ve Vlašimi reali-
zovaly, stáli konkrétní lidé, kteří pracovali v týmu.

Následovala návštěva Mateřské školy Vorlina, prohlídka re-
konstruovaných náměstí a „Domečku“ – Domu dětí a mládeže 
Vlašim.

Po obědě byly v programu prohlídka Spolkového domu v Trho-
vém Štěpánově, inspirovaným Spolkovým domem ve Vlašimi, jež 
zde funguje již od ledna 2006 a byl jednou z prvních dotačních ak-
cí ze zdrojů EU. V Ostrově na Farmě Blaník účastníky očekával je-
ho majitel pan Miloš Zapletal, který je provedl zábavným areálem 
pro děti tzv. Farmaparkem. Poslední zastávka byla v obci Kondrac, 
středočeskou Vesnici roku 2007, (v celostátním hodnocení se obec 
umístila na II. místě). Zde si účastníci prohlédli Farní muzeum.

Druhý den setkání otevřela přednáška ředitele odboru rozvoje 
a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj RNDr. 
Josefa Postráneckého „Rozvoj venkova v programovém období 
2014–2020“. Následovaly přednášky dalších účastníků setkání – 
jejich prezentace budou zveřejněny na webu Spolku pro obnovu 
venkova ČR (www.spov.org) a diskuse, ve které vystoupil také 
předseda Spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje Rado-
mír Hanačík.

Účastníci odjížděli z Vlašimi spokojeni. O tom svědčí vyjádření 
jednoho z nich v hodnotícím dotazníku: „Pravda je, že se město 
vaší zásluhou a vaším společným úsilím posunulo razantně vpřed. 
Skoro se mi po těch dvou dnech ani nechce věřit jejímu častému 
typologickému zařazení k vnitřní periferii. Každopádně se jedná 
o příklad dobré praxe rozvoje vedeného komunitami efektivního 
čerpání evropských dotací. Jen stále přemýšlím, zda se takto ak-
tivně, v takové míře a za relativně krátký čas rozvíjí i některé 
ostatní regiony, nebo zda jste opravdu tou studnicí pilotních pro-
jektů a nápadů. Rozhodně můžete těžit ze silného sociálního ka-
pitálu a party opravdu schopných lidí, kterou vám mohou leckte-
ré jiné regiony závidět.“

Mgr. Renata Vondráková,
předsedkyně občanského sdružení Podblanickem

Novela stavebního zákona

Bude hůř – ujišťování, že nebude zrušen ani jediný stavební 
úřad jsou jen plané sliby, vládě předloží MV ve shodě s MMR ně-
co zcela jiného?

Navzdory řečem o tom, že kroky vlády nepovedou k likvidaci 
stávajících stavebních a matričních úřadů na menších obcích, za-

dání, na kterém pracuje odbor veřejné správy Ministerstva vnitra, 
svědčí o pravém opaku. Zveřejňujeme stanovisko senátora a člena 
Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Karla Šebka k dané pro-
blematice. Ke stažení je také dopis Antonína Metála, MPA, ředite-
le odboru veřejné správy MV, na který pan senátor bezprostředně 
reaguje.

Zcela v rozporu s předchozími vládními sliby, volebními progra-
my i Koaliční smlouvou je na Odboru veřejné správy Ministerstva 
vnitra připravován materiál s názvem „Koncepce dokončení refor-
my veřejné správy“, jehož výstupem má být mimo jiné co nejrych-
lejší zrušení všech stavebních a matričních úřadů v menších obcích 
a městech takzvaného I. a II. typu a přesun této činnosti na obce 
s rozšířenou působností, které od roku 2003 převzaly většinu 
agendy po zrušených okresních úřadech.

Současných 618 stavebních úřadů by mělo být reduková-
no na pouhých 204. O svůj stavební úřad by přišli ve 414 
městech a obcích, plošně tedy na dvou třetinách správního 
území státu.

Zaklínadlem každé reformy je efektivita, zjednodušení a přiblí-
žení správy věcí veřejných občanovi. Paradoxně již mnohokrát sta-
rostové i jejich stavovské organizace museli bojovat proti nesmy-
slné centralizaci. Přesto se tento problém vždy po čase vrací jako 
pověstný Sisyfův balvan. A to i ve světle posledních problémů, kte-
ré přinesly nedomyšlené novoty ve vydávání pasů a občanských 
průkazů.

Likvidací, v naprosté většině bezproblémově řadu let fun-
gujících malých stavebních úřadů a matrik, vrátili bychom se 
do stavu, který na českém venkově nastolila komunistická 
nomenklatura v padesátých létech minulého století. Tehdy 
byly šmahem převáděny místně příslušné stavební úřady a matriky 
pod kuratelu okresních národních výborů. S následky tohoto kro-
ku se naše městečka a obce vyrovnávaly celé roky. Opakování to-
hoto omylu nemůže vést k ničemu jinému, než k novému vykoře-
nění pocitu sounáležitosti k místu, kde žijeme a pracujeme a k vše-
obecné nespokojenosti či apatii občanů. Jak se to slučuje s větou 
z Koaliční smlouvy: „Nepřipustíme zvyšování rozdílu mezi 
kvalitou života na venkově a ve velkých městech. Budeme 
vytvářet podmínky pro tvorbu nových pracovních příleži-
tostí a pro setrvání mladých a také vzdělaných lidí ve ven-
kovském prostoru.“?

Budiž, v návalu svobody po listopadu 1989 jsme zavrhli osvěd-
čenou zkušenost s budováním střediskových obcí a dopřáli samo-
správu i těm nejmenším vískám. O pár let později jsme se obnove-
ním krajů pro změnu navrátili naivně do poměrů krajských národ-
ních výborů totalitní éry. Nepoučeni jejich neduhy můžeme nyní 
znovu konstatovat, že pokus vytvořit nový, vyšší, úsporný, přehled-
ný a smysluplný výkon státní správy a samosprávy na úrovni krajů 
se opět nepovedl. Mluvíme-li o koncepci dokončení reformy, mu-
síme brát v úvahu především negativní fakta, kterých není zrovna 
málo. Pouhým pohledem na tristní stav řady krajských silnic, pře-
trvávající problémy ve zdravotnictví, školství, sociální péči a v mno-
ha dalších veřejných službách, svěřených do všeobjímající péče kra-
jů, je zřejmé, že vytčených cílů nebylo ani po 12 létech dosaženo. 
Ba co víc – současné aféry kolem čerpání evropských dotací a šet-
ření korupce krajských orgánů nejen ve Středočeském kraji svěd-
čí o tom, že reforma státní správy, ustavená zákonem  č. 129/2000 
Sb. o krajském zřízení, byl omyl plný systémových chyb.

Vršení dalších chyb, porušování slibů a přehlížení kritic-
kých hlasů veřejnosti vede vždy k poklesu důvěry v demo-
kratické a samosprávné instituce, růstu anarchie a volání po 
vládě silné ruky. Ve svém důsledku je to nakonec špatně pro 
všechny. Jsem však hluboce přesvědčen, že cesta k nápravě se ne-
chá nalézt. Ještě je čas. 

Karel Šebek, senátor,
místostarosta Neveklova, 24. 6. 2012
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Miloslav Oliva je vedoucím pracovní 
skupiny NS MAS pro hodnocení práce 
místních akčních skupin v naší zemi. Má 
letos o starost víc. Při vytváření pravidel 
pro hodnocení se v poslední chvíli vše 
jaksi zvrtlo. Náhlým zásahem řídícího 
orgánu nebo platební agentury – prostě 
odněkud „shora“ – se změnily podmín-
ky pro hodnocení způsobem nepřijatel-
ným pro Národní síť MAS. Nová pravidla 
prý přišla ne za pět minut, ale za minu-
tu dvanáct. Z následujícího rozhovoru se 
dozvíte, na co se může 112 MASek v čer-
venci a srpnu „těšit“, kdo a jak je bude 
nakonec hodnotit a nač se mají připra-
vit. Miloslav Oliva je rovněž ředitelem 
MAS Region Pošembeří a ve spolupráci 
s partnerskými skupinami ze Středočes-
kého kraje se podílí na řadě zajímavých 
projektů.

Jste předsedou pracovní skupiny NS 
MAS pro hodnocení místních akčních 
skupin. Co bylo smyslem této pracovní 
skupiny a jaké jsou její výstupy?

Smyslem bylo hlavně zaktualizovat loň-
ský dotazník a nastavit jasná pravidla pro-
cesu celého hodnocení, aby MASky věděly, 
co je na začátku a co na konci toho tunelu. 
Jestli světýlko nebo nějaká past? Zpočátku 
se zdálo, že celý ten proces byl vyjednán, 
domluven ze strany ministerstva a SZIFu ku 
prospěchu všech zúčastněných stran. Čili pro-
ces jako takový jsme opustili a věnovali se 
intenzivně aktualizaci dotazníku. Zejména 
zpřesnění formulací, aby MASky věděly, nač 
jsou tázány a aby odpovídaly relevantně. 
Dalším cílem bylo vyloučit to, co se v mezi-
dobí od loňského hodnocení už objevilo co-
by povinnost z pravidel. Takže tyto otázky 
byly odstraňovány nebo zůstaly informativ-
ní bez bodového hodnocení.

Hlavní změnou oproti loňskému hod-
nocení mělo být to, že místní akční sku-
piny budou hodnoceny na místě v jejich 
kancelářích stejně jako v roce 2010…

Přesně tak. Tak zněla dohoda a tak zně-
la i první otázka ze strany pracovní skupiny 
– zda budou jezdit komise zástupců MZe, 
SZIF a NS MAS do regionů nebo MAS poje-
dou na ministerstvo jako v loňském roce. 
Poradou ministra až v červnu však bylo roz-
hodnuto o zásadní změně – že komise do 
MASek jezdit nebudou. Na to konto se ce-
lý harmonogram návštěv skrečoval ze tří 
týdnů na dva. To znamená, řekl bych – za-
se další zbytečná práce – podle mě hlavně 
na straně ministerstva, kdy dotyčná pracov-
nice musela vše znovu přepracovat, zkon-

zultovat se SZIFem a teď se tedy hodnoce-
ní ve formě půlhodinových prezentací – což 
je změna oproti dvacetiminutovým z loňska 
– bude odehrávat v termínu od 30. červen-
ce do 9. srpna.

Jaký postoj k těmto změnám zaujala 
Národní síť MAS?

My jsme už v rámci pracovní skupiny pů-
vodně počítali s tím, že dvě živá jednání ce-
lého auditoria těch cca 30 lidí budou dosta-
tečná. Na začátku května jsme to tak měli 

načasované. Pak jsem i na výboru národní 
sítě v Benešově referoval, že všechno je 
v pořádku. Ani jsme nepočítali s tím, že by-
chom zástupce MAS zase svolávali kvůli ně-
čemu, když zásadní věci byly domluvené. 
Ovšem z nějakých různých důvodů se změ-
nil naráz postoj vůči ježdění do MASek. Na-
víc se objevily další nové otázky ze strany – 
teď nevím, zda ministerské nebo centrály 
SZIFu – které svým způsobem korespondu-
jí se snahou MASek o provedení certifikace, 
která ovšem je časově posunuta někde jin-

Národní síť MAS nesouhlasí s procesním ani obsahovým
řešením letošního hodnocení MAS ze strany MZe a SZIF
Rozhovor s předsedou komise pro hodnocení Mas Miloslavem Olivou, ředitelem Region Pošembeří, o.p.s.

Miloslav Oliva (56) si vyzkoušel ve svém životě už ledacos. Původní profesí je učitel pro 
první stupeň ZŠ, sedmnáct let učil na malé venkovské málotřídce, předtím tři roky v Praze. 
Kvůli malému počtu obyvatel ve vesnici a tedy i ve škole ale musel s učitelováním skončit. 
A zařekl se, že do školství se nevrátí, „…dokud si školství nezačne svých lidí vážit“. „Zatím 
jsem nenarazil na ministra, který by to nedeklaroval ústně, ale dělal to i věcně,“ říká Oliva. 
Začal tedy pracovat v komerční oblasti, dělal šest let v PR a reklamních agenturách a také 
3 roky vyjednával umístění bankomatů v celé ČR, tedy i na venkově. „A svůj život už asi 
doklepu v neziskovém sektoru, kde zúročuji učitelské i komerční zkušenosti,“ říká s úsmě-
vem. „Myslím, že je dobré vyzkoušet si v životě všechno,“ dodává.
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de. My jsme argumentovali, že není dobré 
přidávat do dotazníku nové otázky (ač bo-
dově díky úpravám spadla hranice z 200 
bodů na 150). Není to dobré, není to fér. 
Není to za pět, ale za minutu dvanáct. Žel, 
s touto naší snahou jsme neuspěli. Jedno 
z toho mála, co jsme uhájili, bylo např. to, 
aby nebyl bodován audit a výroční zprávy 
MAS občanských sdružení, které ze zákona 
výroční zprávu dělat nemusejí. Přesto tato 
věc měla být dokonce bodována! Některé 
nově navržené otázky jsou často nepraktic-
ké a diskriminující, ale v dotazníku zůstaly. 
Pracovní skupinu už nebyl čas znovu svolat 
a neměli jsme ani prostor k tomu poslat zá-
stupcům MAS naše připomínky, protože 
jsme věděli, že to jedině doslova vyhřezne v 
další názorovou vlnu, které by bylo potřeba 
věnovat alespoň měsíc. A tak než udělat ta-
kový alibistický krok vůči členům Národní sí-
tě, tak to vzala na sebe naše pověřená vy-
jednávací tříčlenná skupina.

Jaký k této změně stanoviska zauja-
la svůj postoj Národní síť MAS?

Jel jsem na dnešní jednání výboru s tím, 
že budu navrhovat, aby se trvalo na tom, 
že co bylo domluveno, nechť je splněno – 
a chtěl jsem navrhnout, aby se MAS vyzvaly 
k neúčasti na hodnocení. Což by pochopi-
telně mohlo vyvolat větší následky než jen 
prosazení si názoru, že něco z našeho po-
hledu není v pořádku. Resumé tedy nako-
nec zní, že zástupci národní sítě, které po-
ptával řídící orgán, by v hodnotitelské komi-
si zasednout neměli, a jejich místo zřejmě 
obsadí někdo jiný – v tuto chvíli nevíme, 
kdo. Toto je výsledek toho nesouhlasu s pro-
cesním i obsahovým řešením letošního hod-
nocení MAS.

Národní síť MAS, resp. její výbor se 
proto rozhodli, že připraví vlastní hod-
nocení místních akčních skupin, které 
by mělo být pro MASky „dobrovolné“. 

V čem by mělo spočívat? Zúročí se vý-
stupy pracovní skupiny hodnocení?

Domnívám se, že určitě. Celé vyznění le-
tošního dotazníku – ač jsou tam momenty, 
s nimiž nesouhlasíme – se posunulo ve smy-
slu kvalitativním. Takže by byla škoda „vylít 
teď vaničku i s dítětem“ a začít budovat ně-
co nového. Rozhodně tento dotazník je po-
užitelný a mohl by sloužit jako dobrý základ 
pro sebehodnocení – s tím, že bychom si 
měli říct rovnou, kdo bude všechna posbí-
raná data zpracovávat nejen po technické, 
ale i po analytické stránce. Aby to nedopad-
lo tak, že si nasbíráme data a založíme si je 
do šanonu a za rok si na ně vzpomeneme. 
Je tam řada momentů, které by pro celko-
vý pohled na Národní síť i MAS mohly při-
spět i k argumentaci vůči novým struktu-
rám, fondům a lidem, kteří se někdy ptají 
na věci z dotazníků, které nemáme sou-
hrnně zpracované. Takže základ je určitě 
dobrý.

Představte nám aktivity vaší MAS Po-
šembeří. Čím je tato skupina a váš re-
gion zajímavý, čím je zvláštní?

Myslím, že jsme průměrný region co do 
počtu obyvatel. Těch je necelých 40 tisíc 
v 37 obcích. Zvláštnosti nevznikají tím, že 
bychom chtěli být zvláštní. Z kontextu úze-
mí máme polovinu MASky zasaženu stíno-
vým efektem Prahy – což pro představu 
znamená, že trpíme svým způsobem sate-
litní výstavbou. Takže máme obce satelitní 
i ty ještě neposkvrněné, kde ještě lze hovo-
řit o venkovu. Z tohoto nesourodého se-
skupení hledáme něco zvláštního. Spojuje 
nás i to, že se snažíme lidem říkat: „Dota-
ce není to nejdůležitější. Podstatné je, že se 
dokážete sejít a vymyslet věci, kterou jsou 
mnohdy lepší i bez dotací.“ Že jde přede-
vším o lidský a organizační přístup.

Můžete jmenovat některou konkrét-
ní aktivitu?

Uspořádali jsme letos druhý ročník akce 
Ukliďme Pošembeří – k čemuž nás inspiro-
vali kolegové z Posázaví. Takže jsme zorga-
nizovali jarní úklidy příkopů, které jsou po 
zimě plné odpadků. Ani jsme netušili, co 
všechno to obnáší. A tento druhý ročník už 
ukázal, že to má smysl, protože se nám při-
hlásilo o 1000 dobrovolníků více než vloni, 
letos jich bylo už přes 2000. Hodně se zača-
ly zapojovat školy. Rádi bychom v tom po-
kračovali a napadlo nás, že bychom se spo-
lu s regiony Posázaví a Podlipansko mohli 
termínově i ideově více propojit. Třeba to 
i lépe „prodat“ médiím jako zajímavé téma 
a dostat tak tuto akci do povědomí i dalších 
regionů či místních akčních skupin. Ačkoliv 
odvádíme práci za státní správu, za SUSky, 
zkrátka za ty, kteří to mají na starost, ale tvr-
dí, že nemají peníze.

Jaké máte v současné době projekty 
spolupráce?
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Cesty, které nás spojují s MAS Říčansko…
Právě jsme dokončili jeden, který jsme 

dělali se sousedy z MAS Říčansko. Jmeno-
val se Cesty, které nás spojují. Tento projekt 
řeší obnovu původních polních cest spojují-
cích obce nacházející se na katastrálním 
území regionů Říčansko a Pošembeří. Vy-
tváří síť cest, které se přirozeně napojují na 
již existující značené turistické cesty. Obce 
tak mohou nabízet turistům i občanům za-
pomenuté a nové informace z historie, kul-
tury i přírodních zajímavostí nacházejících 
se na území obou regionů. Na tyto zajíma-
vosti pak upozorňují informační tabule po-
dél trasy.

Středočeská ovocná stezka
Další projekt děláme s partnery z MAS 

Podlipansko, nese název Středočeská ovoc-
ná stezka – a je v současné době v plném 
proudu. V rámci tohoto projektu vznikne 
turistická a cyklistická tematická (ovocná) 
stezka na území obou MASek, jež jsou sou-
částí zemědělsky významné oblasti, charak-
teristické pěstováním různých druhů ovoce 
(jablka, hrušky, třešně, švestky, jahody…), 
venkovští turisté se tak více dozví o sadech 
a jejich zvláštnostech.

Venkovská tržnice III a odborný dokument 
pro vzdělávání…
A třetí projekt, který jsme zahájili, se jme-

nuje Venkovská tržinice III, což je docela už 
známý pojem. Zde spolupracuje celkem sedm 
místních akčních skupin.

Do podzimního kola nyní připravujeme 
vzdělávací projekt na bázi předávání infor-
mací a zkušeností prostřednictvím doku-
mentárního odborného filmu. Chceme na 
tom spolupracovat čtyři místní akční sku-
piny ze Středočeského kraje. 

Jak ve Středočeském kraji MASky spo-
lupracují? Jak byste zhodnotil činnost 
v rámci krajského sdružení?

Tento region obecně trpí nedostatečným 
zakořeněním jeho některých obyvatel a řa-
dě lidí slouží spíše jako noclehárna Prahy, 
vyspí se tam a jedou vydělávat peníze do 
Prahy. Kdysi jsem jednomu novináři vysvět-
loval, že jde vlastně o takové „vnitřní po-
hraničí“. Přesto mohu říct, že spolupráce je 
tam vynikající. V rámci krajského sdružení 
se scházíme každý měsíc a ta jednání jsou 
podobná jako na výboru – trvají i pět hodin. 
Těch důvodů, proč se scházet, je poměrně 
dost a není to tak, že bychom někoho nu-
tili nebo tlačili, ale vždy se tam tak dvě tře-
tiny ze sedmnácti členů sejdou. 

Jak byste srovnal MAS Středočeské-
ho kraje? Jak fungují? Jsou mezi nimi 
velké rozdíly?

Myslím, že jsme dobří. Díky tomu, že se 
potkáváme poměrně často, tak to má pozi-
tivní efekt v tom, že nikdo netouží zůstat 
někde „na chvostu“ už tím, že tam pošle 

svého zástupce. Myslím, že v tom „držení 
pohromadě“ jsme dobří. A když jsme si dě-
lali například srovnání loňského hodnocení 
MASek v rámci republiky po krajích a sečet-
li všechny krajské body dohromady, byli 
jsme třetí. A máme tam pochopitelně MAS-
ky od áček po céčka.

Jak funguje ve vašem kraji pokrývá-
ní tzv. bílých míst a vznikání nových 
MASek?

Máme jedno takové bílé místo, kterým je 
vojenský újezd Brdy. Tam je místní akční sku-
pina, která byla před příjmem do druhé vl-
ny SPL poměrně akční. Nebyla ale vybrána, 
takže nastal útlum. Jsme v kontaktu s těmi 
lidmi, mají zájem zúčastnit se „osvojování“ 
(pozn. nového opatření PRV III.4.1: Získává-
ní dovedností, animace a provádění). Kolem 
Jizery a na okraji Prahy je těch bílých míst 
poměrně dost, i když se i zde připravuje ta-
ké původně nepodpořená MAS Zlatý pruh 
Polabí. Ale i tak mám obavu, že i tam něja-
ká bílá místa zůstanou. Při jakýchkoliv jed-
náních se snažíme občanům, samosprávám, 
neziskovkám i podnikatelům vysvětlit, že 
pokud se nyní nemobilizují, budou se muset 
jejich obce několik dalších let dívat na záda 
minimálně Programu rozvoje venkova.

Tím jsme zmínili i téma budoucího plá-
novacího období, kvůli kterému MASky 
vznikají a pokrývají se i bílá místa. Jak vi-
díte z pohledu vaší místní akční skupiny 
zapojení do příštího období. Dobře, po-
zitivně? Nebo naopak?

Kdybychom to neviděli pozitivně, asi by-
chom se dnes zabývali třeba okopáváním 
ředkviček. Podobně jako všichni ostatní při-
pravujeme a děláme už konkrétní kroky mi-
nimálně k té analytické části dat, která jsme 
za těch několik let zpátky posbírali. Už jsme 
si stanovili určitý harmonogram, jednáme 
s obcemi, během prázdnin budeme řešit ta-
kové řízené dotazníky přímo se samospráva-
mi, kde považujeme území jednotlivých ob-
cí za klíčového hráče v celém mechanismu. 
Rádi bychom si sáhli na co nejvíce potenciál-
ních fondů a operačních programů. Zda to 
bude možné, není ještě dnes úplně jasné. 
A zároveň i v rámci přípravy se snažíme ko-
mukoliv – ať už jsou to starostové nebo ža-
datelé – říkat zásadní věc: Pojďme nejdříve 
o těch věcech přemýšlet bez ohledu na to, 
jestli tam jsou peníze nebo nejsou nebo bu-
dou… aby nám to nedávalo klapky na oči – 
že hledíme jen na ty peníze. Tam jde mnoh-
dy o moc důležitějších věcí, bez kterých by 
to nemohlo fungovat. Vždycky jsem říkal 
těm, kteří se nás ptali, proč nemáme v SPL 
peníze na kanalizaci „Dobře, my je nemáme, 
vy si je seženete a zahrabete je pod zem, kde 
to nebude vidět – ale dá vám kanalizace lidi 
ve vesnici víc dohromady?“Když jsme MAS-
ka, měli bychom hledět s perspektivou, že 
jaksi pro to nabytí peněz by měl člověk nej-
dříve něco udělat. Nemyslím tím napsat žá-
dost, ale minimálně si všechno hodně dlou-
ho dopředu promýšlet a říkat si – na tohle 
peníze nedáme, to jsme schopni zvládnout 
sami – aby to pak nedopadlo tak, že bude-
me třeba dobrovolníky na nějaké jednoden-
ní akci platit za to, že přišli něco udělat.

Rozhovor vedl Tomáš Šulák,
upravila: šum

Více informací:
www.posemberi.cz

http://www.posemberi.cz
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Středočeský Benešov vystřídaly pro jednání Národní sítě MAS 
moravské Bartošovice, kde na místní zámek přijeli 19. června zá-
stupci celostátního výboru. Hlavními body jednání bylo vyjádření 
postoje NS MAS k hodnocení MAS 2012, neboť na poslední chví-
li řídící orgán PRV změnil postoj k systému hodnocení. Debatova-
la se rovněž příprava standardů MAS a metodika integrovaných 
strategií pro příští plánovací období EU, která by se dala ověřit ve 
spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, která aktuálně řeší 
obdobné téma.

Zpráva o činnosti za uplynulé období (Winter)

10. 5. Praha – PS Grémia k zemědělské tématice
11. 5. Nové Veselí – jednání k bílým místům (MAS Žďársko)
14. 5. Týn nad Bečvou – jednání s MAS Záhoří-Bečva o bílých místech
17. 5. Jeseník – jednání se SMOJ o bílých místech
19. 5.  Prezentace NS MAS ČR a činnosti MAS Horní Pomoraví na 

setkání mladých členů ČSSD
23. 5. Bruntál – zasedání předsednictva ČMSZP
28. 5.  Olomouc – setkání s europoslancem Janem Březinou, na-

kloněn MAS společně s p. Vicanovou
29. – 3 1. 5. Levoča – LeaderFEST 2012, prezentace NS MAS ČR, 

CSV a dalších partnerů
5. 6.  Praha – podpis memoranda na podporu Venkova v Senátu, 

schůze SPOV
10. 6. Praha – PS Grémia zhodnocení
Připravovaná účast:
22. 6. Praha – konference SMO v Senátu
9. 7. Praha, MZe – kulatý stůl ministra zemědělství

Zpráva o činnosti vyjednávacího týmu za uplynulé
období (Pošmurný)

– Jednání s partnerskými organizacemi a dalšími subjekty, které 
mají zájem o rozvoj venkova.

Výbor v Bartošovicích: nesouhlas se systémem
hodnocení 2012, vyjednávání přípravy strategií

Červnové jednání výboru NS MAS v Bartošovicích

Účastníky přivítal předseda MAS Regionu Poodří Oldřich Usvald

Valná hromada NS MAS bude v době národní konference VENKOV 2012. 
Projedná standardy činnosti MAS – Organizace a podpis memoranda „Venkov jako důstojné místo 

pro život“. Více informací na www.nsmascr.cz a v samostatném 
článku.

– Setkání s europoslancci Březinou a Vlasákem.
– Spoluorganizace a účast na konferenci „Administrativní zátěž 

a programové období 2014–2020.
– Setkání s MMR a MZe již na téma jak by mohly být MAS zapo-

jeny do čerpání fondů SSR. Již není uvažováno, zda ano či ne, 
ale jak budou zapojeny. Řešena certifikace MAS. Možnost za-
pojení MAS a chválení strategie.

Již je čas na zpracování integrované stretegie. Proces je časově 
náročný. Předložení ISRÚ bude nutné do konce roku 2013. Nutná 
bude SEA – vyjádření odboru ŽP kraje, pokud zahrnuje více krajů 
nebo chráněnou oblast, tak vyjádření MŽP. Strategii musí schválit 
všechny zastupitelstra obcí na území MAS. Je doporučene mít ho-
tovo v květnu 2013 a poté zahájit proces schvalování.

(Více v příloha č. 1. ze zápisu z 36. Jednání NS MAS.)

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  1 4Z

http://www.nsmascr.cz


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 172 • 07/2012

Jeden programový rámec na každý fond. PRV a jeden OP váza-
ný na strategii. Mělo by odrážet potřeby regionu a také by měly 
být definovány monitorovací indikátory. Projednávána podpora ze 
strany CSV a MZe. (Více viz příloha č. 2)

Návrh, aby se v době konference VENKOV 2012 uskutečnilo jed-
nání valné hromady NS MAS, kde by se měly projednat a odsouhla-
sit minimální standardy MAS.

Hodnocení MAS 2012 (Oliva)

Pracovní skupina Hodnocení MAS 2012 se sešla nad dotazníkem 
pro MAS na rok 2012 dvakrát (4. a 23. dubna 2012) se zástupci MZe 
a SZIF a shodli jsme se, že pro rok 2012 budou provedeny v dotaz-
níku určité úpravy. Po těchto jednání všechny tři strany dospěly k do-
hodě jak v podobě dotazníku, tak v tom, jak bude proces hodnoce-
ní MAS v roce 2012 probíhat. Odsouhlasen byl i předběžný harmo-
nogram, který vypracovalo a navrhlo samo MZe.

Stručně řečeno, dotazník byl mírně zredukován, vyřazena byla 
řada nejednoznačných otázek a doplněno několik nových. Bylo ta-
ké rozhodnuto, že by do MAS měly opět vyjíždět komise, které by 
jednak měly vyjasnit či zpřesnit některé body v dotazníku, jednak 
kontrolovat poctivost MAS při vyplňování dotazníku.

Vzhledem k tomu, že jsme nepředpokládali již nějaké zásadní 
změny, pověřila PS Hodnocení své tři zástupce (Oliva, Huk, Ond-
ráčková), aby se zástupci MZe a SZIF několik posledních sporných 
položek v dotazníku a detaily harmonogramu a procesu hodnoce-
ní dojednali již sami.

V době, kdy se již blížil termín pro distribuci dotazníků do MAS, 
jsme nejdříve byli postaveni před skutečnost, že výjezdy komisí se 
ruší, a následně pak i před výrazné úpravy dotazníku, které jsme 
mohli na posledním jednání korigovat víceméně technicky, odstra-
nit některé nesrozumitelné formulace a upravit jiné do jednoznač-
né podoby. Několik otázek bylo však do dotazníku přidáno MZe 
a SZIFem jednostranně, bez možnosti na tom něco změnit.

PS chápe, že z úsporných důvodů byly výjezdy hodnotitelských 
komisí zrušeny, a bere na vědomí i fakt, že v dotazníku bylo třeba 
narovnat poměr bodů v dílčích částech dotazníku. Ani jedna z těch-
to změn však nemohla být prodiskutována mezi MAS, které dele-
govaly do PS své zástupce, protože na to nezbýval čas. A ani jedna 
z přidaných otázek kvalitě hodnocení nepřispívá.

Výjezdové hodnotitelské komise, pokud měly již jen roli kont-
rolní a poznávací (pro zástupce SZIF a MZe), mohly odstranit řadu 
dodatečných protestů a stížností a navíc mohly napomoci i v tom, 
že by byly na místě zjištěny některé chybné nebo nepřijatelné prak-
tiky v MAS. Do dotazníku bylo na poslední chvíli přidáno několik 
otázek, které patří do té nejhorší skupiny: je velmi obtížné a prac-
né je vyplnit poctivě, ale je velmi snadné je obejít a pomocí něko-
lika formálních papírů získat plný počet bodů. Přibylo otázek for-
málních, které nevypovídají o kvalitě práce MAS, a také položek, 
které činnost MAS – pokud bude chtít získat body – v praxi výraz-
ně komplikují.

PS doporučuje Výboru NS MAS, aby projednal nesouhlasné sta-
novisko, které se týká zejména:
– původně dohodnutého a následně jednostranného zrušení vý-

jezdů hodnotitelských komisí do MAS,
– přidání několika zásadních otázek do dotazníku, a to jednak na 

poslední chvíli a vzhledem k jejich závažnosti bez možnosti řád-
ného projednání v rámci celé PS Hodnocení.
V návaznosti na jednání navrhl místopředseda Jiří Krist odsek-

nout hodnocení MAS od MZe a udělat vlastní hodnocení. Naše 
hodnocení by bylo dobrovolné a zahrnovalo by naše indikátory 
činnosti. Oliva reagoval, že je opravdu nutné si uvědomit, co jsme 
a kdo jsme. Navrhuje, že pokud cesta takto nevede, tak se to mu-
sí nějak řešit. Winter navrhuje kvůli změnám v systému hodnoce-
ní, aby se zástupci NS MAS hodnocení jako hodnotitelé neúčast-
nili. Florian upřesnil, že zástupci MZe a SZIF se hodnocení na mís-
tě chtěli účastnit, ale v závěru bylo rozhodnuto jinak.

Všichni členové vyjádřili nesouhlas s hodnocením, které by mě-
lo probíhat mimo kanceláře MAS. Hodnocení v Praze nezkontro-
luje činnost MAS, ale pouze administrativu, kterou všechny MAS 
dělají dle pravidel a žádná zatím nebyla vyřazena.

Spolupráce NS MAS s Českou zemědělskou univerzitou

Zástupkyně České zemědělské univerzity, pp. Dömeová a Berán-
ková představily projekt, na kterém by chtěli spolupracovat s NS MAS 
ČR. Jedná se o „Metodiku přípravy veřejných strategií“, kterou za-
střešuje ministerstvo financí a univerzita získala tuto zakázku. Má za 
úkol metodiku pilotně ověřit mezi malými projekty.

Výzkum začal běžet od začátku června a bude ukončen v říjnu. 
Základem je dotazníkové šetření formou vyplňování dotazníku při 
semináři. Respondenti jsou zástupci obcí do 2. tisíc obyvatel, MAS 
a mikroregiony. Z každého regionu by ČZÚ kontaktovala jednoho 
člověka – koordinátora, který by předal informace dále do krajů 
a vybral zde cca 10 osob. Tito respondenti by měli být pozváni na 
semináře a tam vyplnili dotazníky (Praha, Brno, České Budějovice).

Koordinátor Václav Pošmurný uvedl, že výzkum má otestovat me-
todiku. MAS jsou schopné metodiku již nyní vyzkoušet v praxi, a to 
v rámci certifikace MAS a tvorby nových integrovaných strategií (ISRÚ). 
Zároveň požádal také o účast zástupců ČZU na hodnocení strategií 
MAS, které by se mělo konat v roce 2014. Pro NS MAS ČR by bylo 
přínosem, aby se seminářů účastnily i další MAS a respondenti. 

Informace z jednání Podvýboru LEADER při ENRD,
31. 5. – 1. 6. Brusel (Florian)

Dne 31. 5. 2012 se v Bruselu konalo pravidelné jednání Podvý-
boru LEADER při ENRD, kterého se za ČR účastnili Kadlecová (MZe), 
Hanoldová (SZIF) a Florian (NS MAS CR). Týž den v pozdní odpole-
dne byla uspořádaná neformální schůzka 4 zástupců ELARDu se zá-

Jan Florian hovořil zejména o aktivitách v Bruselu a současném 
postoji Evropské komise

Zástupkyně ČZÚ pp. Dömeová a Beránková představily projekt, na 
kterém by chtěli spolupracovat s NS MAS ČR
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stupci DG Agri, které se za ČR zúčastnil Florian. Následující den byl 
uspořádán seminář ke KVMR za účasti zástupců DG AGRI (EAFRD), 
DG REGIO (ERDF), DG EMPL (ESF) a DG MARE (ERF).

Celkově se obě akce nesly v duchu uplatnění LEADERu v dalším 
období a vše co bylo řečeno ze strany DG Agri a druhy den i ze 
strany DG Regio (ERDF), DG Empl (ESF) a DG Mare (rybáři) bylo na-
prosto v souladu s tím, co prosazujeme, ať už v kuchařce, nebo na 
jednáních. Evropská komise opravdu tlačí uplatnění KVMR ve 
všech fondech. Zároveň ale naznačují, že problém může být na 
straně členských států a jejich ochotě ho uplatnit. Ze strany ELAR-
Du bylo upozorněno, že by se zapojení více fondů mělo na úrovni 
MAS považovat za šanci, nikoliv za povinnost (tj. aby bylo jasné, 
že když MAS nebude chtít všechny fondy, má na to právo, a není 
tím „horší“).

Vymezení rozhraní mezi jednotlivými fondy (v období 2007–13 
nazývané „demarkační čáry“) by mohlo být výrazně volnější, zalo-
žené na tématech, měli bychom se vyhnout tlaku na striktní vyme-
zení, které vedlo k řadě bílých a černých míst. Dokonce bylo na-
značeno, že by si MAS mohla toto vymezení ve strategii stanovit 
částečné sama.

Všechny DG shodně upozorňovaly na možnosti zjednoduše-
ní byrokracie, které nové nařízení dávají – např. možnost uplat-
nění paušálu u projektu do 100.000 EUR (tedy víceméně u všech 
našich).

Limit minimálně 5% pro LEADER v EAFRD je stanoven opravdu 
jako minimální a prý o něm nebyla vůbec diskuse, nikdo ho nezpo-
chybňoval, jak občas někdo někde říká, nebo se ho snaží vyložit 
jako maximální. To, že je stanoven jen v EAFRD a jinde nikoliv má 
být chápáno především jako návaznost na předchozí období, jinak 
ale naprosto vážně předpokládají, že LEADER bude uplatněn všu-
de v minimálně podobném rozsahu.

Finský model výběru mas
Velký prostor byl věnován prezentaci finského modelu výběru 

MAS z minulého období, kdy v podstatě udělali první kolo již v ro-
ce 2005, následně všem MAS poskytlo ministerstvo písemnou 
zpětnou vazbu (připomínkovaní), oni podle toho strategie upravi-
li a v roce 2006 předložili znovu z 99% šancí na úspěch. V roce 
2007 pouhých 11 dní po schválení programového dokumentu PRV 
Evropskou komisí měly všechny MAS schváleno a mohly realizovat.

Letos prý plánují první předložení strategií na polovinu října, 
koncem roku pak už natvrdo vyhlásí vyzvu pro MAS, až budou vě-
dět, zda-li do KVMR jdou všechny fondy. Takový způsob prezenta-
ce znamená jednoznačně, že to EK očekává i od dalších států.

Ještě k Finsku – od konce 2011 tam mají založenou meziresort-
ní PS k přípravě uplatnění multifondového KVMR, která funguje 
pod tamním ministerstvem zaměstnanosti a ekonomie, které má 
koordinační úlohu jako MMR u nás. Úkolem je připravit základní 
podmínky a také pravidla výběru MAS. Dále mají samostatnou PS 
k uplatnění metody LEADER v rámci EAFRDu pod tamním MZe. 
První výsledky budou mít na podzim, finální verze do konce 2012.

maďarská maPa
Zajímavý příklad je z Maďarska – národní sít MAS připravila ja-

kousi „mapu“ strategie, kde definovala jednotlivé problémové 
oblasti a statistická data, která mají být sebrána pro jejich popsá-
ní a indikátory. Podle tohoto schématu teď všechny MAS připravu-
jí strategii, takže budou mít jednotnou strukturu a vystoupí data 
srovnatelná. Zároveň v rámci toho navrhují i separátní SWOT pro 
každý fond. Bylo to možná až moc podrobné, nicméně zajímavé.

Celkově je asi očekáván podobný model, který předvídá ČR ve 
své „kuchařce“ – tj. jedna strategie s několika pododdíly (u nás na-
zvanými programové rámce) pro jednotlivé fondy.

Monitoring a evaluace
Oblasti monitoringu a evaluace byly otevřeně hodnoceny jako 

slabá stránka, jednotlivé členské státy požadovaly sestavit systém 
měřitelných indikátorů specifických pro LEADER (např. na zapoje-

ní veřejnosti, přidanou hodnotu LEADERu apod.) nicméně s řeše-
ním nikdo nepřišel – jediný trochu zajímavý nápad z diskuse – po-
čet článku z území, kde je zmíněna MAS nebo LEADER.

Hlavni fond (leading fund) může mít mnoho podob, nejenže fi-
nancuje všechny režie, může se domluvit i nějaké „propojeni“ 
s ostatními fondy, které by na režie MAS přispívaly. Takže je to ze 
strany EK volné.

Jméno ČR zaznělo hned několikrát, vždy v pozitivním světle (ak-
tivní účast na „síťovací“ akci minulý měsíc v Bruselu, množství me-
zinárodních projektů spolupráce, příprava vlastní kuchařky).

Návrh vyhodnocení současných pravidel pro LEADER

Vzhledem k tomu, že aktualizace pravidel už budou jen dílčí 
a TPS se oficiálně schází už jen nahodile, chtěli bychom tuto plat-
formu využít k formulaci společných výkladů některých stávajících 
podmínek a technické přípravě na další období, takže navrhujeme 
sestavit kalendář pravidelných půl nebo celodenních jednaní (vždy 
za 1–2 měsíce), kde by se vždy vzala část ze stávajících pravidel 
MAS, nebo i jednotlivá opatření a vždy by se podmínku po pod-
mínce prošlo, co je čím myšleno, kde jsou problémy, kde se to sna-
ží MAS obejít, kde to je zbytečně přísné, nebo i nesmyslné apod. 
a podle toho by si jednak CP SZIF ujasnil a sjednotil výklad pravi-
del pro toto období a my bychom začali psát návrh prováděcích 
pravidel pro další období. Cílem je vytvořit neformální pracovní at-
mosféru, takže zatím bychom asi nezatahovali lidi zvenčí, ale vý-
hledově bychom mohli účast nabízet i MMR apod. Po takových 
dvou jednáních, až se to trochu zaběhne, bychom navrhli i dvou-
denní výjezdy spojené s návštěvou projektů a ukázkou řešení pro-
blému (klidně i problémových projektů a problémových MAS), ne-
bo nějakým team-buildingem. 

Informace o průběhu prací na minimálních 
standardech a certifikaci MAS pro období 2014–20

Doplnění a aktualizace budou projednána a do konce června 
bude vydaná verze „červenec 2012“.

Obsah dokumentu:
1) úvod
2) cíle a principy
3) odpovědné orgány (garant, proces, závaznost, ověřování, …)
4) vysvětlení pojmů
5) základní standardy MAS

vždy v členění na „obecný popis“, dále rozčleněný na měřitelné 
„základní standardy“ = nutné minimum a „rozšířené standar-
dy“ – dobrovolné, které budou základem navazující certifikace
a) místní partnerství
b) implementační struktura
c) integrovaná strategie rozvoje území

6) přehled doporučené dokumentace k jednotlivým standardům
7) kontrolní list
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Zprávy z PS 

• PS LEADER (Florian) 
IV.2.1. – 15. kolo – přijato 41 žádostí, 38 přizváno na veřejné 
prezentace, dle neoficiální informace doporučeno k financová-
ní 30. Více viz www.szif.cz. Další kolo v říjnu a poté v červnu 
2013, pravidla a změny jenom minimální.
IV.2.1. – 17. kolo – pravidla s drobnými změnami budou zaslá-
ny per-rollam MV
III.4.1. – 17. kolo – Připomínka ke „couchingu“ zaslána na MZe 
a SZIF. Od té doby bez reakce, zapracovaní neznámo.

• PS Vize a Rozšíření (Krist)
22. – 23. 5. zasedání v Ústí nad Orlicí. Dvoudenní jednání k me-
todice přípravy veřejných strategií.
(Podrobný zápis z jednání je uveden na webových stránkách 
NS MAS.)

• PS Medializace a propagace (Jančo)
Další aktivity PS Propagace: 
–  příprava a vyhlášení fotografické soutěže,
–  návrh anglické verze reklamní plachty a roll-up-u v angličtině,
–  překlad letáku o NS MAS ČR do angličtiny,
–  práce na přípravě ZŽ 2012 (soutěž pro návštěvníky apod.),
–   databáze filmů o projektech členů (finacování z CSV) – zpra-

cování a umístění na web,
–   tematické číslo dvouměsíčníku VENKOV věnované MAS 

a LEADERu.
Anna Čarková oznámila, že se její MAS Kyjovské Slovácko účast-

nila soutěže o evropskou fotku a umístila se první v jedné z kate-
gorií. Vyhlášení je 2. 7. v Bruselu.

Oliva upřesnil postoj tiskového oddělení MZe, které není proti 
účasti zástupců NS MAS ČR na tiskovce v Českých Budějoviccích. 
Dále upozornil na již vybrané projekty pro brožuru PRV a příslib za-
slání podkladových seznamů projektů pro NS MAS ČR.

Špiková upozornila, že je již ve fázi plnění nový web a omlouvá 
se za případné nepříjemnosti s dostupností starého webu.

Různé

–  Výbor NS MAS ČR pověřuje RNDr. Zuzanu Guthovou orga-
nizací konference Venkov 2012 za NS MAS ČR.

–  Výbor NS MAS ČR pověřuje koordinátora Vyjednávacího tý-
mu, aby ve spolupráci s místopředsedou NS MAS Kristem 

svolal společné jednání Vyjednávacího týmu a Organizačního 
výboru Konference Venkov 2012 v co nejkratším čase, nejpoz-
ději do konce června. Cílem přípravy náplní workshopů kon-
ference a oslovení vystupujících z řad ministerstev a partnerů.

–  Výbor NS MAS ČR pověřuje předsedu svolat Valnou hromadu 
NS MAS ČR na 2. 10 do Nových Hradů a žádá zajištění pro-
stor organizační výbor Konference Venkov 2012.

• Spolupráce se Zastoupením Evropské komise v Praze (Florian) 
–  přislíbena účast ENRD na Zemi živitelce – cooperation corner.

• Seminář „Venkov po roce 2014 aneb KVMR“ dne 3. 9. 2012 
od 10 hodin v pavilonu Z na ZŽ v ČB.
Předpokládaný program:

1) Jan Michal, vedoucí Zastoupeni EK v ČR – uvítací slovo
2) zástupce DG Agri – představení legislativních návrhů EK pro ob-

dobí 2014–20 – Nařízení k EAFRD, případně i Nařízení ke spo-
lečným ustanovením CSF

3) zástupce MZe – předpokládané směrování PRV CR ve vztahu 
k „nezemědělské“ části venkova

4) zástupce MMR – možnosti uplatnění Komunitně vedeného 
místního rozvoje napříč fondy EU v ČR

5) Václav Pošmurný, NS MAS ČR – Připravenost místních akčních 
skupin na Komunitně vedený místní rozvoj metodou LEADER

6) Jan Florian, NS MAS ČR – Návrh standardizace místních akčních 
skupin v ČR
–  další semináře po krajích či NUTS jsou v jednání

• Informace o přípravách výstavy Země živitelka 2012 (Špiková)
Celkem je již přihlášeno 73 MAS a ještě tak 5 je pouze nahlá-

šeno. Obsazeno je 18 venkovních prodejních stánků, kde se bude 
mimo jiné prezentovat 8 regionálních značek. Na žádost o mož-
nost pořádání produkce bylo od magistrátu města oznámeno, že 
je produkce možná pouze do 10 hodin. Situace se bude ještě ze 
strany předsedy řešit. Veškeré informace jsou dostupné na webu 
přes hlavní banner na úvodní stránce.

• Plán jednání Výboru:
7. 8.  Praha – MZe (10:00)
3. 9. České Budějovice – Země živitelka (14:00)
1. – 3. 10.   Nové Hrady – při konferenci Venkov 2012
 (bude ještě upřesněno)

Zapsala: Olga Špiková, vybral TSu
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Vážení členové,
Dovolte, abych vás seznámil s rozhodnutím Výboru a také vy-

světlil následné kroky, které se týkají hodnocení MAS pro rok 2012. 
Národní síť Místních akčních skupin ČR byla vyzvána Řídícím or-

gánem Programu rozvoje venkova k nominování členů a náhradní-
ků do hodnotitelské komise pro hodnocení MAS v rámci opatření 
IV.1.1 Místní akční skupina Programu rozvoje venkova v roce 2012.

Naše Pracovní skupina Hodnocení spolupracovala jak s Minis-
terstvem zemědělství, tak i se Státním zemědělským intervenčním 
fondem na tom, aby hodnocení MAS v roce 2012 bylo co nejob-
jektivnější a neopakovaly se chyby z roku 2011. Na základě poža-
davků členské základny jsme se připravovali na hodnocení MAS na 
místě, které jako jediné může osvědčit činnost MAS nejen pro ří-
dící orgán, tedy ministerstvo zemědělství, ale i pro ostatní minis-
terstva a instituce v návaznosti na nové plánovací období. Proto 
nás velice překvapilo náhlé rozhodnutí ministerstva zemědělství 
vrátit se ke způsobu hodnocení z předešlého roku.

Považujeme toto rozhodnutí za krok zpět. Na základě zodpově-
zení otázek v dotazníkovém šetření a dvacetiminutové prezentace 
nelze věrohodně prokázat činnost místních akčních skupin. O tom 
se měli možnost přesvědčit nejen místní akční skupiny, ale i ostatní 
členové hodnotitelské komise při hodnocení v roce 2011. Na Val-
né hromadě NS MAS ČR dne 15. 3. 2012 v Rumburku jsme se Vám, 
členské základně, zavázali, že budeme prosazovat, aby se způsob 
hodnocení v roce 2012 vrátil k modelu z roku 2010, a byli jsme pře-
svědčeni, že tak činíme v souladu s ministerstvem zemědělství i Stát-
ním zemědělským intervenčním fondem.

S ohledem na změnu způsobu hodnocení, na které se nechce-
me podílet, a je v rozporu se závěry Valné hromady 2012 se 
rozhodl výbor na svém zasedání dne 19. 6. 2012 v Bartošovicích

„nenominovat“ 
žádného člena do hodnotitelské komise Ministerstva země-
dělství pro hodnocení MAS v rámci opatření IV.1.1 Místní 
akční skupina Programu rozvoje venkova v roce 2012.

Výbor je povinen hájit zájmy svých členských MAS. V případě 
hodnocení pouze na základě dotazníku a prezentace nejsme 
schopni zajistit objektivní hodnocení. Bude tedy lépe, když se 
vzdáme účasti v hodnotitelské komisi pro rok 2012.

Doufáme, že jako členové Národní sítě Místních akčních skupin 
ČR pochopíte naši reakci, která však rozhodně nesmí motivovat 
MAS neúčastnit se hodnocení jako takového. Chtěli bychom Vás 
požádat, abyste maximálně vyšli vstříc požadavkům Řídícího orgá-
nu a spolupracovali v rámci hodnocení MAS pro rok 2012.

Současně Vás také chceme informovat, že Výbor rozhodl o or-
ganizaci vlastní evaluace činnosti členských MAS prováděné na 
místě. Smyslem tohoto hodnocení, které bude založeno na dob-
rovolné bázi, je shromáždění dostatečného množství informací 
a podkladových materiálů o činnosti MAS vzhledem k dalšímu po-
stupu vyjednávání přípravy programového období 2014–2020 a co 
možná nejobjektivnější zhodnocení práce MAS ve vazbě na prin-
cipy metody LEADER, které bude 
sloužit k poskytnutí zpětné vaz-
by pro členské MAS. Výsledky to-
hoto vlastního hodnocení budou 
zveřejněny na valné hromadě NS 
MAS ČR v 1. čtvrtletí roku 2013. 
O způsobu hodnocení a organi-
zaci návštěv budete informování 
během měsíce srpna.

Za celý Výbor NS MAS ČR vám 
děkuji za pochopení a spolupráci.

 
Ing. František Winter 

předseda NS MAS ČR

Shrnutí koordinátora
vyjednávacího týmu NS MAS
za první pololetí 2012

Návrh nových Operačních programů (zatím nejpravděpodobněj-
ší varianta, ale není schváleno vládou):

– Operační program Podnikání a inovace pro konkurence-
schopnost řízený ministerstvem průmyslu a obchodu 

– Operační program Páteřní infrastruktura řízený ministerstvem 
dopravy 

– Operační program Zaměstnanost a vzdělávání řízený minister-
stvem práce a sociálních věcí 

– Integrovaný regionální operační program řízený minister-
stvem pro místní rozvoj 

– Operační program Praha – pól růstu ČR řízený Magistrátem 
hlavního města Prahy 

– Operační program Technická pomoc řízený ministerstvem pro 
místní rozvoj 

– Program rozvoje venkova řízený ministerstvem zemědělství 
– Operační program Rybářství řízený ministerstvem zemědělství 

V dokumentu „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství 
pro programové období 2014–2020 – Vymezení operačních 
programů a další postup při přípravě České republiky pro 
efektivní čerpání evropských fondů“ z května 2012 se objevi-
ly definice týkající se místních akčních skupin a jejich využití v rám-
ci implementační struktury.

V kapitole 3.1.2.:
Rozvoj venkova je sice předmětem podpory stejnojmenného pro-

gramu, avšak intervence do venkovského prostoru nejsou omezeny 
jen na tento program. Jsou identifikovány problémy, které podva-
zují rozvoj venkovského prostoru ČR, přičemž i zde jsou patrné zjev-
né meziregionální rozdíly. I zde tedy bude platit pravidlo o různých 
způsobech jejich řešení v různých typech venkova. Ve venkovském 
prostoru budou realizovány specifické intervence různých operač-
ních programů, avšak v různé intenzitě. Stejně jako v případě měst 
je při podpoře rozvoje venkova potřeba přistupovat strategicky na 
základě rozvojových konceptů a plánů. Takovéto plány budou vzni-
kat pro rozsáhlejší území, než je vymezení jedné konkrétní obce. Klí-
čovou roli pro rozvoj venkova by měla sehrávat menší či větší měs-
ta, která tvoří přirozená střediska pro okolní venkovský prostor. Svůj 
vliv na rozvoj venkovského prostoru by měly posílit místní akční 
skupiny (viz níže), které by nově měly dostat větší prostor při reali-
zaci projektu všech OP na regionálním základě. Stanou se součás-
tí celého procesu implementace OP od přípravy a programo-
vání přes monitorování až po hodnocení. 

Dopis předsedy členům k hodnocení MAS 2012D
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Výběr MAS mezi způsobilé pro tvorbu strategií v období 
2014–2020 zajistí s největší pravděpodobností MZe / SZIF již 
v současném období. MAS budou muset být připraveny (nejlépe 
k 1. 1. 2014) na implementaci podle nových pravidel (mj. podle mo-
delu <49 % / <49 % / >2 %). U některých MAS bude nutno upravit 
strukturu v rozhodovacích orgánech (model max. 49/max. 49/ min. 2) 
= vyjádření definice, že žádná ze zájmových skupin nesmí mít převa-
hu. Základem bude fungování MAS dle minimálních standardů. 

Předpoklady:
a) V ČR v případě MAS nutno zajistit fundovanost všech MAS ale-

spoň na minimální stanovenou standardní úroveň dle Minimál-
ních standardů (ty by měly být schváleny v říjnu na mimořádné 
valné hromadě NS MAS ČR na konferenci VENKOV 2012). 

b) Předpokládá se, že principy fungování MAS budou zachovány: 
zodpovědnost za tvorbu strategie; v zásadě podpůrná role pro 
individuální projekty; v případě kontrolních aktivit bude nutno 
respektovat zákon č. 320. 

c) Schválení struktury Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ) 
d) Schválení minimálních standardů fungování MAS 
e) Schválení obsahu Programových rámců 

Průběh výběru bude s největší pravděpodobností tříkolový:
1) Přijatelnost MAS => přihlášení se do programu => výzva MZe 

cca 06/2013 > vyhodnocení ze strany patrně SZIF /cca ½ 2013/ 
na základě vypořádání se s naplňováním minimálních standar-
dů ze strany MAS – kontrolní list 

2) ISRÚ => výzva k předkládání strategií MZe > vyhodnocení úpl-
nosti (dle předem dané struktury) a relevantnosti strategie dle 
kontrolního listu /cca 12/2013/ 
a. Zpracování ISRÚ dle metodiky Ministerstva financí (již známá 
struktura) > nejpozději do 04/2013 
b. Posouzení SEA dle zákona 100/2001 > nejpozději 10/2013 
c. Schválení ISRÚ všemi zastupitelstvy v území působnosti MAS 
> nejpozději 11/2013 

3) Programové rámce (něco jako současný SPL) => konkrétní hod-
nocení relevantnosti, návaznosti na strategii a OP, politiku Evro-
pa 2020 a politiku ČR => výběr Společnou hodnotitelskou ko-
misí tvořenou zástupci všech řídících orgánů /cca začátek 2014/ 

Dohody bude podepisovat s největší pravděpodobností MAS 
s každým ŘO zvlášť až po dokončení procesu mezi ČR a EU pro dal-
ší plánovací období > tedy všechny OP včetně PRV a RF musí být 
schváleny Evropskou komisí. 

Doposud není vyjasněna funkce tzv. Hlavního fondu definova-
ného v návrhu Nařízení. Bude řešeno v následujícím období. 

Další úkoly pro NS MAS ČR v období 7–12/2012:
1. Definice struktury Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ) 
2. Definice minimálních standardů fungování MAS 
3. Definice obsahu Programových rámců 
4. Zajištění sebeevaluace MAS ze strany NS MAS ČR 
5. Přerod NS MAS ČR na profesní organizaci (komoru, cech) ne-

jen hájící zájmy MAS, ale také zajišťující jejich rozvoj a také vzá-
jemné hodnocení a „kontrolu“ 

6. Účast zástupců NS MAS ČR v pracovních skupinách při MMR – 
příprava metodik pro aplikaci Komunitně vedeného místního 
rozvoje (KVMR) 

7. Účast zástupců NS MAS ČR v pracovních skupinách jednotlivých 
ŘO – příprava pravidel OP 

8. Vyjednání finančního rámce pro MAS v rámci jednotlivých OP > 
úkol pro vyjednávací tým a témata vhodná pro KVMR 

9. Vyjednání definice venkovského prostoru => vymezení překry-
vů mezi OP

Václav Pošmurný, koordinátor
vyjednávacího týmu NS MAS

V kapitole 3.1.3.:
Místní rozvoj s využitím místních komunit (Community Led 

Local Development – „CLLD“). Aplikace tohoto nástroje vychází 
z podoby programu LEADER. Je určen pro konkrétní území (pře-
devším pro venkovské oblasti), na něž se váže jeden či více tema-
tických cílů SSR a je tedy zapotřebí financování z více fondů. Je vždy 
vázán nutností zpracovat tzv. Strategii místního rozvoje za předpo-
kladu existence místních akčních skupin. 

Komunitně vedený místní rozvoj formou metody LEADER 
bude využit ve všech adekvátních operačních programech 
a v jejich prioritách, kde se naplňování cílů operačního pro-
gramu bude realizovat ve venkovském prostoru, a projek-
tová témata budou vhodná pro výběr projektů na základě 
místní znalosti regionu definované v Integrované strategii 
rozvoje území. 

V případě ČR se předpokládá vícefondový přístup – tedy MAS 
bude realizovat program rozvoje venkova + minimálně jeden dal-
ší operační program. V ČR bude z prostředků současného PRV do-
plněno pokrytí území – nebudou vytvářeny nové MAS na územích 
stávajících (nepřekrývají se) => tedy nebudou existovat různé MAS 
pro různé operační programy. 

MMR (Národní orgán pro koordinaci) bude mít řídící funkci – 
veškeré kompetence tvorby OP budou na jednotlivých Řídících or-
gánech => preferovaným tématem je jednotná metodika tvorby 
OP, jejich realizace a především jejich kontroly => jednotná meto-
dika řízení. MMR počítá se začleněním MAS do struktury imple-
mentace, formu partnerství by chtěli začlenit nejen do přípravy 
materiálů (několikrát apelováno na aktivní zapojení MAS do pří-
pravy), ale také do rozhodovacích a kontrolních procesů. 

Jednání o přijatelnosti komunitně vedeného místního rozvoje 
formou metody Leader proběhla na MPSV, MŽP, MPO a MMR. Na 
všech ministerstvech je tato metoda přijímána a v podstatě se dá 
konstatovat, že pokud budou v jimi řízeném OP opatření vhodná 
pro začlenění Leaderu, tak ho pro svou implementaci využijí. Na 
MZe bude tato metoda využita napříč prioritami PRV. 

ISRÚ => velmi pozitivně hodnocen avizovaný proces přípravy 
strategií = analýza území, komunikace s aktéry v území doložená 
realizací plánování na území komunity, primární zpracování potřeb 
regionu s vyčíslením poptávky bez znalosti témat podporovaných 
oblastí a teprve následné zpracování programových rámců. 

Důležité otázka pro zpracování ISRÚ je PROČ => následné sta-
novení klíčových problémů a jejich pořadí. Důležité je stanovení 
kvantifikovaných monitorovacích indikátorů. 
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Nejkrásnější fotografie 
z území MAS

Zveme všechny místní akční skupiny k za-
pojení se do fotografické soutěže. Zapátrej-
te v archivech nebo se rovnou vydejte do 
území a zkuste pořídit a následně nám za-
slat originální a výjimečné fotografie. Jelikož 
je toto první ročník, tak jsme se omezili pou-
ze na jednoduché zařazení soutěžních foto-
grafií. Neváhejte a zkuste se zapojit, však 
každý máme z území co ukázat. 

Soutěžní kategorie:
1) Příroda – krajina, která je v území vý-

jimečná a vystihuje nádech originality 
2) Lidé – živý venkov, který je hrdý na 

svoje předky, tradice a budoucnost 
3) Místní akční skupina – vše co se ne-

dá zahrnout do výše zmiňovaných katego-
rií, ale má souvislost s činností MAS 

Soutěžní podmínky:
Do soutěže se mohou zapojit všechny 

MAS, které působí na území České republi-
ky. Místní akční skupina může zaslat pouze 
jednu fotografii do každé kategorie. Přihlá-
šené fotografie musí zachycovat téma sou-
těžní kategorie. Fotografie mohou být ba-
revné i černobílé. 

V přihlášce je potřeba uvést krátký a vý-
stižný název fotografie (max. 50 znaků) a zá-
roveň také popis co fotografie zobrazuje 
(max. 200 znaků). Každá soutěžní fotografie 
bude zveřejněna jenom s názvem a popisem 
fotografie. Jméno soutěžní MAS a název au-
tora bude zveřejněno až po ukončení hlaso-
vání a při dalších prezentací soutěží. 

Zaregistrované fotografie budou zveřej-
něny na webu www.nsmascr.cz, kde budou 
moci hlasovat návštěvníci formou linku na 
Facebook. Hlasování bude probíhat do 
31. července 2012.

Vítězná fotografie bude ta, která bude 
mít nejvíce hlasujících ve své kategorii. Fo-
tografie s největším počtem hlasů bude vy-
hlášena za absolutního vítěze soutěže. 

Technické požadavky na soutěžní
fotografie:

– formát .jpg 
– velikost min. 1,5 MB 

Ocenění soutěžících:
– vítězné fotografie budou oceněny 
– vyhlášení vítězných fotografií oficiálně na 

Večeru venkova při výstavě Země živitel-
ka 2012 

– vítězné fotografie budou prezentovány 
na mezinárodní výstavě Země živitelka 
2012 a vydány v samostatné reperezen-
tační publikaci o Leader regionech v ČR 

Přihlášení do soutěže:
Přihlášeni do soutěže můžete provést vy-

plněním přihlášky a společně se soutěžní fo-

 

 

 
 

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o. s. 

ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR 

Vás zvou na seminář 

 

VENKOV PO ROCE 2014 

aneb KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ* 

*) COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT 

 

MOŽNOSTI VYUŽITÍ INTEGROVANÉHO PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA 

V KONTEXTU LEGISLATIVNÍCH NÁVRHŮ EVROPSKÉ KOMISE  

A STÁVAJÍCÍHO STAVU PŘÍPRAV ČR NA OBDOBÍ 2014-2020 

 

PONDĚLÍ 3. ZÁŘÍ 2012, 10:00 – 14:00 HOD. 

VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE 

AGROSALON ZEMĚ ŽIVITELKA 2012 

PAVILON Z, 1. PATRO 

 

Prezentace je určena především pro zástupce místních akčních skupin, venkovských obcí,  

neziskových organizací, zemědělských podnikatelů, ale také pro zástupce ministerstev,  

regionálních rad, krajů, střešních nevládních organizací a pro odbornou veřejnost. 

 

Z kapacitních důvodů se v případě zájmu prosím registrujte na e-mailu o.spikova@nsmascr.cz.  

 

 

hlavní body programu: 

Legislativní návrhy Evropské komise pro období 2014-2020 v oblasti rozvoje venkova 

Možnosti uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje  

Předpokládané nastavení operačních programů v ČR 

Předpokládané směřování Programu rozvoje venkova ČR v období 2014-2020 

Využití a připravenost místních akčních skupin pro komunitně vedený místní rozvoj  

Návrh základních standardů pro místní akční skupiny v ČR 

F o t o g r a f i c k á  s o u t ě žF

tografií zaslat v elektronické podobě na mail 
fotky@nsmascr.cz nebo poštou na adresu 
NS MAS ČR, Hlavní 137, 788 33 Hanušovice.

Příjem prodloužen do
13. července 2012!!!

Podrobnější informace o soutěži vám po-
dá Jan Balcar (balcar@kjh.cz), člen pracovní 
skupiny Propagace a medializace.

Soutěž byla tematicky převzata od Národ-
ní sítě rozvoje venkova Slovenské republiky.
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Výstava je pořádána ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem pro místní rozvoj, Agrární komorou ČR 
a Potravinářskou komorou ČR. 

39. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka klepe na dveře. 
 

Výstaviště České Budějovice a.s. Vás zve od 30. srpna do 4. září do jižních Čech. 
 

Výstava Země živitelka je jedinou výstavou v republice, která zahrnuje celý zemědělsko-potravinářský sektor. 
Mezinárodní agrosalon s dlouholetou tradicí a každoročním počtem 100 000 návštěvníků patří mezi nejnavštěvovanější 
výstavy u nás.  Díky svému zaměření a struktuře vystavovatelů i návštěvníků se stala Země živitelka místem setkávání všech, 
kteří svou činnost spojují s českým a moravským zemědělstvím. Místem setkávání zemědělců a potravinářů s jejich 
dodavateli a zákazníky, s politickými špičkami – lidmi, kteří jsou zodpovědní za další vývoj zemědělsko-potravinářského 
sektoru, s odborníky – nositeli trendů a vývoje v oboru. Výstava tak vytváří nejen jedinečnou příležitost k odborným 
diskusím, vzájemnému porovnání a sdílení informací, které mohou významným způsobem ovlivňovat vývoj celého sektoru, 
ale i sjednocující prostředí pro všechny, jimž není osud našeho zemědělství a potravinářství lhostejný. 

 
Velký prostor nachází již řadu let na výstavě Země živitelka téma rozvoje života na venkově. Významným mottem 

výstavy je „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“. 
Úroveň prezentace českého venkova a prezentace činnosti a přínosu Místních akčních skupin a Spolku pro 

obnovu venkova ČR stoupá s každým ročníkem výstavy. Letos se výstavy opět zúčastní Národná sieť rozvoja vidieka SR 
a Místní akční skupiny SROV. Celodenní program s lidovou muzikou a občerstvením v Pavilonu venkova (letos 
v pavilonu Z) a na okolních plochách s propojením k pavilonu T dotvoří pozitivní obraz života na českém, moravském  
a slovenském venkově. Na pátek 31. 8. je tu opět připraven Večer venkova s předpokládanou účastí ministra zemědělství. 
Formou venkovské tržnice se bude prezentovat Asociace regionálních značek a regionálních produktů.   

 
Prezentace regionálních potravin a potravin s národní značkou kvality KLASA zůstává i nadále jednou 

z hlavních priorit výstavy. Návštěvníci budou letos opět moci v novém multifunkčním pavilonu T, slavnostně otevřeném 
při loňském ročníku Země živitelky, ochutnat i zakoupit potraviny vyrobené v českých regionech z českých surovin  
a oceněné v regionálních soutěžích jednotlivých krajů značkou kvality „Regionální potravina“. Prezentovaná bude také 
nová značka „Český výrobek“, garantovaná Potravinářskou komorou ČR. Prezentace a ochutnávky potravin budou 
doplněny kuchařskými show, recepty a hudebními programy se soutěžemi. Cílem prezentace potravin je prosadit na našem 
trhu kvalitní, chutné, tradiční či speciální potraviny vyráběné v českých regionech a ovlivnit tak spotřebitele k jejich 
vyhledávání a nákupu.  

 
 

     
       

 
 

30. 8. - 4. 9. 2012
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Mezinárodní rok družstev 2012 

„Družstevní podniky budují lepší svět“ 
 

Součástí mezinárodního agrosalonu Země živitelka je již tradičně Mezinárodní výstava družstevnictví 
s aktuálními informacemi o výrobním a spotřebním družstevnictví, podnikání zemědělských nebo odbytových družstev  
a prezentacemi úspěšných družstevních podniků s širokým sortimentem kvalitních výrobků. 

Vyhlášením Mezinárodního roku družstev jsou sledovány tři hlavní cíle, a to zvýšení povědomí široké veřejnosti  
o družstvech, podpora rozvoje družstevních podniků a zlepšení legislativních podmínek pro existenci a působení družstev. 
Země živitelka se tak stane významným partnerem českého družstevnictví, které v co nejširším rozsahu využije tuto 
příležitost k posílení svého postavení jak v rámci podnikatelského sektoru, tak i v celé společnosti.  
 

Tvorba a ochrana životního prostředí, zastřešená pod samostatným názvem Ekostyl vytváří v rámci agrosalonu 
jedinečné prostředí pro prezentaci firem, zabývajících se alternativními zdroji energie, ekologickými technologiemi, stavbami 
a ekologicky šetrnými výrobky.  

 
Tradičně bude na Zemi živitelce ke zhlédnutí pestrá a bohatá přehlídka zemědělské techniky, expozice ovocnářů, 

zelinářů, zahrádkářů, včelařů a chovatelů. Těšit se můžete na prezentace hospodářských zvířat, masného skotu, 
plemenných krav, koní, beranů ovcí a národních plemen drůbeže na předvadišti v severní části areálu. Novinkou bude 
výstava masného plemene skotu Angus. Za návštěvu stojí pavilon myslivosti a pavilon rybářství s rozšířenými 
prezentacemi myslivosti, lovectví, zbraní, střeliva a rybářství, včetně potřeb pro myslivce a rybáře, oblečení, obuvi  
a optiky. 

 

        
 
Výstava je tradičně rozdělena do jednotlivých oborových dnů, s NÁRODNÍMI DOŽÍNKAMI v sobotu 1. září za účasti 

významných hostů. 
V rámci jednotlivých oborových dnů je připravena celá řada seminářů, konferencí, přednášek a diskusních fór na 

aktuální témata jako součást odborného doprovodného programu, např.: seminář pekařů a cukrářů, seminář Družstevní 
asociace, seminář „Český a regionální výrobek na českém trhu“, seminář Ruské federace. Na jejich přípravě se podílely také 
Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Agrární komora ČR, Družstevní asociace a další. Pořadatelé 
většiny těchto seminářů fungují po celou dobu výstavy i jako odborná bezplatná poradenství v rámci svých expozic, které pak 
návštěvníci podle svých zájmů a potřeb mohou využít. 

Součástí odborného doprovodného programu je i soutěž s dlouholetou tradicí „Zlatý klas“ o nejlepší vystavené 
exponáty z rostlinné a živočišné výroby, mechanizace, potřeb a služeb zemědělství, potravinářského a zpracovatelského 
průmyslu. 

Při zahájení výstavy proběhne v Pivovarské zahradě předání řady ocenění, mezi nimi především certifikátu 
národní značky kvality KLASA, kterou spravuje SZIF. 

 
Kromě odborného programu je pro návštěvníky připraven po celou dobu výstavy bohatý kulturní program na 

několika scénách. Novinkou v něm bude v rámci Národních dožínek finále nejstarší a nejvýznamnější soutěže malých 
dechových orchestrů v ČR Zlatá křídlovka 2012. V Pivovarské zahradě budou vyhrávat především dechové kapely, 
v Letním amfiteátru čekají návštěvníky zábavné hudební pořady se  soutěžemi o ceny. Hudební programy s atmosférou 
českého, moravského a slovenského venkova včetně občerstvení si připravily Místní akční skupiny v Pavilonu venkova  
a na okolních plochách, hudební program na venkovním pódiu obstará u pavilonu „Z“ Spolek pro obnovu venkova.  Hodně 
zábavy si mohou na výstavišti užít i nejmenší návštěvníci v Dětském koutku. 

 
Otevírací doba: 

Mezinárodní agrosalon Země živitelka můžete navštívit od 30. 8. do 4. 9. 2012, každý den od 9 do 18 hodin, poslední den do 17 hodin. 
Návštěvníky upozorňujeme na možnost parkování před areálem a na parkovišti P1 v areálu výstaviště. 
 

 
Husova 523, 370 21 České Budějovice  

Tel.: 387 714 911, fax: 387 714 263, e-mail: info@vcb.cz, www.vcb.cz 



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 172 • 07/2012

A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  2 3A

Venkovské školy zatím přežijí.
Nový ministr školství vyslyšel petici
a odmítl nekoncepční návrh reformy

Odborná veřejnost včetně starostů obcí a měst, kteří zřizují zá-
kladní školy, souhlasí s nutností reforem financování venkovských 
a regionálních škol, avšak s rozmyslem a bez nátlaku. V obavách nad 
hrozbami rušení škol již od roku 2013 Sdružení místních samospráv 
ČR spolu s dalšími partnery iniciovalo petici Za záchranu českého re-
gionálního školství, která čítá téměř 63 000 podpisů, byla předána 
Parlamentu ČR a konalo se k ní veřejné slyšení v Senátu.

„Velmi mile mě překvapila vstřícná slova ministra Fialy, který si 
je vědom významu venkovského školství a podporuje zachování sí-
tě regionálních základních škol včetně vesnických,“ uvádí k minis-
trovu vystoupení starosta Tupes a předseda Pracovní skupiny SMS 
ČR pro školství a sport Oldřich Vávra. Ministr dále vyjádřil vůli ke 
spolupráci, komunikaci a diskusi s odbornou i laickou veřejností. 
MŠMT bude dále hledat optimální model financování odpovídají-
cí proměnlivému demografickému vývoji s důrazem na kvalitu a 
další funkce škol. Další diskuse bude probíhat poté, co bude znám 
výdajový rámec státního rozpočtu pro kapitolu školství. Ministr Fi-
ala také potvrdil stažení materiálu „Koncepce financování regio-
nálního školství“, který obce a města ze Sdružení místních samo-
správ ČR dlouhodobě kritizují.

Jak dále zdůraznil další z iniciátorů petice a člen petičního výbo-
ru Petr Halada, starosta z Kamýku nad Vltavou, „Uskutečnění před-
chozích návrhů ministerstva školství by negativně postihla výraznou 
část škol, obcí a měst, obyvatele venkova a především žáky samot-
né, kteří by byli nuceni dojíždět mnoho kilometrů daleko, do pře-
plněných centrálních škol.“ Kontakt pro další informace:

Oldřich Vávra předseda
Pracovní skupiny pro školství
a sport SMS ČR, 773 597 115

Další informace http://smscr.cz/aktuality.php?id=182

Rozpočtové určení daní mezi prvním 
a druhým čtením. SMS pomáhá hledat 
nejohleduplnější podobu nového RUD

Tzv. kompromisní návrh novely RUD schválený vládou prošel 
prvním čtením (tzv. tisk 694) a nyní je projednáván jednotlivými po-
slaneckými výbory. Ve středu 13. června se sešli členové rozpočto-
vého výboru Poslanecké sněmovny, aby vedle dalších bodů projed-
nali i tento vládní návrh novely RUD. Meritorní usnesení ovšem ne-
bylo přijato – projednávání příslušného tisku bylo přerušeno až do 
4. července. Rozpočtový výbor současně stanovil 27. červen jako 
nejzazší termín pro podávání písemných pozměňovacích návrhů.

Poté, co bude návrh reformy RUD posouzen rozpočtovým výbo-
rem, zamíří opět na plénum Poslanecké sněmovny. Ve druhém a tře-
tím čtení by jí měl být projednán na schůzi, která začne 10. července.

Parametry tzv. kompromisního návrhu novely RUD ve stávajícím 
znění mohou způsobit pokles příjmů u kategorie obcí s velmi nízkým 
počtem obyvatel a velkou rozlohou katastru. SMS ČR s takovým zá-
sadním dopadem nesouhlasí a vede intenzivní jednání vedoucí k vy-
řešení daného problému. Za řešení považujeme změnu či úplné vy-
loučení stropu v podobě hektarové výměry na 1 obyvatele. V žádném 
případě nelze souhlasit s pouhými kompenzacemi, které by výrazný 
pokles příjmů malých obcí legitimizovaly. Právo na samosprávu a fi-
nanční soběstačnost malých obcí je pro SMS prioritním tématem.

Dalším diskutovaným tématem je soulad mezi tiskem 694 a 695 
(zvýšení sazby DPH a sazby DPFO ze závislé činnosti). Již v minu-
lých dnech ministerstvo financí rozeslalo obsáhlé sdělení, ve kte-
rém zcela zřetelně objasňuje soulad mezi oběma tisky. SMS ČR dů-
razně varuje před umělým vyvoláváním paniky, které se snaží od-
vrátit pozornost od podstatného úspěchu založeného na velkém 
úsilí někdejších zakladatelů SMS.

Věříme, že konečná podoba novely RUD bude pro naprostou 
většinu území ČR impulsem pro nový a zasloužený rozvoj.

Zdroj: http://smscr.cz/aktuality.php?id=183

http://smscr.cz/aktuality.php?id=182
http://smscr.cz/aktuality.php?id=183
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Svaz měst a obcí aktuálně 
k rozpočtovému určení daní

Další jednání k nastavení budoucího systému rozpočtového ur-
čení daní proběhlo dne 26. června v rámci Rozpočtového výboru. 
Svaz měst a obcí na pozvání předsedy příslušného podvýboru re-
prezentoval Dan Jiránek, členové Předsednictva Josef Bezdíček, 
Antonín Lízner a předseda Finanční komise Ivan Černý.

Den před uplynutím termínu pro podávání pozměňovacích návr-
hů se zástupci Svazu zúčastnili diskuze o konečné podobě novely zá-
kona o rozpočtovém určení daní. Úsilí Svazu v žádném případě ne-
směřuje narušení dohodnuté kompromisní podoby, právě naopak. 
Svaz se soustředil na zajištění, aby na první pohled méně viditelnými 
zásahy nedošlo k opětovnému snížení přislíbených zdrojů.

V průběhu jednání se diskutovaly dva hlavní body: limit výmě-
ry a provázání dvou protichůdných tisků. Poprvé myšlenku omezit 
rozlohu na 3 hektary na obyvatele představil poslanec Gazdík na 
jednání podvýboru Rozpočtového výboru v dubnu letošního roku. 
Šlo o doplnění poslaneckého návrhu TOP 09, které se následně 
převedlo i do vládního textu. Komora obcí Svazu na svém jednání 
15. června doporučila navýšit limit na 7 ha, neboť výpadky zdrojů 
i pro obce, jejichž příjmy nelze označit za extrémní, jsou neúnos-
né. V rámci diskuze na podvýboru panovala mezi poslanci shoda, 
že limit by se měl zvýšit na 10 ha.

Předsednictvo Svazu již v květnu navrhlo usilovat o kompenza-
ce pro obce, jejichž příjmy se meziročně mohou snížit v řádech de-
sítek procent. Stejně jako je takový zásah nepřípustný pro statu-
tární města, nelze zásadně ohrožovat ani stabilitu hospodaření ob-
cí malých. Poslanci podvýboru tento návrh kompenzací podpořili.

Více informací: http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financo-
vani-obci/aktualne-k-rozpoctovemu-urceni-dani.aspx

Analýza potřeb venkova ke stažení
Svaz měst a obcí právě vydal dlouho očekávanou analýzu po-

třeb venkova. Analýza si klade za cíl ukázat, s jakými problémy 
venkovské obce nejčastěji bojují a do jakých oblastí potřebují in-
vestovat, a to hlavně ve světle debat o budoucím nastavení dotač-

ních programů pro evropské fondy. 
Analýza se proto zabývá rolí EU fon-
dů v obecních rozpočtech a jejich do-
padem na zadlužování venkova. Po-
pisuje a z pohledu obcí také hodno-
tí, jak funguje organizace a správa 
evropských prostředků, a přináší do-
poručení pro zefektivnění systému 
evropských fondů v budoucím pro-
gramovacím období po roce 2013.

Ke stažení: http://www.smocr.cz/
cz/publikace/analyza-potreb-venko-

va-ke-stazeni.aspx

Z konference „Starosti starostů 
s evropskými fondy“: Cílem je 
zjednodušení administrativy

Svaz měst a obcí zorganizoval ve spolupráci se Senátem 22. červ-
na úspěšnou konferenci s názvem Starosti starostů s evropskými 
fondy. Posluchači, mezi kterými byli nejen představitelé měst a ob-
cí, ale i zástupci krajů, ministerstev a dalších institucí, se sjeli ze 
všech koutů České republiky, aby debatovali o příštím programo-
vacím období 2014-2020 pro čerpání z evropských fondů, a to ze-
jména se zaměřením na pozici českých samospráv. Cílem konfe-

rence byla snaha odpovědět na řadu otázek. Co Evropská unie my-
slí pod pojmy městská a územní dimenze politiky soudržnosti 
2014+? Jaké nástroje na podporu samospráv Evropská unie chys-
tá? Budou budoucí politika soudržnosti řešit skutečné potřeby čes-
kých samospráv? A jaké jsou skutečné potřeby venkovských obcí? 
Jak je na tyto výzvy připravena Česká republika?

Pohled svazu…
Místopředseda Evropského parlamentu a místopředseda Svazu 

Oldřich Vlasák například uvedl, že je třeba zjednodušit a sjednotit 
veškerá pravidla a snížit počet operačních programů. Dále je nut-
né navýšit objemy alokací na projekty měst a na jimi definované 
potřeby v oblastech, jako je např. modernizace městské správy, do-
pravní infrastruktura, zlepšení životního prostředí, úspory energií 
a snižování nezaměstnanosti. Důležité je i to, aby město v rámci 
integrovaných řešení implementovaných v městském prostoru mě-
lo více pravomocí.

Josef Bezdíček přítomné seznámil s dlouho očekávanou Analýzou 
potřeb venkova. Potřeby venkova se stále nacházejí v oblasti infra-
struktury (pozemní komunikace, kanalizace, ČOV), ale také ve tvor-
bě pracovních míst na venkově. Evropská unie se však v příštím pro-
gramovacím období chce ubírat spíše směrem, který vyhovuje starým 
členským státům, chce se např. zaměřit na investice do moderních 
technologií a ve větší míře také na „měkké projekty“. Analýza mimo 
jiné také přináší doporučení pro zefektivnění systému implementace 
evropských fondů v budoucím programovacím období.

… jak to vidí Ústřední orGány?
Pohled ústředních orgánů reprezentovali 1. náměstek ministra 

pro místní rozvoj Daniel Braun a vrchní ředitel Sekce přímých pla-
teb a rozvoje venkova ministerstva zemědělství Pavel Sekáč. Braun 
se zdůrazňoval nutnost kategorizace území obsažené ve Strategii 
regionálního rozvoje a využívání integrovaných nástrojů pro rozvoj 
území. Za zásadní nedostatky identifikoval nepropojenost jednot-
livých aktivit a jejich velký počet, který vychází ze širokého vyme-
zení strategií, složitý implementační systém a velice obtížné hod-
nocení dopadů jednotlivých intervencí. Mimo jiné české zástupce 
samospráv ubezpečil, že zcela jistě dojde ke zjednodušení pravidel 
a administrace projektů.

Pavel Sekáč kvitoval začlenění Programu rozvoje venkova pod 
Společný strategický rámec spolu se strukturálními fondy, čímž bu-
de zajištěno společné působení napříč fondy. Upozornil, že Pro-
gram rozvoje venkova bude v příštím programovacím období za-
měřen na projekty malého rozsahu – na drobnou infrastrukturu, 
zaměstnanost a podporu podnikání. Zdůraznil nutnost stanovení 
splnitelných cílů, které je Program rozvoje venkova schopen finan-
covat a zejména nutnost spolupráce s ostatními resorty, která by 
měla vytvořit jasné hranice mezi jednotlivými operačními progra-
my. Potvrdil, že ministerstvo zemědělství chápe potřebu spoluprá-
ce mezi samosprávami a podnikateli, jelikož bez této spolupráce 
není rozvoj venkova reálný.

http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/aktualne-k-rozpoctovemu-urceni-dani.aspx
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/aktualne-k-rozpoctovemu-urceni-dani.aspx
http://www.smocr.cz/cz/publikace/analyza-potreb-venkova-ke-stazeni.aspx
http://www.smocr.cz/cz/publikace/analyza-potreb-venkova-ke-stazeni.aspx
http://www.smocr.cz/cz/publikace/analyza-potreb-venkova-ke-stazeni.aspx
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hlasy z krajů a reGionů

Postavení krajů v budoucím programovacím období z hlediska 
Moravskoslezského kraje se věnoval David Sventek, ředitel Regio-
nální rady Moravskoslezsko. Ve svém vystoupení se zaměřil zejmé-
na na integrované nástroje příští politiky soudržnosti – ITI (obdoba 
IPRM) a LEADER. Vyzdvihl připravenost Moravskoslezského kraje pro 
implementaci ITI a pokrytí celého kraje místními akčními skupinami.

O akci byl velký zájem. Účastníci se shodli na tom, že je potře-
ba, aby na národní úrovni došlo ke snížení počtu operačních pro-
gramů, ke zjednodušení a sladění podmínek všech budoucích ope-
račních programů a zjednodušení administrativní náročnosti při 
předkládání projektů. 

Prezentace jednotlivých řečníků jsou ke stažení níže.
Zdroj: SMO

Více informací včetně prezentací: http://www.smocr.cz/cz/obce-a-
-evropa/z-konference-starosti-starostu-s-evropskymi-fondy.aspx

Sněm ASZ: Sedláci zůstali věrni 
svým zásadám a dosáhli výsledků

Dům kultury v Pelhřimově se stal v pátek 22. června 2012 ději-
štěm již 14. valné hromady Asociace soukromého zemědělství ČR. 
Kromě zástupců 42 regionálních organizací a členských svazů ASZ 
se jí zúčastnili i významní hosté. Hlavními body programu bylo 
zhodnocení činnosti ASZ za uplynulý rok a vývoj v přípravách pod-
mínek zemědělské politiky 2014–2020.

Jednání nad podobou využití Společné zemědělské politiky po 
roce 2013 v ČR formou kulatých stolů ministra a pracovních sku-
pin pro přípravu prvního a druhého pilíře zmínil ve své výroční zprá-
vě i předseda ASZ Josef Stehlík. Dále konkretizoval práci Antibyro-
kratické komise MZe, která v loňském roce řešila několik desítek 
podnětů. Z nich se podařily prosadit např. změny v metodikách 
MZe a SZIFu či navržení změn zákonů a vyhlášek. V současné do-
bě je také dokončováno paragrafové znění sběrné novely tzv. „an-
tibyrokratického zákona“, který bude v září předložen a navržen 
ministru Bendlovi k projednání ve sněmovně. „Ale upřímně řeče-
no, v otázce byrokracie není a nebude hotovo nikdy!“ shrnul Jo-
sef Stehlík. V této souvislosti proto podporuje ASZ současnou sna-
hu Mze o transformaci úřadů a institucí v resortu zemědělství s cí-
lem zefektivnit, zeštíhlit a zjednodušit státní správu.

Asociace soukromého zemědělství se může pochlubit i řadou 
společenských aktivit – Farma roku a velkou oblibu veřejnosti si zís-
kaly Farmářské slavnosti, jejichž druhý ročník je právě v běhu. Od 
počátku jejich konání je navštívilo zatím více než 55 tisíc lidí.

Čestný předseda ASZ Stanislav Němec ve své řeči zhodnotil, že 
Asociace udělala za poslední roky logický posun od založení „re-
voluční“ organizace ke každodenní zcela mravenčí práci, která při-
náší své výsledky. Je však nutné, aby měla nadále za sebou zázemí 
a zpětnou vazbu členů. Uvedl, že to, co dělá sedláka sedlákem, je 
jeho trvalý život s rodinou ve své obci a odpovědné hospodaření 
s generační vizí, které by šlo jen stěží uplatnit s jiným, než konzer-

vativním přístupem 
a přesvědčením.

Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ ČR
Podrobněji na: http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/sedlaci-zustali-

-verni-svym-zasadam-a-dosahli-vysledku.html

Ministr Bendl přednesl na jednání 
Zemědělského svazu principy 
politiky vlády v zemědělství

Ministr zemědělství Petr Bendl se zúčastnil společného zasedá-
ní výboru a kontrolní komise Zemědělského svazu ČR ve Větrném 
Jeníkově. Ve vystoupení pro zhruba 200 zástupců svazu pojmeno-
val principy politiky české vlády v oblasti zemědělství pro nadchá-
zející období.

Základní principy lze podle ministra Bendla pojmenovat takto:
• využívat prostředky ze Společné zemědělské politiky (SZP) Evrop-

ské unie hlavně pro podporu růstu (inovace, investice), což při-
spěje i ke zvýšení produktivity práce v ČR, a tím i ke zvýšení kon-
kurenceschopnosti odvětví; 

• snižovat administrativní zátěže; 
• neudržovat uměle neefektivní a nekonkurenceschopnou pro-

dukci; 
• zaměřit se více na doposud málo využívanou podporu z pro-

středků EU na propagaci českého zboží na trzích EU, ale i vý-
znamně na třetích trzích; 

• podporovat politiku kvality; 
• usilovat o zvýšení počtu pracovních příležitostí na venkově; 
• na úrovni EU prosazovat lepší fungování jednotného trhu EU, 

kde ještě stále existují určité překážky; 
• při obchodu se třetími zeměmi usilovat o snižování nákladů re-

alizace obchodu ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a ob-
chodu a Ministerstvem zahraničních věcí. 
Ministr Bendl současně ocenil fungování Grémia pro reformu 

zemědělské politiky na MZe, které před časem založil, a kulatých 
stolů s nevládními organizacemi. 

Kateřina Böhmová, MZe
Podrobněji na: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/
tiskove-zpravy/x2012_bendl-navstivil-jednani-zemedelskeho-

-svazu.html

Novela Stavebního zákona
přináší především zjednodušení

Sněmovna 15. června v závěrečném čtení schválila velkou vlád-
ní novelu stavebního zákona. Tento návrh novely reaguje na aktu-
ální problémy ve stavebním a územním řízení a zároveň na výstu-
py z Programového prohlášení Vlády ČR.

Úprava a zpřesnění jednotlivých ustanovení stavebního zákona 
by měla přispět ke snížení administrativní náročnosti postupů na 
úseku územního plánování a podstatným způsobem tak zkrátit 
dobu při pořizování a vydávání územních plánů.

Jedním z hlavních cílů novely je i rozšíření deregulace o přípa-
dy, o kterých z hlediska veřejných zájmů není třeba rozhodovat 
v územním řízení. Snahou MMR je zjednodušit život stavebníkům, 
a to zejména u doplňkových staveb na pozemcích rodinných a by-
tových domů.

V oblasti povolování staveb si novela klade za cíl sjednocení pro-
cesních postupů při ohlašování a kolaudování staveb, při povolo-
vání změny účelu užívání a odstranění staveb. Novela rozšiřuje i vý-
čet případů, které pro své provedení nebudou vyžadovat stavební 
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Současná praxe složité-
ho vyřizování stavebních řízení zbytečně zpomaluje i některé vel-
mi jednoduché stavby.

Cílem novely je urychlit, zjednodušit a zlevnit přípravu a povo-
lování jednotlivých staveb.

Zdroj: MMR
Více informací o tom, jaké novela stavebního zákona přináší 

zlepšení: http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2012/
Novela-Stavebniho-zakona-prinasi-predevsim-zjednod

http://www.smocr.cz/cz/obce-a-evropa/z-konference-starosti-starostu-s-evropskymi-fondy.aspx
http://www.smocr.cz/cz/obce-a-evropa/z-konference-starosti-starostu-s-evropskymi-fondy.aspx
http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/sedlaci-zustali-verni-svym-zasadam-a-dosahli-vysledku.html
http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/sedlaci-zustali-verni-svym-zasadam-a-dosahli-vysledku.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_bendl-navstivil-jednani-zemedelskeho-svazu.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_bendl-navstivil-jednani-zemedelskeho-svazu.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_bendl-navstivil-jednani-zemedelskeho-svazu.html
http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2012/Novela-Stavebniho-zakona-prinasi-predevsim-zjednod
http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2012/Novela-Stavebniho-zakona-prinasi-predevsim-zjednod
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A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  2 6A
Hledá se nejhezčí
stromořadí!
Arnika zahajuje
anketu
Alej roku 2012

Po nejkrásnější aleji s nejsilnějším příbě-
hem budou opět pátrat profesionální i ama-
térští fotografové po celém Česku. Sdružení 
Arnika totiž zahajuje Alej roku 2012, druhý 
ročník úspěšné ankety. Nominovat svou oblí-
benou alej nebo fotogenický úlovek z dovo-
lené mohou lidé až do konce září. Dalších šest 
týdnů pak budou lidé na webu Arniky moci 
dát hlas stromořadí, které je nejvíce osloví.

„Lidé odpradávna sázejí aleje proto, aby 
byly jejich cesty příjemné a pohodové, aby 
mohli uniknout třeba ostrému slunci. I dnes 
mají stromořadí celou řadu nezastupitel-
ných funkcí v krajině i v přírodě. Věřím, že 
naše anketa přispěje k tomu, aby aleje zís-
kaly zpět své právoplatné místo v krajině 
našeho domova i mysli,“ říká Martin Skal-
ský, který vede kampaň Zachraňme stromy.

„Aleje k naší krajině patří, ať jsou památ-
né a chráněné, nebo skoro neznámé. Jsou 
nejvýraznějším přínosem stromů k jejímu 
formování: člení ji, ale i brání, když se staví 
do cesty větru. Dávají pocestným stín, po-
máhají najít směr. Nutí k obdivu i ty, kteří ji-
nak půvab přírody příliš nevidí. Aby tomu 
tak bylo, je třeba se o aleje starat. Včas a ro-
zumně. Pravidelně kontrolované stromy ne-
budou ohrožovat, stromy odborně a zod-
povědně ošetřené potěší,“ říká Marie Hruš-
ková, autorka knih o alejích v Česku.

Do soutěžní ankety mohou lidé přihlásit 
„svou“ alej prostřednictvím webových strá-
nek www.alejroku.cz. Každý může zaslat 1–3 
fotografie (nejlépe ve formátu JPEG), ke kte-
rým připojí stručný popis a důvod, proč si alej 
zaslouží pozornost. Na autory oceněných fo-
tografií čekají hodnotné ceny. Slavnostní vy-
hlášení vítězné aleje a výherců atraktivních 
cen proběhne koncem listopadu 2012.

V loňském ročníku ankety Alej roku 2011 
bylo:
– 53 nominovaných alejí z celé republiky;
– 1 788 hlasů pro vítěznou Novodvorskou 

alej z Moravského krasu;
– 5 288 hlasů odevzdáno v internetové an-

ketě;
– 15 178 unikátních návštěvníků webové 

stránky Alej roku 2011.
Arnika sleduje ohrožení alejí již několik 

let. Iniciovala vznik petice „Zachraňme stro-
my“ požadující lepší zákonnou ochranu ale-
jí a stromů v krajině i ve městech. Petici pod-
pořilo více než 30 tisíc lidí. Také díky nim se 
podařilo prosadit novelu zákona a zrušit vý-
jimku, která umožňovala silničářům kácet 
stromy u silnic bez povolení. Arnika také vy-
tvořila první celostátní statistiku a upozorni-
la, že během posledních několika let od sil-
nic v České republice zmizelo více než 100 
tisíc stromů.

Zdroj: www.arnika.org
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Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení 

Staropramenná 29, 150 00 Praha 5, tel: +420 257 324 124 
www.szkt, e-mail: kancelar@szkt.cz 

                  

 

Pracovní skupina pro kulturní krajinu 
Kulturní krajina je typ krajiny, která vznikla kombinací činnosti přírody a člověka. 
Tolik definice z Wikipedie. 
Kulturní krajinu však nelze rozdělit mezi její uživatele, obyvatele a správce, krajina 
je pouze jedna. Stejná krajina je naším životním prostředím, domovem, zdrojem 
surovin, prostorem pro zemědělství a těžbu nerostů, ale i prostorem pro rozjímání, 
památky, pro ochranu přírody a pro vše další. 
 
Evropská úmluva o krajině, která vznikla v roce 2000 ve Florencii a Česká 
republika se k ní připojila v roce 2004, vyzývá ke komplexnímu přístupu řešení 
problémů krajiny, k rozumnému plánování, k pohledu na krajinu očima člověka, 
který v ní žije. 
 
Nelze se vyhnout dohodě o rozumném užívání krajiny. 
 
Pokud Vás zajímají otázky a problémy kulturní krajiny, zajímá Vás péče o krajinu, 
její plánování, spolupráce s obcemi, připojte se k naší nové pracovní skupině, 
která se chce zabývat problémy kulturní krajiny v rámci Společnosti zahradní a 
krajinářské tvorby, občanského sdružení s dvacetiletou tradicí. 
 
Těšíme se na produktivní spolupráci s Vámi  
Klára Salzmann 
V případě zájmu kontaktujte e-mail SZKT kancelar@szkt.cz  
 

http://www.alejroku.cz
http://www.arnika.org
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Zcela novou soutěž
o nejlepší obecní zpravodaj v kraji
Makovice 2012 vyhrály Dřevohostice

Zpravodaj městyse Dřevohostice zvítězil v prvním ročníku sou-
těže o nejlepší obecní zpravodaj Olomouckého kraje Makovice 
2012. Výstava zpravodajů a samotná soutěž byly součástí 2. roč-
níku Moravského kulturního salonu, který se konal 6. – 7. června 
2012 v Regionálním centru Olomouc. Prezentovaly se zde také 
značka HANÁ regionální produkt, hanácké kroje a regiony střední 
Moravy. Po sečtení hlasů pětičlenné poroty byl jednoznačně jako 
nejlepší vyhlášen zpravodaj městyse Dřevohostice, cenu za nejlep-
ší příspěvek si odnesla obec Hlubočky. Soutěže určené vydavate-
lům obecních a městských zpravodajů v Olomouckém kraji se zú-
častnilo 45 obcí, příspěvky jich zaslalo 22.

Porota v kategorii Nejlepší zpravodaj Olomouckého kraje hod-
notila obsah, zapojení občanů do zpravodaje, vzhled a grafickou 
úpravu. Dřevohostický zpravodaj vydávají již 33 let. „Naši občané 
si na vydávání Dřevohostického zpravodaje zvykli a očekávají kaž-
dé jeho další číslo. Najdou v něm nejnovější informace, co se u nás 
v městečku událo a spoustu dalších zajímavostí. Za to patří podě-
kování redakční radě zpravodaje, všem našim přispěvatelům a ta-
ké tiskárně, která zodpovídá za grafickou úpravu“, dodal starosta 
městyse Stanislav Skýpala.

Cílem soutěže bylo ukázat veřejnosti, že obce a města vydávají 
zpravodaje, které plní nejen úlohu informativní a společenskou, ale 

také dávají prostor občanům, aby vyjádřili své názory a mohli uplat-
nit i svou tvorbu. Navíc se zde tvůrci zpravodajů mohli setkat, vymě-
nit si zkušenosti a nechat se inspirovat. Marie Tesařová

Více informací: http://rco.cz/akce/mks/

Hlavní program festivalu ve 
Vansdorfu patřil MAS Šluknovsko

Nádvoří Klubu Střelnice ve Varnsdorfu se od 8. do 10. června sta-
lo dějištěm 6. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Tolštejn-
ského panství. Hlavní pořad festivalu Galaprogram ke Dni MAS Šluk-
novsko věnovali pořadatelé slavnostnímu zahájení provozu Místní 
akční skupiny Šluknovsko ve varnsdorfském Klubu Střelnice.

SOUTěŽ ZPRAVODAJů. V Regionálním centru Olomouc se poprvé představily obecní a městské zpravodaje Olomouckého kraje. Po-
řadatelé Moravského kulturního salonu nyní vyhlásili také zcela novou celostátní soutěž „O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2011“, 
která měla uzávěrku na konci června. Výsledky zveřejníme v příštím vydání Zpravodaje venkova.

http://rco.cz/akce/mks/
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Program ukončilo divadelní představení kouřimského souboru Mrs-
ťa Prsťa a koncert Petry Černocké. 

„Mašinka s Festivalem se vydařila, počasí až na drobné spršky nám 
také vyšlo, návštěvnost byla vysoká, takže se už těšíme na další roč-
ník“ řekla projektová manažerka MAS Podlipansko, Iveta Minaříková. 

MAS Podlipansko, o.p.s.

Šumperský region má novou atrakci 
– mobilní letní kino „Biograf Láska“

„Plátno je v nafukovacím rámu, takže postavit jej můžeme v pod-
statě kdekoliv a velmi rychle,“ říká jeho provozovatel Radek Auer. 
„Pořídili jsme si ale největší podobné promítací plátno v republice, 
10 x 5 metrů, takže přece jen budeme trochu hledat závětří.“ Mo-
bilní letní kino Biograf Láska si občanské sdružení Film for People 
pořídilo díky dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím 
MAS Šumperský venkov. „Dlouhodobě nás trápí zánik kin v men-
ších obcích, který letos nabral vražedné tempo. Chceme tak lidem 
na venkově hrát filmy aspoň v létě pod hvězdami.“ Biograf Láska lze 
navíc využít nejen na promítání filmu, ale také ke sportovním pře-
nosům či k bombastickým videodiskotékám. 

Značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 
získala cukrárna a penzion

Certifikační komise udělila značku KRAJ BLANIC-
KÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® prvním dvěma 
službám. Novou značku nyní ponesou Rodinná cuk-
rárna ve Vlašimi a Pension Konopiště****. „Obě zařízení si značku 
právem zaslouží,“ říká koordinátorka značky Kateřina Červenková 
z Českého svazu ochránců přírody Vlašim. „Rodinná cukrárna ve 
Vlašimi svou budovou významně dotváří atmosféru historického Žiž-
kova náměstí a nabízí tradiční české zákusky a deserty vlastní výro-
by. Pension Konopiště**** prezentuje návštěvníkům tradici rodiny 
ďEste, historii Konopiště, a ve vlastním muzeu také tradici výroby 
motockylů JAWA. V obou zařízeních může návštěvník okusit něco 
z tradice Kraje blanických rytířů a o to nám jde především.“

Značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® uděluje od 
začátku roku 2012 Český svaz ochránců přírody Vlašim. Značku mo-
hou získat výrobci nebo poskytovatelé služeb z území MAS Posázaví.

Další informace lze získat zde: http://www.regionalni-znacky.
cz/kraj-blanickych-rytiru/

A k c e  v  r e g i o n e c h  2 8A
Organizátorem MFF Tolštejnského panství byl krásnolipský sou-

bor Lužičan, MAS Šluknovsko a Folklorní sdružení ČR. Záštitu nad 
festivalem převzala hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a se-
nátor Parlamentu ČR Jaroslav Sykáček, patronát Radim Uzel.

Na festivale se se postupně představily dvě stovky účinkujících 
z různých folklorních souborů, součástí třídenní akce byl také Sta-
ročeský jarmark a Jahodobraní – soutěž o nejlepší pochoutku z ja-
hod či krojovaný průvod ulicemi Varnsdorfu.

Posázaví představuje památky,
turistické zajímavosti i služby v regionu

Přírodní zajímavosti, památky, ubytovací i restaurační zařízení, 
sportovní a kulturní areály i firmy v regionu Posázaví představuje 
nová propagační brožura, kterou před nadcházející turistickou se-
zonou vydala společnost Posázaví o.p.s. Publikace vyšla v nákladu 
55 000 kusů, kromě češtiny také v angličtině, němčině a ruštině. 
K dostání je zdarma v informačních centrech a dalších turistických 
zařízeních v Posázaví i mimo něj a v českých centrech v zahraničí.

„Barevnou propagační brožuru jsme vydali už podesáté. Od 
svého vzniku doznala změn. Na jejím vydání se ale stále finančně 
podílejí subjekty, které se v ní představují. Řada našich partnerů se 
tímto způsobem prezentuje každoročně. Pokud bude příští rok 
opět zájem, připravíme další vydání,“ řekla ředitelka společnosti 
Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.

Publikace se snaží poskytnout ucelenou nabídku služeb, které 
mohou návštěvníci regionu využít. Nechybí v ní informace o nejzná-
mějších posázavských památkách, například hradu Český Šternberk, 
zámcích Konopiště a Jemniště, o významných turistických cílech, ja-
kými jsou hora Blaník nebo legendární trať Posázavský Pacifik. Jsou 
v ní také informace o sportovních a outdoorových centrech.

Jaroslava Tůmová

Festival řemesel v Pečkách

Stovky lidí navštívily v sobotu 9. června tradiční akci „Jede, je-
de mašinka aneb dětská pouť v Pečkách“. Do organizace „Mašin-
ky“ se ve spolupráci s městem Pečky zapojily místní spolky – hasi-
či, vodáci, basketbalisté, Klub železničních modelářů, Městská 
knihovna a další. Spoluorganizátorem byla Místní akční skupina 
Podlipansko, se svým „Festivalem řemesel“. Na něm si návštěvní-
ci mohli prohlédnout a vyzkoušet řemeslnou práci, například ple-
tení košíků, řezbářství, drátování, kovářství nebo práci na hrnčíř-
ském kruhu. Místní sdružení, včetně ZUŠ Pečky či ZUMBA ANETA, 
vystoupily na pódiu rádia Blaník se svým programem. Součástí ak-
ce bylo také předávání certifikátů dalším deseti regionálním výrob-
cům, jejichž výrobky prošly hodnocením certifikační komise. Vý-
robci budou nyní moci užívat značku POLABÍ – regionální produkt. 

w w w . p o s a z a v i . c o m ČESky

http://www.regionalni-znacky.cz/kraj-blanickych-rytiru/
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Poctivé výrobky z Orlických hor 
a Podorlicka mají regionální značku

Osm nových certifikátů „ORLICKÉ HORY origi-
nální produkt®“ žadatelům udělila certifikační ko-
mise ve Valu u Dobrušky. Mezi nově certifikovaný-
mi výrobky jsou filtrovaná i nefiltrovaná piva dva-
náctistupňový Rampušák a Dobrušská jedenáctka 
ze Staročeského pivovárku v Dobrušce. Piva si udělení certifikátu 
zasloužila například díky tradici. Dobrušským měšťanům totiž prá-
vo várečné udělil už roku 1320 tehdejší majitel města šlechtic Mu-
tina. Body navíc získala dobrušská piva i za místní názvy. Rampu-
šák je vládcem Orlických hor a název jedenáctky zase odkazuje na 
město, kde se vaří. „U Dobrušské jedenáctky jsme se přiklonili 
k patriotismu, proto je i na etiketě motiv města s radniční věží,“ 
vysvětluje majitel pivovárku Milan Vedra. Koordinátorem značení 
v Orlických horách a Podorlicku je Místní akční skupina POHODA 
venkova.

http://www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/aktuality/detail/202/
poctive-vyrobky-z-orlickych-hor-a-podorlicka-maji-regionalni-znacku

Nové noviny Doma na Šumavě

Najdete zde informace o nově certifikovaných výrobcích, se-
znam ubytovacích a stravovacích zařízení, která obdržela ochran-
nou známku ŠUMAVA originální produkt®, ale i turistické novinky 
a zajímavosti ze Šumavy. Noviny jsou v tištěné podobě k dostání 
na šumavských infocentrech a nebo si je můžete stáhnout v elek-
tronické podobě – http://www.regionalni-znacky.cz/upload/tiny/fi-
les/sumava/noviny12_web.pdf.

Zlínský kraj chce vstoupit do sítě 
Poutní stezky Evropy

Součástí sítě Poutní stezky Evropy se zřejmě stane i Zlínský kraj. 
Radní schválili návrh uzavření dohody o vstupu regionu do sítě 
I Cammini d‘Europa (Poutní stezky Evropy) a doporučili zastupitel-
stvu tento krok podpořit. Hejtmanství si od členství v evropské síti 
slibuje výraznější propagaci Svatého Hostýna a Velehradu, které 
jsou vyhlášenými poutními místy Zlínského kraje.

„Slibujeme si od toho získání příkla-
dů dobré praxe, navázání spolupráce 
a získání zkušeností, ale také to, že bu-
deme zařazeni v katalogu a na webo-
vých stránkách, které mají působnost 
po celé západní Evropě. Budeme tam ja-
ko první region ze střední a východní Ev-
ropy, můžeme tak stáhnout poutníky, 
kteří mají zájem o tuto turistiku, k nám 
do Zlínského kraje,“ přiblížil náměstek 
hejtmana Jindřich Ondruš (KDU-ČSL). 
Dodal, že hejtmanství chce využít i výro-
čí 1150 let od příchodu svatých Cyrila 
a Metoděje na Moravu, které si lidé při-
pomenou v roce 2013.

Podle Ondruše připravuje hejtman-
ství produkty cestovního ruchu, které 
počítají s poutními stezkami. V první 
fázi půjde o využití přes 60 kilometrů 
dlouhé trasy mezi Velehradem a Sva-
tým Hostýnem, v další pak také o pout-
ní stezku ze Svatého Hostýna až na 
Svatý Kopeček u Olomouce.

turistika v reGionu se bude 
ProPaGovat v evroPě

I Cammini d‘Europa je mezinárod-
ní síť, jejímž cílem je podporovat roz-
voj a růst regionů, kterými prochází 
alespoň jedna ze dvou nejvýznamněj-
ších kulturních stezek, to jest takzva-
ná Svatojakubská trasa vedoucí Evro-
pou do španělského města Santiago de 
Compostela a Františkánská stezka (Via 
Francigena), tedy cesta Franků ke sva-
tému Petrovi, která směřuje do Říma.

Síť má nyní 7 členů a dalších 22 při-
družených partnerů z řad regionů a spo-
lečností zaměřených na cestovní ruch. 
Jedním z nich se má stát i Zlínský kraj.

Kromě katalogu a webových stránek 
bude poutní turistika v regionu propago-
vána také na veletrzích v Madridu, Paříži, 
Římě, Rimini, Miláně a Berlíně, na kterých 
dosud nebyl Zlínský kraj systematicky 
představen. Za vstup do sítě zaplatí hejt-
manství poplatek zhruba 75 tisíc korun.

Zdroj: http://aktualne.centrum.cz

Jarmark regionálních výrobku
a folklorní slavnosti – Den MAS
Jarmark regionálních výrobku
a folklorní slavnosti – Den MAS

kkukkkkkkuuuuuuuuoo

PROGRAM
13 – 17 hod. >
Vystoupení folklorních souborů z Moravy a Slovenska:  •   Hanácký národopisný soubor Cholinka z Choliny
•   Národopisný soubor PANTLA Náklo •   Dětská cimbálová muzika Kosénka (ZUŠ Lipník nad Bečvou)
•   Ukázka kokavského a záhorského tance – společně moravský a slovenský soubor •   Občanská beseda Kyselovice
•   Občanské sdružení Šimon ze Všechovic •   Klub seniorů Bochoř (kankán)
•   Folklórný súbor Kokavan z Kokavy nad Rimavicou, Slovensko •   Valašský krúžek Rusavjan z Rusavy
•   Klub seniorů Bochoř (humorná scénka) •   Občanské sdružení Šimon (mažoretky)

Jarmark regionálních výrobků
Prodej čerstvých a kvalitních potravin a řemeslných výrobků držitelů značky HANÁ regionální produkt®, ochutnávka regionálních výrobků
• Svatební koláčky • Přírodní ovocné mošty z Mezic • Umělecká keramika • Výrobky ze slámy a lýka • Mléčné výrobky • Pekařské a cukrář-
ské výrobky • Přírodní mýdla z Hané • Originální šperky ze dřeva a přírodních materiálů • Ochutnávka masných výrobků, smažených 
bramborových lupínků SANAL a plumlovského chleba

Doprovodný program
13 – 17 hod. > Ukázka dravých ptáků – Klub sokolníků ČMMJ, Olomoucké středisko / Skákací hrad – zdarma

Akce pokračuje 19. ročníkem Setkání dechových hudeb Dřevohostice 2012
17 – 19 hod. > Dechová hudba Krumsíňanka
20 – 02 hod. > Taneční veselice – Dechová hudba Hanačka z Břestu a popová kapela Brock Band

Akce je �nančně podpořena z prostředků Programu rozvoje venkova / Leader v rámci projektů spolupráce „Kroje našich krajů“ a „Nová energie pro regionální značku“.

Zámek Dřevohostice – sobota 28. července 2012

MAS – Partnerství Moštěnka ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a obcí Dřevohostice
vás srdečně zvou na

Den česko-slovenské spolupráce

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Plakat_A2_Jarmark_FIN.pdf   1   29.6.2012   14:27:57

http://www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/aktuality/detail/202/poctive-vyrobky-z-orlickych-hor-a-podorlicka-maji-regionalni-znacku
http://www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/aktuality/detail/202/poctive-vyrobky-z-orlickych-hor-a-podorlicka-maji-regionalni-znacku
http://www.regionalni-znacky.cz/upload/tiny/files/sumava/noviny12_web.pdf
http://www.regionalni-znacky.cz/upload/tiny/files/sumava/noviny12_web.pdf
http://aktualne.centrum.cz/
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MMR odeslalo do Bruselu 
dopis o plnění úkolů
ke zlepšení kontrol
evropských dotací

Ministerstvo pro místní rozvoj jako hlav-
ní koordinační orgán pro politiku soudrž-
nosti spolu s ministerstvem financí zaslaly 
28. června 2012 společný dopis Evropské 
komisi, který shrnuje opatření uskutečněná 
v rámci Akčního plánu. Dopis adresovaný 
generálnímu řediteli pro regionální politiku 
Evropské komise Walterovi Deffaa oficiálně 
informuje o splněných úkolech ke zlepšení 
řídicího a kontrolního systému evropských 
fondů v ČR v souladu s požadavky Bruselu.

Harmonogram jednotlivých kroků Akč-
ního plánu byl schválen usnesením vlády 
11. dubna 2012. Vláda pak byla pravidel-
ně informována o pokroku v jeho plnění na 
každém svém zasedání. Dala tak najevo, že 
vyvíjí maximální úsilí pro dosažení shody s po-
žadavky Evropské komise a intenzivně pracu-
je na tom, aby byly odstraněny vytýkané ne-
dostatky.

Ačkoli většina výhrad EK směřovala k ob-
lastem týkajícím se kontrol a auditu, dotkla 
se třeba i otázky lidských zdrojů. Chybějící 
zákon o státní službě pro všechny zaměst-
nance veřejné správy v ČR tak MMR alespoň 
pro pracovníky v oblasti evropských fondů 
supluje metodickým pokynem pro transpa-
rentní výběr zaměstnanců evropských fondů 
apod.

Nad rámec Akčního plánu ministerstvo 
pro místní rozvoj připravilo mnoho kroku ke 
zlepšení implementačního prostředí v ČR. 
Kromě pravidelných ‚legislativních balíčků‘ 

ke snížení zátěže se MMR v posledních mě-
sících zaměřuje i na podporu příjemců a ža-
datelů. Proškolilo na 168 seminářích v celé 
republice 4 280 osob. Z toho jsou 2 934 pří-
jemci, kteří se zdokonalovali především v 
oblastech kontrol projektů a způsobilých 
výdajů. Tyto semináře jsou věnovány také 
novému zákonu o veřejných zakázkách. Při-
jetí nového zákona o veřejných zakázkách 
je velkým posunem k odstranění nedostat-
ků, k nimž směřovala zásadní kritika ze stra-
ny Evropské komise.

Veškeré kroky spojené s plněním Akční-
ho plánu byly průběžně konzultovány v Bru-
selu, aby byly co nejefektivněji naplněny po-
žadavky Evropské komise a bylo tak naleze-
no skutečné řešení problémů pozastaveného 
čerpání finančních prostředků z fondů EU.

Nyní bude probíhat ověřování přijatých 
opatření ze strany Evropské komise. Nelze vy-
loučit, že si Komise vyžádá doplňující informa-
ce, nebo že přijedou její úředníci na ověřovací 
misi. Poté bude následovat rozhodnutí o ob-
novení finančních toků mezi Bruselem a ČR.

Věříme, že splněním Akčního plánu bu-
dou odstraněny vytýkané nedostatky a bu-
dou tak splněny všechny požadavky, které 
povedou k obnově čerpání. Zkušenosti, kte-
ré jsme i těmito kroky získali, tak v budouc-
nu povedou k efektivnějšímu, transparent-
nějšímu a jednoduššímu nastavení systému 
pro příští programové období.

Zdroj: MMR
Více na: http://www.mmr.cz/Pro-media/

Tiskove-zpravy/2012/Akcni-plan-splnen--
-uzaviraci-dopis-Evropske-komisi
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Schéma průběhu čerpání finančních prostředků

http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2012/Akcni-plan-splnen--uzaviraci-dopis-Evropske-komisi
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Květnová měsíční
monitorovací zpráva 
o průběhu čerpání
evropských fondů

MMR vydalo Měsíční monitorovací zprávu 
o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů 
v programovém období 2007–2013 za měsíc 
květen 2012. Z přehledu čerpání na úrovni 
Národního strategického referenčního rámce 
(NSRR) je zřejmé, že od počátku programové-
ho období k 6. červnu 2012 bylo v rámci po-
litiky hospodářské, sociální a územní soudrž-
nosti EU realizované na území České re-
publiky podáno 80 880 žádostí o podporu 
v celkové hodnotě 1 241,0 mld. Kč. To před-
stavuje 155,4 % celkové alokace NSRR na 
programové období 2007–2013. ŘO a ZS OP 
doposud vydaly 36 226 Rozhodnutí / Smluv 
o poskytnutí dotace v celkové výši 586,3 mld. 
Kč, což činí 73,4 % celkové alokace NSRR. 
Proplacené prostředky na účty příjemců do-
sahují 341,1 mld. Kč, tedy 42,7 % celkové 
alokace NSRR. Certifikované výdaje předlože-
né EK činí 140,3 mld. Kč, což je 17,6 % cel-
kové alokace NSRR na programové období 
2007–2013.

Více na: http://www.mmr.cz/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2012/Mesicni-monitorova-

ci-zprava-o-prubehu-cerpani--(1)

Starostové se již počtvrté 
utkají v soutěži Era
Starosta roku. Vítězná 
obec získá čtvrt milionu

V polovině června odstartoval již čtvrtý 
ročník soutěže Era Starosta roku. Až do 5. 
září mohou obyvatelé malých obcí nomino-
vat svou starostku či starostu, kteří se podle 
nich velkou měrou zasazují o rozvoj spravo-
vané obce. Vítěz získá čtvrt milionu korun 
do obecního rozpočtu a navíc tradiční Rych-
tářské právo, symbol dobrého vedení obce. 
Soutěž společně organizují Era a Nadace 
VIA, mediálním partnerem je Deník.

„Na začátku prvního ročníku jsme si přá-
li, aby se ze soutěže stala určitá tradice, kte-
rá bude pomáhat obcím v jejich rozvoji. Ny-
ní máme před sebou již čtvrté pokračování 
soutěže Era Starosta roku. V uplynulých 
třech ročnících jsme obdrželi celkem 656 
nominací, což je důkaz, že na počátku stál 
smysluplný nápad. Jsme rádi, že se díky té-
to soutěži dostává kvalitní práci starostek a 
starostů malých obcí veřejného uznání,“ ří-
ká Lenka Heřmánková, manažerka SME 
Poštovní spořitelny.

Soutěž je určená starostům obcí do 2 000 
obyvatel. „Takto malé obce nejsou zatíženy 
nešvary vysoké politiky, lidé tu nevolí kandi-
dáta číslo XY, ale člověka, kterého opravdu 
znají. O skvělé práci starostů menších obcí se 
velmi málo ví, chtěli jsme na ni soutěží Era 
Starosta roku upozornit. Lokální politika bý-
vá dělána skutečně lidmi pro lidi. V současné 
době považujeme za velmi důležité poukázat 
na to, že to opravdu jde, když se chce,“ vy-
světluje Kateřina Bláhová, projektová mana-
žerka Nadace VIA.

Nominaci musí podepsat nejméně 20 lidí 
trvale nebo přechodně žijících v dané obci. 
Kromě základních údajů o obci (jméno, veli-
kost) a o starostovi, je potřeba v přihlášce 
popsat, jak se po dobu starostování přihláše-
ného změnil život v obci a čím konkrétně 
k tomu nominovaný přispěl. Podmínky no-
minace kandidátů do soutěže budou vychá-
zet z dobrých zkušeností z minulých ročníků, 
podrobné informace jsou k dispozici také na 
internetových stránkách www.nadacevia.cz 
nebo www.erasvet.cz/Starostaroku.

Zuzana Kalátová,
zuzana.kalatova@erasvet.cz

mobil: +420 603 800 664
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SZIF podpořil 30 nových 
projektů spolupráce
LEADER, 11 zamítl

Ve dnech 7., 11. a 12. 6. 2012 se uskuteč-
nila veřejná prezentace projektů spolupráce 
zaregistrovaných v 15. kole Programu rozvo-
je venkova. V následujících dnech 13. a 14. 6. 
zasedala hodnotitelská komise jmenovaná 
ministrem zemědělství ve složení zástupců Ří-
dícího orgánu MZe, SZIF a Národní sítě MAS. 
Z 41 žádostí o dotaci byla ukončena admini-
strace 11-ti projektům. Celková alokace pro 
15. kolo v opatření IV.2.1 činí 73 623 804 Kč. 
Ke spolufinancování bylo doporučeno 30 žá-
dostí za 65 142 149 Kč. Protože celková po-
žadovaná dotace u 30 doporučených žádos-
tí nedosahuje výše alokace stanovené pro 15. 
kolo, nebyl vyhotoven seznam projektů do-
poručených jako náhradníci a seznam nedo-
poručených projektů. Zdroj: SZIF

V 15. kole PRV podpořeno 
205 projektů na ochranu 
kulturního dědictví
venkova

Státní zemědělský intervenční fond 12. 
6. 2012 doporučil na základě alokací stano-
vených ministerstvem zemědělství celkem 
205 Žádostí o dotaci v rámci opatření III.2.2 
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví ven-
kova. Dále bylo doporučeno celkem 39 Žá-
dostí jako náhradníci. V souladu s pravidly 
budou žadatelé vyzváni z příslušného RO 
SZIF k předložení příloh k žádosti.

Souhrnný přehled Žádostí o dotaci na opat-
ření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dě-
dictví venkova v 15. kole PRV:

III.2.1.1
RO�SZIF

PHA ČB UL HK BR OL OP Celkem
Zaregistrovaných�Žádostí 34 51 26 35 61 29 20 256
Doporučených�Žádostí 32 35 18 34 49 27 10 205
Počet�bodů�pro�doporučení 30 58 57 33 54 33 68
Doporučených�náhradníků 0 13 7 0 11 0 8 39
Počet�bodů�pro�náhradníka 0 37 32 0 33 0 45
Nedoporučených 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukončená�administrace 2 3 1 1 1 2 2 12

http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2012/Mesicni-monitorovaci-zprava-o-prubehu-cerpani--(1)
http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2012/Mesicni-monitorovaci-zprava-o-prubehu-cerpani--(1)
http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2012/Mesicni-monitorovaci-zprava-o-prubehu-cerpani--(1)
http://www.nadacevia.cz
http://www.erasvet.cz/Starostaroku
mailto:zuzana.kalatova@erasvet.cz
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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
•

Ing. Marcela harnová
Slaměníkova�37,�Radslavice�751�11

tel.�737�520�886
harnova.marcela@tiscali.cz

•
Jiří Řezníček

Tučín�127,�751�16
tel.�732�876�307

ou@tucin.cz
•

stanislav Rampas
337�01�Ejpovice�61
tel.�724�022�313

strampas@quick.cz
•

Ing. František Winter
Na�Holbě�491,�788�33�Hanušovice

tel.�602�533�707
f.winter@atlas.cz

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

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

tel.�383�392�255
radomysl@email.cz

•
Jihomoravský�kraj

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

starosta@olesnice.cz
•

Královéhradecký�kraj
Martina berdychová
508�01�Holovousy�39

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

Liberecký�kraj
Jindřich Kvapil

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

starosta@koberovy.cz
•

Moravskoslezský�kraj
bc. Jan Tomiczek

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

tranovice@iol.cz
•

Olomoucký�kraj
Leoš hannig

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

leos.hannig@seznam.cz
•

Pardubický�kraj
Ing. Jiří Kosel

533�75�Horní�Ředice�101
tel.�466�681�966

obec@horniredice.cz
•

Plzeňský�kraj
MUDr. Tamara salcmanová

332�11�Hradec�133
tel.�377�423�630

salcmanova@volny.cz
•

Středočeský�kraj
Radomír hanačík

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

spov.sk@gmail.com
•

Ústecký�kraj
Václav Tyl

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

starosta@vedomice.cz
•

Vysočina
Zdena Švaříčková

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

•
Zlínský�kraj

Vojtěch Ryza
756�15�Lidečko�467

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

•
ReVIZNí KOMIse

Jaroslav�Knap
OÚ�Mořice,�798�28�Mořice�68

tel.�774�431�136
obec@morice.cz

•
Ing.�Ludmila�Krušková

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

kruskova@volny.cz
•

Jana�Vaníčková
790�84�Hradec-Nová�Ves�111

602�512�544
vanickova.47@seznam.cz

•
ReDaKTOR
Tomáš�Šulák

751�25�Veselíčko�196
tel.�775�949�142

tomas.sulak@smarv.cz
•

TaJeMNICe
Kateřina�Kapková

Rezkova�1675,�753�01�Hranice
tel.�733�327�195

KKapkova@tiscali.cz

www.spov.org

VýbOR Ns Mas ČR
•

PŘeDseDa
Ing. František Winter

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

•
MísTOPŘeDseDOVÉ

Jan Florian
Plzeňský�kraj

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

Ing. Jiří Krist
Moravskoslezský�kraj�–�MAS�Opavsko

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

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

+420�604�201�113
Ing. Jozef Jančo

Jihomoravský�kraj�–�MAS�Moravský�kras
masmk@seznam.cz
+420�739�042�933

•
ČLeNOVÉ VÝbORU
Václav Pošmurný

Středočeský�kraj�–�MAS�Posázaví
posmurny@posazavi.com

+420�604�890�190
Ing. Zdeněk Mach

Karlovarský�kraj�–�MAS�Vladař
mach@job-asistent.cz
+420�737�444�602

bc. Jiřina Karasová
Jihočeský�kraj�–�MAS�Strakonicko

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

Jiřina Leinweberová
Pardubický�kraj

MAS�Sdruěení�pro�rozvoj�Poličska
manazer@maspolicsko.cz

+420�773�615�270
hana Dufková

Ústecký�kraj�–�MAS�Západní�Krušnohoří
dufkova@oakchomutov.cz

+420�737�177�432
aleš Lahoda

Zlínský�kraj�–�MAS�Hornolidečska
lahoda@mashornolidecska.cz

+420�604�628�026
Mgr. Gustav Charouzek

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

+420�774�489�322
Jindřich Šolc

Liberecký�kraj�–�LAG�Podralsko
solc@lagpodralsko.com

+420�775�110�397
•

NÁhRaDNíCI VÝbORU:
Ing. Radim sršeň, Ph.D.

MAS�Šumperský�venkov
RadimBz@seznam.cz
+420�603�578�141

Ing. Michal arnošt
MAS�sv.�Jana�z�Nepomuku

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

Jana Kuthanová
MAS�Hradecký�venkov

kuthanova@horineves.cz
+420�724�186�825

anna Čárková
MAS�Kyjovské�Slovácko�v�pohybu

annacarkova@centrum.cz
+420�774�664�698

RNDr. Zuzana Guthová, Csc.
MAS�Sdružení�Růže
guthova@cb.gin.cz
+420�724�643�050

Miloslav Oliva
MAS�Pošembeří

oliva@posemberi.cz
+420�721�210�662
Miroslav bouda
MAS�Sokolovsko

bouda@mu-brezova.cz
+420�724�180�833

Ing. bohumir Jasanský
MAS�České�středohoří

mascs@tiscali.cz
+420�724�134�539

Romana Zemanová
MASiF

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

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

hajkova@havlickuvkraj.cz
+420�774�420�913

RNDr. Roman Kašpar
MAS�Luhačovické�Zálesí

luhacovskezalesi@pozlovice.cz
+420�774�230�210

•
KONTROLNí KOMIse

PŘeDseDa
Jindřich Tollinger
MAS�Střední�Povltaví
tollinger@tollmi.cz
+420�731�603�603

ČLeNOVÉ
Mgr. Galina Čermáková

MAS�Vyhlídky
agconsult@seznam.cz
+420�724�068�686
Ing. Petr brandl

MAS�Aktivios
pbrandl@volny.cz

+420�721�747�966
Julie Zendulková

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

+420�724�111�510
Petr Pecha

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

PhDr. Jitka Doubnerová
MASiF

masif@seznam.cz
+420�774�678�033

Jiří Kmoníček
MAS�Mezi�Úpou�a�Metují

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

Lucie hlavinková, Dis.
Via�rustica

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

Ing. Jaroslav Chmelař
MAS�Pomalší

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

TaJeMNICe Ns Mas ČR
Mgr. Olga Špiková
MAS�Horní�Pomoraví

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

www.nsmascr.cz


