
VÍTĚZ VESNICE ROKU 2013. Starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček se raduje z vítezství v soutěži Vesnice roku 2013 po slav-
nostním oznámení výsledků na pódiu v domě kultury Elektra v Luhačovicích. Foto: TSu

Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR
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Aktuálně:
Konference Venkov 2013
se zaměřuje na příští
eurodotace a rozvoj obcí

Jaké možnosti bude mít český a moravský 
venkov pro svůj další rozvoj díky čerpání ev-
ropských dotací v budoucím plánovacím ob-
dobí Evropské unie, bude hlavní otázkou i té-
matem Národní konference VENKOV 2013, 
která se uskuteční ve dnech 1. až 3. října 
v Hranicích a nedalekých lázních Teplice nad 
Bečvou v Olomouckém kraji. Na pátý ročník 
konference se přihlásilo na 430 aktérů roz-
voje venkova z tuzemska i zahraničí. „Coko-
liv, co přispěje ke zpopularizování tématu 
venkova, je dobré. A konference je jednou 
z možností, jak toho dosáhnout,“ tvrdí Edu-
ard Kavala, předseda Spolku pro obnovu 
venkova ČR, který je hlavním organizátorem 
konference. Více informací na straně 2

Rozhovor:
Po povodních jsme úplně
jiná vesnice. Ve všem jsme
se posunuli kupředu

Jeseník nad Odrou je znovu mediálně 
slavný. Tentokrát slavný radostnou zprávou, 
že zvítězil v celostátním kole soutěže Ves-
nice roku 2013. Povídání se starostou To-
mášem Machýčkem nelze ale začít jinak, 
než pohledem do roku 2009. Tehdy, v noci 
z 24. na 25. června, zasáhla obec náhlá po-
vodeň, zabila tři lidi a způsobila rozsáhlé ma-
teriální škody. Jeseník nad Odrou se při těch-
to záplavách stal z hlediska lidských ztrát stal 
nejvíce postiženým místem České republiky. 
Co se od té doby změnilo, že dnes obec vy-
hrála klání o nejlepší obec v rámci celé re-
publiky? Změnilo se mnoho a Jeseník je dnes 
úplně jiná vesnice. Po všech stránkách.

Rozhovor začíná na straně 8

TÉMA:
Luhačovice burácely:
Jeseník nad Odrou slaví
titul Vesnice roku 2013

Vesnicí roku 2013 je Jeseník nad Odrou 
z Moravskoslezského kraje. Druhé místo 
obsadily Holovousy z Jičínska a třetí Dolní 
Újezd z okresu Svitavy. Vítěze 19. ročníku 
vyhlásili v sobotu 14. září při Mezinárodním 
dětském folklorním festivalu Písní a tancem 
v Luhačovicích. „Dík patří v první řadě všem 
našim spoluobčanům,“ řekl novinářům sta-
rosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček, 
podle kterého v této obci se zhruba 1 900 
obyvateli funguje 15 občanských sdružení 
a několik dalších neformálních spolků, na-
příklad seniorů či matek s dětmi. „Jedině tak 
obec může žít a rozvíjet se. Jsem rád, že 
u nás to z větší části funguje,“ podotkl.

Více informací na straně 3
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Jaké možnosti bude mít český a moravský 
venkov pro svůj další rozvoj díky čerpání ev-
ropských dotací v budoucím plánovacím ob-
dobí Evropské unie, bude hlavní otázkou i té-
matem Národní konference VENKOV 2013, 
která se uskuteční ve dnech 1. až 3. října 
v Hranicích a nedalekých lázních Teplice nad 
Bečvou v Olomouckém kraji.

Na pátý ročník konference se přihlásilo 
na 430 aktérů rozvoje venkova z tuzemska 
i zahraničí. 

„Cokoliv, co přispěje ke zpopularizování 
tématu venkova, je dobré. A konference je 
jednou z možností, jak toho dosáhnout. 
Protože teď, když se lámou ledy v přípravě 
nových programů z Evropské unie na další 
období, se začíná i oficiálně hovořit o tom, 
že na venkov se peníze opět moc nedosta-
nou. Proti tomu je potřeba něco dělat,“ tvr-
dí Eduard Kavala, předseda Spolku pro ob-
novu venkova ČR, který je hlavním organi-
zátorem konference.

Třídenní setkání umožní účastníkům spo-
lečně hledat řešení problémů, které současný 
venkov nejvíce trápí. Na úvod se uskuteční 
pět souběžných „pracovních dílen“ na téma-
ta Zemědělství a venkov, Jak dál v samosprá-
vě?, Zažijte venkov, Služby jako cesta k za-
městnanosti a Putting CLLD into Practice.

První den vyvrcholí večerním diskusním 
pořadem „Budoucnost venkova 2014–2020“. 
Ten se zaměří zejména na vztahy samo-
správ a zemědělců v nadcházejícím progra-
movém období Evropské unie a bude živě 
přenášen prostřednictvím webových strá-
nek www.venkov2013.cz a www.spov.org. 
„Diskuse se zúčastní zástupci všech klíčo-
vých zájmových organizací, které mají vztah 

k venkovu – Spolku pro obnovu venkova, 
Sdružení místních samospráv, Svazu měst 
a obcí, Agrární komory, Českomoravského 
svazu zemědělských podnikatelů či Asocia-
ce krajů,“ uvedl ředitel konference Franti-
šek Kopecký z MAS Rozvojové partnerství 
regionu Hranicko. Dodal, že zástupci insti-
tucí jako jsou ministerstva pro místní rozvoj, 
zemědělství, rady pro budoucí fondy EU či 
zahraniční hosté vystoupí ve středečním 
hlavním bloku konference. Setkání pak po-
kračuje odpoledními exkurzemi do obcí 
Hranicka a ve čtvrtek dopoledne jí završí 
další odborná vystoupení.

„Stojíme před otázkou, jaký podíl z celko-
vého balíku eurodotací připadne pro venkov-
ské oblasti, tedy pro obce, podnikatele či ne-
ziskové organizace. Už na podzim by mělo 
dojít ke chválení dohody o evropských fon-
dech mezi ČR a EU. Doufáme, že konferen-
ce promluví do konečného nastavení dotač-
ních fondů pro období 2014 – 2020,“ uvedl 
jeden z organizátorů akce Tomáš Šulák.

Hlavním pořadatelem konference je Spo-
lek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci 
s Krajským sdružením NS MAS Olomouckého 
kraje. Hlavním donátorem akce je Celostát-
ní síť pro venkov zřízená ministerstvem ze-
mědělství, dalšími pak Olomoucký kraj a řa-
da sponzorů. TSu

Veškeré podrobnosti včetně progra-
mů na www.venkov2013.cz.

Zpravodajství z konference v příštím 
vydání Zpravodaje venkova.

V době distribuce tohoto čísla ZV se 
konference koná.
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Konference Venkov 2013 se zaměřuje
na příští eurodotace a rozvoj obcí
Lázně Teplice nad Bečvou
hostí od 1. do 3. října
aktéry venkova z celé země
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stupně spojily. V roce 1957 se k Jeseníku nad Odrou připojily Hra-
bětice, v roce 1975 Polouvsí a v roce 1976 Blahutovice a Hůrka.

Občanské sdružení Bayerův odkaz ve spolupráci s německými 
rodáky a obcí vybudovalo takzvanou Františkovu cestu, což je ně-
kolik naučných zastavení v Blahutovicích. „Je také dobře, že jsou 
zpřístupněny místní minerální prameny a každý, kdo chce, může 
okusit Jesenickou kyselku. To v minulosti nebylo možné,“ dodal 
Machýček.

Jeseník nad Odrou za vítězství v obou kolech soutěže obdrží cel-
kem dva miliony korun, druhé Holovousy 1,9 milionu korun a tře-
tí Dolní Újezd 1,8 milionu korun. Ministr pro místní rozvoj Franti-
šek Lukl uvedl, že jeho předchůdce kvůli úsporám chtěl finanční 
odměnu snížit na polovinu. „Budeme šetřit jinde, protože prostor 
je,“ uvedl Lukl.

Vesnicí roku 2013 je Jeseník nad Odrou z Moravskoslezského 
kraje. Druhé místo obsadily Holovousy z Jičínska a třetí Dolní Újezd 
z okresu Svitavy. Vítěze 19. ročníku vyhlásili v sobotu 14. září při 
Mezinárodním dětském folklorním festivalu Písní a tancem v Lu-
hačovicích.

„Dík patří v první řadě všem našim spoluobčanům,“ řekl v sobo-
tu novinářům starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček, podle 
kterého v této obci se zhruba 1 900 obyvateli funguje 15 občan-
ských sdružení a několik dalších neformálních spolků, například se-
niorů či matek s dětmi. „Jedině tak obec může žít a rozvíjet se. Jsem 
rád, že u nás to z větší části funguje,“ podotkl.

Katastr Jeseníku nad Odrou se rozkládá v jihozápadní části chrá-
něné krajinné oblasti Poodří, obec leží severozápadně od Nového 
Jičína. Dnešní Jeseník nad Odrou zahrnuje pět vesnic, které se po-

Titul Vesnice roku 2013 získal Jeseník nad Odrou
z Moravskoslezského kraje

Ministr pro místní rozvoj František Lukl a vítězové soutěže Vesnice roku 2013 Tomáš Machýček (Jeseník nad Odrou), Martina Berdy-
chová (Holovousy) a Stanislav Hladík (Dolní Újezd) na tiskové konferenci po slavnostním vyhlášení v Luhačovicích

Stříbro patří Holovousům a bronz Dolnímu 
Újezdu – obcím z východních Čech

Ministr F. Lukl (MMR) vyhlásil vítěze E. Kavala (SPOV) vyhlásil 2. místo
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„Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova 
k aktivní účasti na rozvoji svého domova. Soutěž upozorňuje na či-
norodost obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se zapojují do 
společenského života vesnice a snaží se nejen zvelebovat místo 
svého bydliště, ale i rozvíjet místní tradice,“ podotkl ministr země-
dělství Miroslav Toman.

Loni v soutěži Vesnice roku 2012 zvítězily Řepice na Strakonic-
ku, na druhém místě skončila Tvarožná Lhota z Hodonínska a tře-
tí příčka patřila Křižánkám z okresu Žďár nad Sázavou.

Marie Šuláková

S využitím zdroje: www.vesniceroku.cz, www.idnes.cz
Rozhovor se starostou Jeseníku nad Odrou

Tomášem Machýčkem čtěte na str. 9

Všechny obce byly Výborně připraVené
Letošního klání se zúčastnilo 273 obcí. Hodnotící komise sledo-

vala úroveň společenského života v obci, aktivity obyvatel, celkový 
obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci 
s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a ta-
ké koncepční dokumenty obce. Letošní novinkou byla i soutěž o nej-
lepší video, které mohly přihlášené vesnice natočit. Každá obec mě-
la na svou prezentaci čtyři hodiny čistého času. „Všechny obce byly 
výborně připravené. Prezentace byly živé a nápadité. Rozhodně nám 
ani jedna obec neulehčila naše následné rozhodování,“ řekl předse-
da celostátní komise Martin Vysoký, starosta obce Řepice.

Kromě prvních tří míst udělila komise tzv. Koláčovou cenu za 
nejlepší domácí koláče obci Vysoké Pole ze Zlínského kraje a Pu-
tovní pohár Folklorního sdružení ČR obce Šakvice za podporu 
Dětského folklorního souboru Hanýsek ze Šakvic. „Tuto cenu ma-
jí za kvalitu udržování lidových krajových zvyků, krojů, písní a tan-
ců a také za vyhledávání nových přístupů k jejich zachování a zdo-
konalování v současném životě,“ uvedl Zdeněk Pšenica, předseda 
Folklorního sdružení ČR. Dodal, že obce a města se významně po-
dílí na rozvoji folkloru v této zemi.

Finalisté dáVají dobrý Vzor a inspiraci
„Soutěž žije a rozvíjí se. Po těch letech se ukazuje, že je to ces-

ta správným směrem,“ řekl předseda Spolku pro obnovu venkova 
ČR Eduard Kavala s tím, že finalisté soutěže dávají ostatním dob-
rý vzor a inspiraci.

Smyslem soutěže Vesnice roku je vyzdvihnout aktivity obcí, jejich 
představitelů a obyvatel, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, 
ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v ob-
ci. Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova, minister-
stvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí a ministerstvo zemědělství.

T é m a  4T

P. Sekáč (MZe) vyhlásil 3. místo

D. Jiránek vyhlásil koláčovou cenuKoláčová cena pro Vysoké Pole

Cenu Folklorního sdružení získaly Šakvice Z. Pšenica udělil ocenění FoS
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musí otevřít okna, aby bylo čeho se nadechnout. Moderátory chví-
lemi není slyšet. Zvítězil Jeseník nad Odrou z Moravskoslezského 
kraje a všichni jásavě blahopřejí starostovi Tomáši Machýčkovi. No-
vináři běží na tiskovou konferenci, obstoupí vítěze, ostatní mizí 
v davu, a i když trochu smutku je v tom jejich odchodu přeci jen 
znát, odcházejí společně a ta pospolitost, která z nich přímo sálá, 
jim už zřejmě navždy zůstane. A to je moc dobře.

Marie Šuláková

Luhačovice letos zažily při vyhlašování celostátních výsledků 
soutěže Vesnice roku atmosféru jako dosud nikdy v historii. Shod-
li se na tom vyhlašovatelé soutěže, hodnotící komisaři i novináři, 
kteří si žádný rok nenechají ujít možnost zaznamenat v přímém 
přenosu, které tři vesnice budou ty nejlepší. Čím to bylo? Do Lu-
hačovic přijelo několik autobusů a aut s obyvateli krajských vítěz-
ných vesnic, kteří chtěli podpořit své starosty.

Do vyhlášení celostátních výsledků soutěže zbývá asi půlhodina. 
Po luhačovické kolonádě chodí mezi běžnými lázeňskými hosty ne-
zvykle mnoho lidí v různě barevných úborech s názvy obcí, jež po-
stoupily z krajských kol do celostátní soutěže mezi třináctku nejlep-
ších. Mladí, staří i děti. Ve velkém společenském sále Elektry začíná 
být nervozita až k zalknutí. Kvůli dešti se sem přesunul program 
Mezinárodního festivalu Písní a tancem a za chvíli dojde na vyhlá-
šení absolutních vítězů soutěže, kterou od roku 1995 pořádají Spo-
lek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, ministerstvo pro místní 
rozvoj a od roku 2007 i ministerstvo zemědělství. Na pódiu teď tan-
čí a zpívají děti v ruských krojích, v předních řadách sedí ministr pro 
místní rozvoj, zástupce ministerstva zemědělství a dalších vyhlašo-
vatelů soutěže. Sál se plní lidmi v různě barevných oblecích s vlaj-
kami a transparenty, hudebními nástroji či řehtačkami. Jako by mě-
lo začít fotbalové mistrovství. Tady ovšem nebudou vítězové a po-
ražení. Všechny obce už letos jednou zvítězily v krajských soutěžích.

Konečně dochází na slavnostní vyhlášení. Skandování, zpěv, řeh-
tačky a troubení se co chvíli střídají s bouřlivými potlesky. Někdo 

Luhačovice zažily při vyhlašování soutěže atmosféru jako nikdy dříve

Porotce soutěže vesnic Viktor Liška: Stal se ze mě sběratel emocí
Viktor Liška s kolegyní Miroslavou Tichou tvoří již několik let 

moderátorskou dvojici při celostátním vyhlašování soutěže. Liška, 
jenž je starostou Ratměřic (Vesnice roku 2010) zastupoval navíc 
v hodnotitelské komisi Sdružení místních samospráv.

Po slavnostním vyhlášení nastane vždy ohromná úleva. 
Jak vnímáte letošní ročník a čím to je, že letošní atmosféra 
připomínala trochu fotbalové utkání?

Je to pořád stejně dobré. Atmosféra byla fantastická. Je to tím, 
že se o soutěži více ví a že soutěž získává na popularitě. Že se o ní 
více píše. Že propagujeme i to, aby starostové brali lidi na vyhláše-
ní s sebou. A oni to opravdu pojali skoro jako sportovní klání. Je 
to hezké. To dřív opravdu nebylo.

Při vyhlašování jste řekl, že se z vás stal „sběratel emocí“ 
a že se vždycky necháte něčím novým při návštěvách fina-
listů inspirovat. Co si letos přivezete do Ratměřic?

Ještě to nemám úplně zpracované. Přivezl jsem si ale spoustu 
zážitků, které jsem si zapisoval. Abych to mohl předat našim lidem. 
Nemohu teď ale jmenovat jeden na úkor druhého. I když nejsem 
týden při cestách po vesnicích doma, není to tak, že bych pro svou 

obec nic nedělal. Naopak, přivezu domů mnoho nových podnětů 
a energie pro uskutečnění těchto nápadů.

Jste spokojen s výsledkem soutěže? 
Mí tři medailisti byli tito tři. I když v jiném pořadí. Každopádně 

jsem spokojený. šum
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Druhé místo:
Holovousy na Jičínsku
(Královéhradecký kraj)

V Holovousích si to 
zkrátka umíme užít,
říká starostka
Martina Berdychová

Martina Berdychová je starostkou Holovous od roku 2000. 
„Teď už přesluhuji,“ směje se pohledná a sympatická tmavo-
vláska, dříve učitelka na malotřídce. „Profesí jsem spíš už 
opravdu starostka,“ říká Berdychová.

Proč Holovousy vyhrály druhé místo?
Protože je u nás krásně. Určitě to máme za všechno, co jsme za 

ty roky udělali. A hlavně za to, že jsme se naučili být hrdí na to, že 
jsme z Holovous.

Dříve jste nebyli?
Třeba na Holovouské malináče tak úplně ne. Ale posledních tři-

náct let už to umíme.

Když je starostkou žena, vypadá to v obci, jakoby se tam 
více hledělo na estetiku. Je tomu tak i v Holovousích?

Určitě mohu pohled na obec a na její celkový vzhled ovlivnit. 
A snažit se dělat to i podle svého citu. Ale musím o tom umět pře-
svědčit i ostatní. Nemůžu si dělat co chci.

strukce určitě víc než 10 milionů korun. Každý rok děláme v obci 
tříkrálovou sbírku a kolem patnácti až třiceti tisíc na kostel vybere-
me. A vybíráme na kostel i teď, když už je funkční a opravený.

Jak budete oslavovat druhé místo?
Před chvíli jsem telefonovala našim lidem, kteří jsou momentál-

ně na výletě, a podle první reakce ohromně překvapeni. Zřejmě teď 
celý autobus oslavuje. Hlavní oslavy ale určitě vypuknou 5. října na 
slavnostech Holovouských malináčů, které se konají už pojedenác-
té. A bude hodně veselo. Tato akce je největší v obci a každý rok ji 
navštíví přes tři tisíce lidí. Je to taková venkovská veselice a tančí 
se třeba do dvou do rána, i když jsou třeba jenom čtyři stupně. 
V Holovousích si to zkrátka umíme užít.

Kolik máte aktivních spolků?
Hodně, asi jedenáct. Tradiční zahrádkáře, hasiče, sokoly, ale ta-

ké nové spolky jako například Prostor pro fantazii, kteří obnovili 
masopust, hrají divadla, letos bude i sochařské sympozium. Každý 
měsíc se u nás něco děje.

Jaká je vybavenost vesnice?
Obec má vybudovanou komplexní infrastrukturu. Je zde vodo-

vod, plyn, veřejné osvětlení, rozhlas, splašková kanalizace s centrál-
ní ČOV. Upravena jsou veškerá veřejná prostranství jako náves v Ho-
lovousích, v Chodovicích, na Chloumkách, okolí kostela, hřbitov. 
Vybudován je nový sportovní areál s víceúčelovým hřištěm s umě-
lým povrchem, trávníkových hřištěm s umělou závlahou na malou 
kopanou, skateparkem, dětským hřištěm s pískovištěm, houpačka-
mi a průlezkami. V budově obecního úřadu na návsi v Holovousích 
je knihovna a dále zde sídlí regionální sdružení. Jsou to Místní akč-
ní skupina Podchlumí a Sdružení na rozvoj cestovního ruchu v Pod-
krkonoší – Podzvičinsko. Vedle obecního úřadu je obchod s potra-
vinami a kadeřnictví. V zámku sídlí největší zaměstnavatel, a to Vý-
zkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský. V Chodovicích je na místě 
bývalého koupaliště vybudován odpočinkový areál s vodními nádr-
žemi. V Chodovicích je kostel, pošta, mateřská školka a malotřídní 
škola. Obcí vede naučná stezka a cyklostezka.

Jaké má obec plány do budoucna?
Připravujeme velký projekt celkové rekonstrukce školy a vybudo-

vání tělocvičny. Nazvali jsme ho „Komunitní centrum obce“. Vedle 
změny dispozic mateřské a základní školy, které již nevyhovují dneš-
ním potřebám, bude provedena rekonstrukce oken, střechy, pláště 
budovy, rozvodů vody a kanalizace, kuchyně. Půdní prostory budou 
přestaveny na ateliéry, klubovny pro místní sdružení a spolky. Pro-
stor školní jídelny bude uzpůsoben pro využití veřejnosti při konání 
kulturních akcí v kostele. Nově vybudovaná tělocvična bude propo-
jena s prostranstvím za kostelem a bude využívána i jako společen-
ský sál. Dále ve spolupráci s městem Hořice připravujeme vybudo-
vání cyklostezky z Hrachovce do Chodovic. Budeme se snažit o ob-
novu mostů v Mezihoří. Marie Šuláková

s využitím zdroje: www.jicinskydenik.cz

T é m a  6T

Stříbrná M. Berdychová z Holovous

V Holovousích žije 525 obyvatel. Dominantou obce je zámek 
nad rozlehlou návsí, kostel svatého Bartoloměje se nachází v čás-
ti Chodovice. V obci je množství drobných pískovcových památek.

Zdá se, že přesvědčovací schopnosti vám nechybí. Co za 
dobu vašeho působení ve funkci starostky se změnilo kro-
mě toho, že se lidi naučili být hrdí?

Nejvýraznější je u nás asi kostel svatého Bartoloměje, který si 
obec v roce 2004 vzala do svého majetku. Kostel byl v havarijním 
stavu a nám se ho podařilo zachránit. Nyní se v něm konají nejen 
bohoslužby, ale odehrává se zde také kulturní život. Tento kostel 
je zmiňovaný už ve 12. století, je dominantou krajiny, odráží se 
něm vývoj od románského slohu až po baroko a poslední úpravy. 
Patří určitě k významným památkám.

Jak se vám ho podařilo opravit?
K jeho záchraně vzniklo občanské sdružení a následně se uspo-

řádala sbírka. Za poslední roky jsme postupně investovali do rekon-
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Jak dlouho děláte starostu?
Teprve třetí rok, takže první volební období. Dříve jsem praco-

val v bankovním sektoru, jinak jsem „ajťák“. Zjišťuji ale, že úplně 
nejvíc mě baví pracovat s lidmi.

To je úžasný úspěch získat v tak 
krátkém čase a při prvním přihlášení 
do soutěže hned třetí místo v celo-
státní soutěži. Jak vypadá vaše obec?

Naše obec je opravdu moc krásná 
a je to největší obec ve svitavském okre-
se. Žije zde přes dva tisíce obyvatel. Po-
slední roky byl Újezd rozkopaný. Dělali 
jsme řadu věcí, mimo jiné první etapu 
kanalizace a postavili čistírnu odpad-
ních vod, zateplili jsme základní školu, 
vybudovali průmyslovou zónu, opravili 
cesty.

T é m a  7T
Třetí místo:
Dolní Újezd u Litomyšle 
(Pardubický kraj)

Jsem ajťák, ale nejvíc
mě baví pracovat
s lidmi, říká starosta
Stanislav Hladík

V tom hluku, co dělal řehtačkami, netradičními hudební-
mi nástroji a pokřiky rozradostněný dav z Dolního Újezdu, 
jsme se se starostou Stanislavem Hladíkem sotva slyšeli. 
U otevřeného okna, kde jsme si povídali, na něj lidi volali, 
aby za nimi přišel.

Kolik fanoušků s Vámi do Luhačovic přijelo?
Vypravili jsme autobus ale spousta lidí přijela i auty – kolem 

stovky lidí tady od nás určitě je.

Před chvílí jste řekl, že nejvíce vaši obec stmelila právě 
soutěž Vesnice roku, do které jste se přihlásili poprvé.

Přesně tak. Přihlašovali jsme se s určitou naivitou. Řekli jsme si: 
„Pojďme zkusit něco dokázat!“ a ono se to povedlo. Hrozně jsme 
si to užívali a lidi to opravdu bavilo. A to je důležité.

Při pohledu z okna je to vidět. Jaký je spolkový život 
v Dolním Újezdě?

Máme hodně spolků. Stěžejní jsou u nás sokoli, hasiči, výborný 
oddíl skautů, zahrádkáři, chovatelé, spolek přátel dobré hudby, 
klub oživení historie obce… nerad bych na někoho zapomněl.

Co se vám v obci nejvíc povedlo?
Projekt na rekonstrukci a zateplení základní školy, s nímž 

jsme postoupili mezi tři nejlepší v ce-
lostátní ekologické soutěži Eon globe 
energy. Je to jakýsi „ekologický oskar“. 
Jde o to, že školu zásobí teplem zem-
ní vrty.

Budete oslavovat třetí místo už 
v Luhačovicích nebo doma?

Určitě s tímto osazenstvem zapadne-
me ještě v Luhačovicích do nějaké hos-
půdky. A hlavní oslavy pak vypuknou 
doma. A já teď už půl hodiny usilovně 
přemýšlím, jak to provedeme…

Marie Šuláková

Obec Dolní Újezd se nachází na pomezí Čech a Moravy šest 
kilometrů jihozápadně od Litomyšle, v mírně zvlněné krajině na 
okraji Českomoravské vrchoviny. Je malebně rozložena v členi-
tém terénu po obou stranách údolí řeky Desné. Dnešní obec 
vznikla splynutím řady menších vsí a osad, po nichž zůstaly za-
chovány místní názvy jako Rovinka, Malvařice, Praha, Pazucha, 
Ždár, Přibiňoves, Kabatoves, Záves, Bořkov a Dolečka. Součástí 
obce jsou menší osady Jiříkov a Václavky. Spolu s nimi má Dolní 
Újezd v současné době přes dva tisíce obyvatel. V obci se nachá-
zí základní, mateřská i základní umělecká škola, soukromé vý-
tvarné studio, zdravotní středisko, velké zemědělské družstvo, 
obchody, restaurace, dům s pečovatelskou službou. Volný čas 
tráví lidé na fotbalovém hřišti, na kurtech, v hasičském areálu ne-
bo na koupališti se třemi bazény. Turisté se zastavují u kostela 
sv. Martina nebo v Regionálním muzeu vesnice. Ve vsi se koná 
několik tradičních akcí, mimo jiné folkový festival Újezdské babí 
léto. V loňském roce obec dokončila výstavbu čistírny odpadních 
vod a první etapu kanalizace. Zdroj: www.svitavsky.denik.cz
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Všichni zjistili, že jsme na jedné lodi. Ať už 
byli pod vodou nebo nebyli. Jeden pomáhal 
druhému, protože pochopili, že je třeba co 
nejdříve dostat vesnici zpátky do běžného 
koloritu. Spíše naopak vznikly mezi nimi 
pevné vazby. A také jsem si všiml, že mno-
hem víc přestali řešit nesmysly a uvědomili 
si, co je skutečně důležité. Povodně u nás 
obyvatelstvo opravdu stmelily.

Máte pět místních částí. Jak lze 
zvládnout řízení pěti obcí současně?

Nechceme jim zasahovat do jejich vývo-
je. Jen je podporovat. Všechny tyto části 
mají kulturní domy, hřiště, dětské hřiště, zá-
kladní podmínky pro život. Zajímavé je, že 
čtyři části Jeseníku jsou bývalé Sudety, jen 
jedna je ryze česká. A dodnes jsou touto his-
torií poznamenány. Kromě toho byly Blahu-
tovice poznamenané plánovanou stavbou 
jaderné elektrárny, tam se teprve v 90. le-
tech uvolnily bariéry a ves se konečně zača-
la dostávat z šedi, jaká tam vládla, nastěho-
vali se tam mladí lidé. Nemůžeme ale řídit 
rozvoj těchto částí. To musejí chtít oni sami, 
jejich osadní výbory. A také to chtějí a rozví-
její se. Každý po svém.

Vítězství jistě patří všem – i těmto 
místním částem. Vnímají to také tak?

Samozřejmě je to vítězství všech a oni se 
také rovnoměrně na všech přípravách po-
díleli. Zřejmě jsme komisi zaujali i tím, že 
všechny části se prezentovaly originálním 
způsobem. Na návsi jsme měli pět stanů 
a ve všech bylo vidět, že jsou tam zastoupe-
ny jednotlivé obce, že jedna druhou neko-
píruje, každá je jiná, každá má svá specifika 
a umí to po svém prodat. Neopomněli jsme 
připomenout naše projekty, například ten 
na záchranu místního historického kláštera 
či projekt na Františkovu cestu v Blahutovi-
cích, kterou vybudovalo občanské sdružení 
Bayerův odkaz ve spolupráci s německými 
rodáky a obcí. Stezku dlouhou více než pět 
kilometrů tvoří asi deset zastavení, věnova-
ným ohni, vodě, větru či hvězdám. A je to 
jediná poutní Františkova cesta v ČR, kte-
rých je v celé Evropě jen asi 40. Komisi jsme 
zavedli také do kostela, kde měl pěkný pro-
jev místní farář, na varhany hrála talentova-
ná hudebnice, vzali jsme je i na hřbitov 
k památníku usmíření mezi českým a ně-
meckým obyvatelstvem a na řadu dalších 
míst. Je také dobře, že jsou zpřístupněny 

R o z h o v o r  8R

R
Jeseník nad Odrou je znovu me-

diálně slavný. Tentokrát slavný ra-
dostnou zprávou, že zvítězil v celo-
státním kole soutěže Vesnice roku. 
Povídání se starostou Tomášem Ma-
chýčkem nemohu ale začít jinak, než 
pohledem do roku 2009. Tehdy, v no-
ci z 24. na 25. června zasáhla obec 
náhlá povodeň, zabila tři lidi a způ-
sobila rozsáhlé materiální škody. Je-
seník nad Odrou se při těchto zápla-
vách stal z hlediska lidských ztrát 
nejvíce postiženým místem České re-
publiky. Co se od té doby změnilo, že 
dnes obec vyhrála klání o nejlepší 
vesnici v rámci celé republiky?

Změnilo se mnoho a Jeseník je dnes úpl-
ně jiná vesnice. Po všech stránkách. Mohli 
bychom hovořit o bytovém fondu, nových 
rodinných domech, celkovém vzhledu, o me-
zilidských vztazích, o tom, jak dnes využívá-
me prostor. Ve všech těchto oblastech se 
vývoj posunul jednoznačně k lepšímu.

Jak si to vysvětlujete?
Pomoc, jaká se nám dostala, byla nesku-

tečně velkorysá. A byli jsme moc rádi, že 
peníze, které lidi obdrželi, investovali opět 
do domů v této vesnici. Neutekli. A vesnice 
získala jinou tvář. Postavilo se řádově něko-
lik desítek domů. Na kopci se vybudovaly 
tzv. povodňové domy, které obývá mladší 
a střední generace. Dodnes z toho mám hu-
sí kůži, když si vzpomenu, že v září tam by-
la ornice a 21. prosince jsme kolaudovali 
domy, do kterých se lidé mohli nastěhovat.

Lidem jsme také nabídli zdarma zasíťova-
né pozemky. Bylo to vstřícné gesto, kterého 
řada lidí využila. A protože lidi z vesnice ne-
odešli, mohli jsme se zaměřit na další rozvo-
jové projekty. Pomalu se obec dostávala do 
fáze, v jaké jsme ji chtěli mít. Aby měl každý 
zodpovědnost sám za sebe a svou nemovi-
tost, aby se snažili v rámci svých možností 
přispět ke zlepšení celkového vzhledu. A vět-
šině záleží na tom, v jaké obci žijí a jsou 
schopni i ochotni něco pro ni udělat. S tím 
přímo souvisí i mezilidské vztahy.

Vzpomínám si na jednu nejmenova-
nou obec, kde nám lidé při povodních 
říkali, jak se mají rádi a jak si budou po-
máhat. Už rok poté si tam prý nesmír-
ně záviděli, nastala mezi nimi rivalita.

Jestli jsme se něčeho báli, tak aby si ne-
začali závidět. A k tomu naštěstí nedošlo. 

Po povodních jsme úplně jiná vesnice.
Ve všem jsme se posunuli kupředu

Rozhovor s Tomášem Machýčkem, starostou obce Jeseník nad Odrou – Vesnice roku 2013

Tomáš Macháček, starosta Jeseníku nad Odrou. Podle jeho názoru jejich obec zvítězila 
proto, že všech pět místních částí drží pospolu a váží si svých kořenů a přírodního bohat-
ství. Ale také počtem činorodých spolků v obci, která má 1900 obyvatel. To potvrdila 
i komise, jež vítěze vybírala.
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místní minerální prameny a každý, kdo chce, 
může okusit Jesenickou kyselku. Nemáme 
ovšem ambice stáčet desítky tisíc litrů za 
sekundu, chceme jen malou stáčírnu pro 
potřebu lidí z regionu.

Čím je ještě Jeseník zajímavý?
Třeba tím, že máme všechny místní části 

propojené polními cestami, které jsou osá-
zeny alejemi ovocných stromů či jiných dře-
vin. Za posledních několik let jsme vysadili 

už tisíce stromů a keřů. Postupně je to vidět 
ze všech směrů do Jeseníku. Snažíme se 
spolupracovat také se zemědělci, protože 
téma povodní je pro nás živé každý den. Pře-
svědčili jsme se na vlastní kůži, že během 
hodiny může být po vesnici. Většina země-
dělců se s námi snaží spolupracovat a i na 
svých polích začínají hospodařit jiným způ-
sobem. A jestli jsme na něco za poslední čty-
ři roky neměli čas, tak jen kvůli povodním.

Když jsme za vámi přijeli asi týden 
po povodních, na povídání pro náš 
zpravodaj jste z pochopitelných důvo-
dů moc času neměl. Na schodišti pod 
botami nám křupal písek, podlaha byla 
nahrubo vytřená, v kanceláři na křesle 
spala kočka, pod křeslem stály vaše za-
blácené boty, každou chvíli vám zvonil 
telefon nebo někdo vtrhl do dveří. Na 

zdi teď visí zarámovaný diplom Vesni-
ce roku 2013.

Ano. Dobře si na to vzpomínám. Teď ko-
nečně nastalo období, kdy se můžeme více 
věnovat rozvoji. Povodí Odry připravuje roz-
sáhlý projekt, aby se obcí mohla prohnat 
padesátiletá voda. Povodí chce úplně změ-
nit ráz tohoto potoka. Zatím probíhají jed-
nání s majiteli pozemků, kterých je asi 80. 
72 okamžitě souhlasilo, osm prozatím zva-
žuje, upřesňuje. Byl bych moc rád, kdyby 

souhlasili. Chápu, že nedotknutelnost ma-
jetku je jedna věc, ochrana obce je ale dru-
há a velmi zásadní. Po tom, čím jsme si pro-
šli, mně na tom velmi záleží. Je to pro nás 
téma číslo jedna.

Říkáte, že jste se věnovali údržbě po 
povodních. V obci ale vidím upravená 
prostranství, budovy, ale také krásné 
sakrální i kulturní památky…

Když si uvědomíme, v kterých dobách 
tyto stavby vznikaly, myslím, že je přímo na-
ší povinností udržovat a věnovat se tomu, 
co nám zde lidé zanechali. Máme k tomu 
také stejný vztah jako oni. A chtěli bychom, 
aby to tady zůstalo i pro budoucí generaci. 
Navíc mám radost, že nejenže udržujeme 
staré památky, ale vznikají i nové. Jako na-
příklad zvonička v Hraběticích. Příští rok do-
děláme rekonstrukci poslední kaple, která jí 
dosud neprošla. A zůstávají ještě křížky, kte-
rým chceme dát také punc jedinečnosti. 
Upouštíme od dob, kdy pěkné a nové bylo 
jen to, co bylo natřené. Pokud je něco z pís-
kovce, mělo by to jako pískovec vypadat. 
Chvályhodné je, že si někteří lidé vzali ně-
které památky sami na starost, protože ne-
daleko nich bydlí. A jeden kříž v poli, který 
poškodili vandalové, dokonce nechali opra-
vit lidé bez našeho vědomí. Máme tady pl-
no kapliček a opravujeme je ve stejném du-

R o z h o v o r  9R
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Za vítězství v krajské i celostátní sou-
těži dostanete zhruba dva miliony ko-
run. Na co tyto peníze použijete?

Příjemně mě překvapilo, že se změnily 
podmínky dotací a pro nás je to dobrá 
zpráva. (Ministr pro místní rozvoj v Luhačo-
vicích oznámil, že zvýší podporu pro vítěze 
soutěže Vesnice roku – pozn. red.) Protože 
věci, které jsme chtěli dělat za dva tři roky, 
můžeme dělat už teď. Za ty peníze určitě 
opravíme poslední obecní budovu v cent-
ru, kde sídlí zdravotní středisko. Nyní už je 
opravená třetina tohoto objektu, které je 
víceúčelovým zařízením se šatnami, gará-
žemi, dílnami, jež mohou využívat i spolky. 
Teď máme šanci změnit k nepoznání další 
brownfield. A kdyby nám náhodou ještě ně-
co zbylo, investovali bychom do úpravy za-
hrady a vybudování parkovacích míst u ma-
teřské školy, nad níž jsme v nedávné době 
vybudovali sedm bytových jednotek. Hasiči 
by mně nezapomněli, kdybych nezmínil, že 
si určitě vezmeme úvěr a koupíme jim nové 
auto, které potřebují. Pro nás jsou hasiči stě-
žení složka z hlediska ochrany obyvatel. 
Snažíme se investovat do jejich potřeb a oni 
nám to na každém kroku vracejí.

Rozhovor vedla Marie Šuláková
Foto: TSu

Více informací na:
http://jeseniknadodrou.cz/
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chu. Aby všichni věděli, že spolu tyto pa-
mátky souvisí a patří k jedné obci. V obci je 
také starý zámek a momentálně tam maji-
tel provádí rekonstrukci.

Vraťme se nyní opět k soutěži. V Lu-
hačovicích byla spousta lidí z Jeseníku, 
kteří bouřlivě slavili, ještě než samotné 
vyhlašování začalo – aniž by věděli, že 
skutečně vyhrajete. To jim vyšlo.

Ano, část lidí přijela až do Luhačovic a nás 
s místostarostou velice mrzelo, že jsme ne-
mohli jet s nimi. Měli jsme ale přesné infor-
mace, co se na kterém kilometru cestou do 
Luhačovic děje. Když dojeli na místo, hned 

jsme věděli, že přijeli naši. A když spustili po-
křik „Luhačovice vstávejte, přijel Jeseník!“, 
vybíhali lidé z domů i restaurací. A to byl te-
prve začátek. Popisovat celé dění by bylo asi 
složité. Při velmi veselém návratu prý cestou 
v hospodě museli všichni povinně políbit 
obecní vlajku.

S místostarostou jsme se vrátili až včera 
odpoledne. Naši muži hráli fotbalový zápas, 
bylo tam hodně lidí a snažili jsme se jim vě-
novat. Celý víkend byl velmi náročný.

Plánujete ještě nějaké oslavy – kromě 
těch oficiálních „povinných“, které uspo-
řádáte pro všechny zúčastněné a pro vy-
hlašovatele?

Nic moc neplánujeme, společenský život 
je tady už tak dost bohatý. My jsme si užili 
nejvíc, když nás navštívila komise. Účastnila 
se toho spousta lidí, kteří vytvořili ohromnou 
atmosféru. A podařilo se něco jedinečného. 
Ještě nikdy se neprezentovaly všechny spol-

ky všech místních částí na jednom místě. 
A to se teď podařilo. Máme tady kolem pat-
nácti občanských sdružení a spolků a řadu 
dalších neformálních subjektů, celkem ko-
lem 20. Dokonce jsme ani nevěděli, s čím se 
kdo bude prezentovat. Věděli jsme jen, že na 
všechno máme určitý vymezený čas. Jednot-
livým aktérům jsme pouze poradili, aby upo-
zornili na to, co je pro ně nejdůležitější.

Zkuste některé spolky jmenovat – ale-
spoň pro představu té jedinečnosti, za 
kterou vás komise ocenila…

To snad ani nejde vyjmenovat. Máme ta-
dy dvoje rybáře, kteří komisi dělali speciality 
z ryb: uzeného nebo smaženého kapra. Je 
zde zámecká jízdárna, máme jezdecký klub 
Farma Blahutovice, občanské sdružení, kte-
ré se věnuje dětem. V klášteře v Blahutovi-
cích sídlí tři občanská sdružení – ochránci 
přírody, Ekocentrum Novojičínska a Bayerův 
odkaz, hasiči v Hůrce mají 100 členů a při-
tom tam žije kolem 300 lidí. Máme troje 
myslivce, kteří mají od obce pronajaté honit-
by, klub pro maminky s malými dětmi, unii 
rodičů, která vytváří program pro děti a za-
jišťuje volnočasové aktivity, zahrádkáře, vče-
laře – všichni něco dobrého obci přinášejí. 
Když spočítáme, kolik se tady toho za rok 
děje, není to ani normální. A já se všude ani 
nedostanu. Snažím se v rámci svých mož-
ností, protože den má jen 24 hodin.



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 187 • 10/2013

Z  č i n n o s t i  S P O V  Č R  1 1Z

Oranžovou stuhu roku 2013 vyhrála obec Prlov 
ze Zlínska. Na druhém místě skončily středočeské 
Kněžice a třetí obec Bernartice z Jihočeského kra-
je. Slavnostní vyhlášení se konalo 23. září v rámci 
soutěže Vesnice roku na půdě v Senátu Parlamen-
tu ČR.

Kromě 600 tisíc korun za vítězství v krajské sou-
těži, získá nyní Prlov ještě 800 tisíc za celostátní pr-
venství. Obec Prlov spolupracuje s firmou GONE, 
spol. s r. o. na údržbě zeleně v obci a také se sou-
kromým zemědělcem při udržování čistoty a po-
řádku na veřejných prostranstvích. Spolu s místní-
mi zemědělskými subjekty rovněž propaguje regi-
onální výrobky, především podporuje ochrannou 
známku Pravé valašské. Prostřednictvím soutěže v 
sečení kosou a Ovčáckého dne, kde je možné vi-
dět ukázky tradičních řemesel a polních prací, obec vzdělává mlá-
dež.

Druhé místo získala energeticky soběstačná 
obec Kněžice ze Středočeského kraje. Spolupra-
cuje se Zemědělskou akciovou společností Mezi-
hájí Kněžice a. s., a to nejen při likvidaci náleto-
vých dřevin, kácení a pořezu stromů, ale firma se 
podílí i na zimním úklidu komunikací. Třetí místo 
obsadila obec Bernartice za spolupráci se Země-
dělským družstvem Bernartice a ZD Nemějice a se 
soukromými zemědělci. Zemědělské subjekty 
svou technikou pomáhají při letní i zimní údržbě 
obecních komunikací a podílí se na svozu biolo-
gického odpadu.

„Rozvoj venkova je jednou z důležitých priorit 
ministerstva zemědělství, a proto jsme se také sta-
li jedním z vyhlašovatelů soutěže Vesnice roku. 
V jejím rámci udělujeme již sedmé ocenění Oran-

žová stuha za spolupráci místní samosprávy a zemědělských sub-
jektů,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Zdroj: MZe

Oranžovou stuhu ČR roku 2013 získala obec Prlov
ze Zlínského kraje, druhé jsou Kněžice, třetí Bernartice
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Jako již tradičně každý rok, i v letošním roce si své ocenění při-
šly převzít obce v soutěži Zelená stuha České republiky. Vítězem 
a nositelem titulu Zelená stuha České republiky 2013 se stala jiho-
česká obec Cehnice. Druhé místo v soutěži získala obec Nová Hra-
dečná v Olomouckém kraji a na třetím místě se umístila obec Po-
levsko v kraji Libereckém.

Zelená stuha je návaznou soutěží na Vesnici roku. Právě obce, 
které v krajských kolech soutěže získají jednotlivé zelené stuhy, po-
stupují do této národní soutěže. Soutěž již řadu let organizuje Spo-
lečnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. pod záštitou mi-
nisterstva životního prostředí, které jako ocenění a motivaci obcím 
poskytuje dotaci z programu OPŽP. Vítězná obec se také stává no-
minovaným do prestižní evropské soutěže Entente Florale Europe 
– evropská kvetoucí sídla.

Hodnocení letošního ročníku by nebylo možné bez přispění 
sponzora – firmy Zahradní architektura Kurz, s.r.o. která podpo-
řila práci celostátní komise i slavnostní vyhlášení výsledků soutě-
že v Senátu.

Smyslem Zelené stuhy je ocenit dobrou praxi obcí (starostů, vo-
lených zástupců i občanů a jejich sdružení) především v oblasti plá-
novité péče o přírodní a kulturní hodnoty veřejných prostranství 
a krajiny a motivovat další obce k jejich následování. Oceňována je 
soustavná činnost obcí zahrnující dlouhodobé záměry a plány, pří-
pravu jednotlivých projektů ochrany a obnovy ekologických hod-
not krajiny či nového založení výsadeb v obci, kvalita realizace pro-
jektů a pravidelnou následnou údržbu. Hodnocena je také osvěta, 
výchova a vzdělávání dětí i dospělých v oblasti péče o přírodu, ži-
votní prostředí a krajinu a zapojení veřejnosti do uvedených akti-
vit venkovských obcí.

Cehnice (okres Strakonice) jsou malebnou vesnicí s 450 obyva-
teli, kde zeleň a životní prostředí jsou opravdovou prioritou. Pří-
kladné úpravy intravilánu obce i krajinná zeleň za vesnicí jsou to-

Zelenou stuhu ČR 2013 získaly jihočeské Cehnice,
stříbro Nová Hradečná, bronz Polevsko z Liberecka

ho dokladem. Náves s upraveným parkem je zde doplněna malým 
rybníčkem s květinovou výsadbou v okolí, najdeme zde i umělec-
ká díla. Poloha před školou s rozsáhlými trvalkovými záhony je ne-
jen krásná, ale i velmi funkční: záhony s bylinkami slouží výuce či 
stín zdejší pergoly s posezením je místem pro čekání dětí na škol-
ní autobus. Nově upravené polní cesty, které slouží také jako cyk-
lotrasy pro spojení s okolními obcemi a zajímavými místy v krajině, 
jsou doplněny dlouhými alejemi stromů. Suchý poldr zadržuje vo-
du v krajině a ochraňuje obec před přívalovými vodami, neméně 
důležitou zásluhou obce je revitalizovaná skládka, na kterou nava-
zuje připravovaný projekt obnovy původních rybníků. A takto by-
chom ve výčtu zajímavých aktivit v oblasti zeleně a životního pro-
středí dále pokračovat.

Nová Hradečná (okres Olomouc) se nachází v harmonické kul-
turní krajině podhůří Jeseníků. Druhé místo v soutěži vybojovala 
komplexností a originalitou úprav zeleně v krajině i v obci, což pří-
kladně podtrhuje tradiční ráz této venkovské obce. Projekt „Ochut-
nej Hradečnou“ řeší úpravy veřejných prostranství obce poněkud 
netradičně – po celé obci bude možno ochutnat plody z tradičních 
ovocných stromů místních i méně známých odrůd.

Polevsko (okres Česká Lípa) je architektonicky a veřejným pro-
storem příkladná obec s citlivě řešenými plochami veřejných pro-
stranství, zaujala také netradičně pojatou naučnou stezkou. Kdo 
se vydá do okolní krajiny po stezce „za Polevskými obry“ lecčemus 
se jistě přiučí.

Všechny oceněné obce jsou velmi dobrým příkladem úspěšné 
práce obce a obyvatel při úpravě veřejného prostoru v obci, při prá-
ci v krajině či environmentálního vzdělávání dětí a mládeže. Proto 
vřele doporučujeme – navštivte je a přesvědčte se sami!

Jaroslav Brzák, předseda hodnotitelské komise
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s.

www.szkt.cz
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TRÉNINK MAS. Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond uspořádaly 10. září na MZe v Praze seminář pro MAS 
zapojené do opatření PRV III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění a jejich partnery z tzv. „koučujících“ MAS. Řeč byla ze-
jména o tréninkových výzvách v regionech MAS, které nerealizovaly Program rozvoje venkova LEADER.

VEŘEJNÉ OBHAJOBY. V posledním zářijovém týdnu se na MZe v Praze uskutečnily veřejné obhajoby projektů spolupráce MAS pro 
opatření PRV IV.2.1. V poslední výzvě tohoto opatření je téměř šedesátiprocentní převis poptávky. Řada MAS předkládala více projek-
tů s různými partnery.
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  PROGRAM

  9.30—10.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
   společná modlitba za naše domovy (kaple)
10.00—10.40 STAŇ SE TYGREM — divadlo pro děti
  klauni, tygr a příběh odvahy, pro malé i velké děti 
   hraje KIDSQUEST (divadelní sál)
11.00—13.30 SOUTĚŽE o ceny A DÍLNIČKY PRO DĚTI 
   pro děti od 4 do 12 let bez doprovodu (klubovna I. a hřiště)
11.00—13.30 MODLITBY ZA POLITIKY, EKONOMIKU, ŠKOLY ATD. 
   možnost ztišení a modliteb i pro nevěřící (klubovna II.)
11.00—12.00 SPIRITUÁL KVINTET 
  živý koncert legendární kapely 
12.15—13.30 „NEBOJTE SE“ — diskuze s osobnostmi
  povídání s M. Svatošovou, J. Rumlem a dalšími
13.30—14.00 POŽEHNÁNÍ DOMOVŮ A NAŠÍ VLASTI 

15.00  PŘÍMÝ PŘENOS ČT — komponovaný ekumenický pořad
  rozhovory, Spirituál kvintet, modlitby 14 církví
  Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, za Chodovskou tvrzí. 
  Jste srdečně zváni! Vhodné slavnostní oblečení.

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY, PRAHA 11,  
HÁJE — CENTRÁLNÍ PARK, KONEČNÁ METRA C

28. 10. 2013 

„NEBOJTE SE“
7. ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle 
v rámci oslav vzniku republiky.

MODLITBA
ZA DOMOV

ZÁZEMÍ PRO MAMINKY S MIMINKY
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Městská část  

PRAHA 11 

VSTUPNÉ ZDARMA

www.modlitbazadomov.cz

ORGANIZUJÍ ZA PODPORY
Ekumenická rada
církví v ČR

Č E S K É R E P U B L I K Y

Ekumenická rada církví v ČR, Donská 5, 101 00 Praha 10,  
tel. 271 742 326, www.ekumenickarada.cz

Modlitba za domov 2013 je realizována  
díky dotaci Ministerstva kultury ČR

MZD2013 inzerát A4.indd   1 05.09.13   23:03

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

Případné doplnění programu je možné na začátku jednání výboru. 

Pokud se nebude moci jednání zúčastnit člen výboru, žádám, aby oslovil svého náhradníka.

Hanušovice, 24. 9. 2013

NS MAS ČR, o.s. 

Hlavní 137 

788 33 Hanušovice 

 

28554272 
GE 202517868/0600 

+420 583 215 610 

info@nsmascr.cz 

www.nsmascr.cz 

ič:
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1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Špiková) 

2. Zprávy o činnosti za uplynulé období 

- předsedy (Winter) 

- viceprezidenta ELARD (Sršeň) 

- vyjednávacího týmu (Pošmurný) 

- členů řídících orgánů (platforem) OP (Pošmurný – IROP, Winter – VVV, Krist – 

ŽP, Ondráčková – OPPIK, Dvořáková – ZAM, Florian – PRV, Chmelař – Doprava) 

3. Zprávy z pracovních skupin 

- plán aktivit PS Mezinárodní spolupráce do konce roku 2013 (zástupce PS) 

- informace z pracovní skupiny MZe k certifikaci MAS (Florian) 

4. Podpora a činnost vyjednávacího týmu (členové Výboru) 

5. Spolupráce s AOPK ČR (Špiková) 

6. Vyúčtování propagačních akcí Agrokomplex a Země živitelka (Špiková) 

7. Různé 

- členská přihláška Místní akční skupiny Mezilesí 

- návrh jednání Valné hromady v roce 2014 

- návrh plánu akce LeaderFEST v roce 2014  

 
 
 

 
                              Ing. František Winter 
                                                                                                    předseda NS MAS ČR 

zasedání Výboru NS MAS ČR, o. s. 

8. října 2013 

Místo 

Čas 10:00 – 14:00 

Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum a Knihovna Antonína Švehly  

(Slezská 7, Praha 2 – studovna) 

Program jednání 

Termín 

P O Z V Á N K A na  

Den otevřených dveří Fakulty agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů
České zemědělské univerzity v Praze
pro zástupce místních akčních skupin
Cíl akce:�vytvořit�vhodné�startovací�podmínky�pro�rozvoj�trvalé�spolupráce�Fakulty�agrobiologie�po-
travinových�a�přírodních�zdrojů�s�místními�akčními�skupinami�ČR
Cílová skupina:�manažeři,�pracovníci�a�členové�místních�akčních�skupin
Termín konání akce:�středa�16.�října�2013�od�9:00�do�15:00
Místo konání akce:�Velká�zasedací�místnost�FAPPZ

Program akce:
8:30 – 9:00� Prezence�účastníků
9:01 – 9:15� �Přivítání�hostů,�rámcové�představení�aktivit�FAPPZ�(vystoupení�prvního�proděkana�a�pro-

děkana�pro�mezinárodní�vztahy�a�informační�systémy�prof.�Ing.�Josefa�Soukupa,�CSc.)
9:16 – 9:25� �Vystoupení�zástupce�ÚZEI�k�problematice�vzdělávání�na�venkově�a�možnostem�spo-

lupráce�místních�akčních�skupin�s�vysokými�školami
9:26 – 9:35� �Vystoupení�zástupce�Národní�sítě�místních�akčních�skupin�ČR
9:36 – 10:15� �Představení�kateder�a�nabídka�spolupráce�FAPPZ�(vystoupení�pana�proděkana�pro�

rozvoj�fakulty�doc.�Ing.�Romana�Stupky,�CSc.)
10:16 – 10:35� �Představení�studijního�programu�„Rozvoj�venkova“�(vystoupení�garanta�studijních�obo-

rů�Rozvoj�venkova,�Rozvoj�venkovského�prostoru�a�anglicky�vyučovaných�oborů�Agricul-
ture�and�Food�a�Sustainable�Agriculture�and�Food�Security�Prof.�Ing.�Josefa�Soukupa,�CSc.)

10:36 – 11:00� �Centrum�inovací�a�transferu�technologií�–�inovace�pro�venkovskou�praxi�
(vystoupení�vedoucí�Centra�Ing.�Gabriely�Jirátové)�

11:01 – 12:00� Exkurze�na�experimentální�pracoviště�FAPPZ�(vystoupení�doc.�Ing.�Roman�Stupky,�CSc.)
12:01 – 13:00� Oběd�v�menze
12:45 – 13:15� Tisková�konference�na�téma:�„Potřebuje�venkov�vědu�a�výzkum?“
13:16 – 14:45�� �Blok�filmů�k�tématu�„Rozvoj�venkova“�v�rámci�filmového�festivalu�Life�Science�Film�

Festival�(LSFF)
14:46 – 15:00� Beseda�v�návaznosti�na�filmový�blok�„Rozvoj�venkova“
Od 15:01� Volný�program�v�rámci�LSFF
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ristiku, chov ovcí, včel a býků. 
Kromě prohlídek hospodářství 
se lidé seznámili i s moderní ze-
mědělskou technikou a hospo-
dářskými zvířaty, upekli si pše-
ničné placky, tkali, tančili, mí-
chali koktejly nebo se bavili při 
koncertech skupin Hop Trop, 
Blueground a Rangers. Dětské 
návštěvníky bavilo svým vzdě-
lávacím vystoupením duo Van-
da a Standa.

Na Farmářských slavnostech 
dostali lidé příležitost ochutnat 
i místní speciality a potraviny, 
které sedláci prodávají přímo ze 
dvora. Zároveň se vždy dozvě-
děli o regionálních farmářích, 
u kterých si mohou nakoupit kvalitní mléko, sýry, maso, ovoce 
a zeleninu, včelí med a další výrobky se zárukou čerstvosti a míst-
ního původu. Ve stánku ministerstva zemědělství, kde se předsta-
vovalo jeho Informační centrum bezpečnosti potravin, návštěvníci 
mohli získat aktuální informace o potravinách, jejich bezpečném 
skladování a o zásadách zdravé výživy.

Farmářské slavnosti jsou projektem založeným na poznávání živo-
ta na venkově, který zahrnuje sérii celodenních akcí pro rodiny s dět-
mi na vybraných farmách České republiky. Díky projektu může veřej-
nost poznat život na rodinných farmách a děti se na nich mohou for-
mou hry seznámit s tradičním českým zemědělstvím a národním 
bohatstvím. Farmářské slavnosti zvyšují zájem lidí o kvalitní potravi-
ny domácí produkce a podporují české zemědělce. Zdroj: MZe

Více na www.farmarskeslavnosti.eagri.cz.
http://eagri.cz/public/web/farmarske-slavnosti/galerie/

farmarska-slavnost-dvur-borcice.html
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Farmářské slavnosti s podporou MZe 
letos navštívilo téměř 20 tisíc lidí

Téměř 20 tisíc lidí přišlo letos na cyklus šesti Farmářských slav-
nosti, které připravilo ministerstvo zemědělství společně s Asocia-
cí soukromého zemědělství. Poslední slavnosti se konaly 19. září 
v Libereckém kraji. Návštěvníci ekologické farmy Lyerových ve Vše-
ni u Turnova si prošli farmářskou stezku, luštili hlavolamy, zapojili 
se do tvůrčích dílen, poslechli si koncert skupiny Rangers, připra-
vili zdravou svačinu nebo vyráběli podzimní dekorace.

„Těší mě, že byl letošní seriál Farmářských slavností úspěšný, což 
dokazuje i velký zájem návštěvníků. Akce zaujala i samotné farmá-
ře, kteří nabízejí svá hospodářství jako místo, kde by se mohly 
uskutečnit budoucí slavnosti. Ty jsou totiž jedinečnou příležitostí, 
jak lidem z měst přiblížit venkovský život a tradiční výrobu kvalit-
ních potravin,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

V šesti krajích České republiky si mohli návštěvníci letos pro-
hlédnout například farmy zaměřené na rostlinnou výrobu, agrotu-
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Svým povinnostem vůči územní samosprávě musí dostát ale pře-
devším stát, který mnohdy přenáší odpovědnost na města a obce. 
„V oblasti sociálního začleňování je třeba přesně specifikovat roli 
státu, roli samospráv i neziskových organizací, které by měly pů-
sobit v souladu se zájmy státu a samosprávy,“ pokračuje Dan Jirá-
nek. Jedním z hlavních nositelů politik sociálního soužití je dnes 
Agentura pro sociální začleňování, která ale od doby svého vzniku 
nezaznamenala žádných skutečně hmatatelných výsledků. V řadě 
měst a obcí vyústily naopak neshody s agenturou, jejíž představi-
telé se mnohdy chovají direktivně, jen ojediněle je její vedení pří-
stupno diskusi a kompromisu. „Budeme požadovat změnu ve ve-
dení agentury a po ukončení čerpání evropských fondů její převe-
dení pod pravomoc některého z ministerstev,“ dodal Dan Jiránek. 

V souvislosti s problematikou sociálního začleňování je třeba ře-
šit také otázku sociálního bydlení. „Nesouhlasíme s tím, aby soci-
ální bydlení bylo primárně hrazeno z dotačních prostředků EU, 
z důvodu udržitelnosti nově vytvořeného systému by mělo být hra-
zeno zejména z národních zdrojů,“ říká starosta Strakonic Pavel 
Vondrys. Svaz bude požadovat také sloučení dávek příspěvku na 
bydlení a doplatku na bydlení, což by mělo přispět ke zlepšení evi-
dence, a kontrolu vyplácení dávek do jednoho bytu či místnosti, 
aby v ní fiktivně nebydlely desítky osob. 

Zaměřit se je třeba dále na otázku bezpečnosti. „Je bezpodmí-
nečně nutné důsledněji postihovat všechny formy trestné činnos-
ti, včetně drobné majetkové kriminality nezletilých, a významně 
zvýšit postihy v případě opakované trestné činnosti. Opakované 
přestupky by měly být posuzovány jako trestný čin. V této souvis-
losti by bylo třeba zprovoznit a zpřístupnit centrální registr pře-
stupků, se kterým by municipality mohly pracovat,“ řekl místo-
předseda Svazu Josef Bezdíček.

Veřejná služba, Veřejně prospěšné práce
Snížení administrativy v těchto oblastech je pro obce jediným 

východiskem, jak zajistit jejich fungování. Dalším potřebným kro-
kem je podle přítomných obnova a nastavení finanční odměny za 
výkon veřejně prospěšných prací. Krátce to shrnul předseda Komo-
ry statutárních měst a primátor Chomutova Jan Mareš: „Zájmem 
státu je udržení sociálního prostředí a zaměstnanosti. Stanovme 
proto takový motivační systém, aby se dlouhodobě nezaměstna-
ným vyplatilo se do veřejně prospěšných prací zapojit.“

FinancoVání školstVí
Přítomného ministra školství Dalibora Štyse upozornili staros-

tové na chybějící prostředky ve školství. Prvořadým zájmem měst 
a obcí je kvalita vzdělávání, která se následně odráží v kvalitě ži-
vota. Nejde však pouze o dostatek prostředků na výuku, ale také 
na dostatečnou a kvalitní kapacitu školských zařízení. Řada obcí, 
i z okolí velkých měst, nemá potřebné prostředky na jejich budo-
vání. Podle předsedy Komory statutárních měst a primátora Cho-
mutova Jana Mareše, který se oblasti školství dlouhodobě věnuje 
a je pro oblast školství pověřeným místopředsedou Svazu, by jen 
v okolí Prahy bylo třeba zhruba 1,5 miliardy korun, aby se vysta-

Vláda poslala do Senátu novelu 
zákona o veřejných zakázkách

Jednou z norem, které nestihla schválit rozpuštěná sněmovna, by-
la tzv. technická novela zákona o veřejných zakázkách. Vláda 25. září 
na svém zasedání schválila jeden z možných návrhů řešení, že o této 
novele rozhodne formou zákonného opatření Senát Parlamentu ČR.

Pokud horní komora Parlamentu přijme na svém říjnovém za-
sedání toto zákonné opatření, bude novela zákona o veřejných za-
kázkách platit od 1. 1. 2014, ale musí ji následně na své první schů-
zi ještě potvrdit nově zvolení poslanci.

Jestliže bude novela Senátem zamítnuta, návrh půjde znovu do 
vlády, která by ho měla znovu poslat cestou zákona k přijetí do no-
vé sněmovny.

V případě, že navrhovaná novela zákona č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách (ZVZ) nebude přijata a změny v ní navrhované 
nevstoupí v účinnost nejpozději k 1. 1. 2014, bude od tohoto da-
ta nutné v režimu ZVZ zadávat všechny veřejné zakázky jejichž 
předpokládaná hodnota dosáhne nejméně 1 milion korun.

V zákonu č. 55/2012 Sb., tzv. transparentní novele ZVZ, je již ny-
ní obsaženo platné, avšak prozatím neúčinné ustanovení čl. I bodu 
9, které limity u veřejných zakázek sjednocuje a tedy v případě ve-
řejných zakázek na stavební práce snižuje limit pro povinný postup 
podle ZVZ ze současných 3 milionů na 1 milion korun (u veřejných 
zakázek na dodávky a služby je limit již nyní 1 milion korun). 

Pokud se nepodaří prosadit změny navrhované v novele, nabu-
de předmětné ustanovení transparentní novely účinnosti 1. 1. 2014 
a to v souladu s čl. III transparentní novely. Prosadit navrhované 
změny zůstává prioritou MMR ČR, které vynakládá maximální úsilí 
k jejímu přijetí. Zdroj: MMR

Na XIII. Sněm SMO ČR přijelo do
Č. Budějovic 500 starostů a starostek

Svaz měst a obcí ČR v letošním roce uspořá-
dal ve dnech 19. a 20. září svůj třináctý sněm. 
Na 500 starostů a starostek z celé České repub-
liky se sjelo do Českých Budějovic, aby zhodno-
tili činnost Svazu a shodli se na prioritách pro 
následující dvouleté období. Jedná se o priority, které reagují jak 
na nejnovější vývoj v oblasti legislativy, tak na dlouhodobé poža-
davky a problémy měst a obcí. Mezi přítomné zavítal také premi-
ér Jiří Rusnok spolu s členy svého kabinetu. Delegáti s nimi disku-
tovali potřeby samosprávy.

Na program sněmu byla zařazena i aktuální problematika soci-
álního začleňování prostřednictvím Výzvy starostům 2013. Kromě 
vrcholící přípravy na budoucí programové období čerpání fondů EU 
k hlavním tématům sněmu patří financování školství, problematika 
veřejných zakázek a veřejné podpory, veřejně prospěšné práce a ve-
řejná služba. Dalším důležitým bodem sněmu byla diskuse o nasta-
vení podmínek pro intenzivnější meziobecní spolupráci, která mů-
že pomoci samosprávám s řešením problémů v oblastech jejich sa-
mostatné působnosti

VýzVa starostům 2013
Problémům vzájemného soužití svých občanů čelí stále více 

měst a obcí, občanské nepokoje nabývají na síle. Zásahy státu při 
řešení sporů mezi různými skupinami obyvatel nejsou efektivní ani 
koncepční. Svaz umožnil vytvoření platformy „Výzva starostům 
2013“, jejímž cílem je definovat požadavky samospráv v oblasti so-
ciálního začleňování. Výzva starostů upozorňuje na to, že problé-
my vzájemného soužití občanů nemohou jednotlivé obce řešit izo-
lovaně či dokonce na úkor obcí jiných. Odsunutí problémů z jed-
né obce na území obce druhé je pouze krátkodobým a líbivým 
řešením. „Více než kde jinde platí v oblasti vzájemného soužití ob-
čanů nutnost jednoty,“ řekl na úvod předseda Svazu Dan Jiránek. 
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Předseda Svazu měst a obcí Dan Jiránek
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Ministerstvo pro místní rozvoj 
zahájilo pilotním školením program 
Českého systému kvality služeb

V polovině září byl v Heřmanově Městci v prostorách informační-
ho centra pilotním školením zahájen Český systém kvality služeb, a to 
ve spolupráci s partnerskými asociacemi systému (Asociace turistic-
kých informačních center ČR, Asociace lanové dopravy ČR, Asociace 
kempů a chatových osad ČR, Asociace turistických regionů ČR).

Každá organizace vybrala jednoho zástupce, který se zúčastnil 
dvoudenního školení pro Trenéry kvality stupně I., jehož hlavní ná-
plní bylo poskytnout účastníkům kompletní informace o Českém 
systému kvality služeb a teoretickou i praktickou znalost jednodu-
chých nástrojů řízení kvality. Všichni účastníci absolvovali školení 
úspěšně a Český systém kvality služeb má prvních 13 certifikova-
ných trenérů kvality.

„Je to malý krok pro Český systém kvality služeb, ale velký krok 
pro zlepšení kvality poskytovaných služeb v oblasti cestovního ru-
chu v České republice,“ shodli se trenéři kvality. Ti na sebe vzali 
nelehký úkol, a sice jako první implementovat požadavky České-
ho systému kvality služeb ve své organizaci, získat pro svou orga-
nizaci Certifikát kvality stupně I a svým příběhem inspirovat další 
poskytovatele služeb v České republice k zapojení se do systému.

„Věřím, že všem pilotním organizacím budeme zanedlouho pře-
dávat Certifikát kvality stupně I Českého systému kvality služeb,“ 
dodal na závěr školení lektor Českého systému kvality služeb, Ivan 
Miller.

Informace o Českém systému kvality služeb včetně způsobu za-
pojení dalších organizací do tohoto projektu jsou uvedeny na 
webových stránkách www.csks.cz. Zdroj: MMR

MZe: K prioritám patří posílení
a podpora pěstování ovoce a zeleniny

O větší podporu zelinářského a ovocnářského odvětví bude pro 
následující programovací období usilovat ministr zemědělství Mi-
roslav Toman. Na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích uvedl, že 
pro to využije formu národních dotací nebo vhodně zvolených pla-
teb v rámci přímých plateb nebo Programu rozvoje venkova.

„Česká republika byla v minulosti vždy soběstačná v produkci 
zeleniny a ovoce. Byl bych velmi rád, kdybychom se k této úrovni 
postupně znovu přiblížili. Nevidím důvod, proč by například nákup 
jablek měl být pro běžnou českou rodinu luxusem, jako je tomu 
nyní,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Sektor ovoce a zeleniny je v roce 2013 podporován v rámci ná-
rodních dotací, kde budou v letošním roce navýšeny dotační tituly, 

věla požadovaná kapacita. „Je pro nás nepřípustné, aby se nedo-
statek finančních prostředků, a to jak v kapacitách, tak i v proce-
su výchovy a vzdělávání, odrazil na kvalitě vzdělávání.“ 

V oblasti veřejných zakázek se obce a města, v postavení ve-
řejných zadavatelů, potýkají s neadekvátně dlouhými lhůtami, 
v nichž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyřizuje stížnosti 
na úkony zadavatele. Podle předsedy Svazu Dana Jiránka „tyto lhů-
ty výrazně překračují lhůty stanovené správním řádem pro vydání 
správního rozhodnutí. Přestože se některé stížnosti k Úřadu uka-
zují jako oprávněné, celá řada z nich slouží pouze coby nástroj 
konkurenčního boje mezi soutěžiteli, přičemž ale kvalitu soutěží 
nijak nezvyšují.“ „Zdlouhavá řízení o těchto stížnostech pak pou-
ze neúměrně prodlužují celou soutěž, což přináší komplikace ze-
jména u projektů financovaných z evropských fondů,“ zdůraznil 
předseda Svazu Dan Jiránek.

Na sněmu proto jasně zaznělo, že obce a města žádají vedení 
Nejvyššího kontrolního úřadu o přijetí takových organizačních 
opatření, které povedou ke zkrácení těchto lhůt. Požadují také zá-
konem stanovit maximální lhůtu pro vydání rozhodnutí, po jejímž 
překročení se presumuje správnost zadávacího řízení.

Příprava obcí a měst na nové programové období pro čer-
pání evropských fondů dlouhodobě patří mezi hlavní témata 
Svazu. Toto téma jasně shrnul místopředseda Svazu pro Evropské 
záležitosti a místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vla-
sák: „Kromě dostatečného objemu finančních prostředků na řeše-
ní definovaných potřeb je z hlediska měst a obcí rovněž důležité, 
aby měly v následujícím období větší vliv nejen na to, jaké projek-
ty samy předkládají, ale zejména na to, jaké aktivity na jejich úze-
mí realizují jiné subjekty, jako jsou kraje, stát, místní akční skupiny 
nebo další subjekty.“ Cílem je významně posílit schopnost koordi-
novat a řídit intervence na území měst a obcí a v jejich zázemí. Zá-
roveň je potřeba vytvořit podmínky pro udržitelný rozvoj menších 
měst a obcí a zajistit vysokou kvalitu života v částečně urbanizova-
ném a venkovském prostoru např. formou meziobecní spoluprá-
ce. Svaz jednoznačně podporuje využívání integrovaných přístupů 
v různých typech území a pro různé velikostní kategorie obcí. 

Součástí diskuzí na sněmu byla také podpora meziobecní spo-
lupráce v ČR. Její podstatou je vytvoření prostředí pro spolupráci ob-
cí zezdola. Výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech k tématu uve-
dl: „Rozvoj meziobecní spolupráce je pro naše obce cestou, jak při 
zachování samostatnosti obcí docílit nejen zlepšení služeb, ale také 
úspor finančních prostředků, které následně mohou být využity pro 
jejich další rozvoj.“ Příklady oblastí vhodných k takové spolupráci jsou 
předškolní výchova, základní školství, sociální služby, ale i nyní tolik 
aktuální téma sociálního začleňování. Zdroj: Svaz měst a obcí
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Z  j e d n á n íZ
Společné prohlášení vlády a SMO

Představitelé Vlády ČR a Svazu měst a obcí ČR se 18. září 2013 
v Praze sešli na pravidelném společném zasedání. Premiér Jiří Rus-
nok spolu se svým kabinetem ujistil zástupce vedení SMO v čele s 
předsedou Danem Jiránkem o zájmu vlády pokračovat v řešení zá-
sadních otázek majících dopad na místní samosprávy.

Hlavními tématy setkání byla aktuální bezpečnostně-sociální 
problematika, kde Svaz zaštítil iniciativu obcí Výzvou starostům 
2013, novela zákona o veřejných zakázkách, zvýšení úhrady za vý-
kon přenesené působnosti, odměňování starostů nebo zkrácení 
lhůty pro nakládání s obecními byty.

Obě strany považují za podstatné pokračovat také v přípravě na 
příští programové období fondů EU, kde bude důležité významně 
posílit schopnost koordinovat a řídit možnosti podpory na území 
měst a obcí. Zároveň vláda vyjádřila Svazu podporu při rozvoji dob-
rovolné spolupráce obcí v oblastech jejich samostatné působnos-
ti, především v oblasti předškolní výchovy a základního školství, so-
ciálních služeb a nakládání s odpady.
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a to „Restrukturalizace ovocných sadů“ z 22 milionů na 60 milionů 
korun, a „Podpora vybudování kapkové závlahy v sadech“ z 10 mi-
lionů na 20 milionů korun. Kromě dalších dotačních titulů v rámci 
národních dotací, např. „Podpora prostorových a technických izolá-
tů množitelského materiálu“, „Podpora tvorby rostlinných genoty-
pů“, je tento sektor podporován i z evropských fondů, a to zejmé-
na na podporu organizací producentů ovoce a zeleniny (čerpání 
60 mil. Kč v roce 2012), agroenvironmentální opatření, tj. integro-
vaná produkce ovoce a zeleniny (celkem 195 mil. Kč), ekologické 
zemědělství (celkem zhruba 121 mil. Kč).

„V rámci Společné zemědělské politiky v novém programova-
cím období v letech 2014 až 2020 je v sektoru ovoce a zeleniny 
naše snaha zacílena na další podporu posílení činnosti organizací 
producentů. Rovněž bude naší snahou v maximální míře podpořit 
zařazení některých ovocných a zeleninových druhů do takzvaných 
citlivých komodit,“ uvedl ministr Toman.

Produkce ovoce a zeleniny má perspektivu v budoucím pojetí 
Společné zemědělské politiky. Je to významný sektor z hlediska 
udržení zaměstnanosti v zemědělství a ve venkovských oblastech. 
Program rozvoje venkova přispívá a nadále bude přispívat ovocná-
řům a zelinářům investičními podporami, plánována je například 
podpora výstavby nebo rekonstrukce skladovacích kapacit, sklení-
ků, fóliovníků, nosných konstrukcí v sadech včetně protikroupo-
vých systémů, a dalších staveb a zařízení.

I nadále budou ovocnářům a zelinářům poskytovány též nein-
vestiční podpory, a to v opatření Ekologické zemědělství a Inte-
grovaná produkce. Oproti stávajícímu programovému období do-
jde k úpravě podmínek, zejména v oblasti intenzivních ekologic-
kých sadů, vedoucí ke zvýšení transparentnosti a zefektivnění 
systému, přičemž je v maximální míře zachována kontinuita stá-
vajících opatření.

Zdroj: MZe
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MÁ VLAST
cestami proměn 2014

Přináší svědectví o proměnách polozbořených staveb v důstojné 

objekty s užitečnou náplní, o poškozených lokalitách  navrá-

cených k přírodním  principům, o zvelebených parcích, nádražích, 

náměstích a návsích...  

Přispívá k posílení osobního i národního sebevědomí a k šíření 

dobré pověsti naší země v zahraničí. 

Pochlubte se také vy svým dílem a inspirujte ostatní!

Poděkujte s námi lidem, kteří zvelebují krajinu našeho domova.

Zahájení proběhne tradičně 

v druhou májovou sobotu, 10. května 2014 

v Praze na staroslavném Vyšehradě.

NÁRODNÍ 
PUTOVNÍ VÝSTAVA 
představuje veřejnosti 
dobré příklady zvelebování
opomíjených míst v sídlech a krajině naší vlasti

Co je potřeba?

Pokud se aktivně zúčastní Váš kraj, vystavovatelé 
vystavují zdarma, v rámci poplatku kraje. 

Poplatek kraje za celoroční vystavení

12 plakátů činí 50 tis. Kč + DPH. 

Přihlášky krajů – do 31.10.2013

Přihlášky samostatných vystavovatelů do 30.11.2013

•  Foto před proměnou a po ní ze stejného místa

•  Stručný text dle pokynů na webu Asociace

•   Poplatek za prezentaci: 

města - 5000 Kč + DPH za plakát, 
ostatní vystavovatelé 2000 Kč + DPH za plakát. 

Termíny:

Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s., V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2

www.aefcz.org, 

informace: Drahomíra Kolmanová, ententefl orale@email.cz, tel. 777581983, 

Pavel Bureš - Bures@up.npu.cz, tel. 724663562, 

info ohledně zkušenosti kraje: 

Plzeňský – Ing. arch. Miloslav Michalec, e-mail  – miloslav.michalec@plzensky-kraj.cz, 

Karlovarský – Ing. Milan Zukal, e-mail milan.zukal@kr-karlovarsky.cz,  

Ústecký - Jana Červinková, cervinkova.j@kr-ustecky.cz, tel. 777172272.
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Ministr zemědělství jmenoval svým
prvním náměstkem Stanislava Kozáka

Ministr zemědělství Miroslav 
Toman 19. září jmenoval do funk-
ce 1. náměstka Stanislava Kozá-
ka (63). Ten dosud na minister-
stvu zemědělství působil jako 
náměstek ministra pro úsek ze-
mědělských komodit, výzkumu 
a poradenství.

Stanislav Kozák je odborní-
kem s dlouholetými zkušenost-
mi, které získal i v praxi. Na mini-
sterstvu zemědělství je uplatňuje 
od roku 1996, a to ve funkcích 
ředitele odboru, vrchního ředite-
le, náměstka ministra. Do konce 
loňského roku řídil síť agentur 
pro zemědělství a venkov. Je bý-
valým poslancem z let 1992 až 
1996.

Jako 1. náměstek bude Stanislav Kozák zastupovat ministra 
a jednat jeho jménem v záležitostech spadajících do působnosti 
ministra jako statutárního zástupce. Jeho úkolem bude také kom-
plexní koordinace určování koncepcí dlouhodobého vývoje oborů 
spadajících pod ministerstvo zemědělství. Zdroj: MZe

Ve finálové pětici soutěže Era 
Starosta roku jsou tři nováčci, 
o titul se uchází žena a čtyři muži 

Pátý ročník soutěže Era Starosta roku míří do finále. Z necelé 
osmdesátky letos přihlášených starostek a starostů obcí do dvou 
tisíc obyvatel byla odbornou komisí vybrána závěrečná pětice nej-
lepších kandidátů, tři z nich jsou v soutěži vůbec poprvé. Vítěz, 
kterého vybere odborná porota, obohatí svou obec o čtvrt milio-
nu korun a získá tradiční Rychtářské právo jakožto symbol dobré-
ho vedení obce.

„Mezi letošními finalisty jsou i tři úplní nováčci, a komise tak 
četla jejich nominace poprvé. Zbývající dva starostové se už ales-
poň jednou mezi nominovanými v předchozích ročnících soutěže 
objevili. V nadcházejících dnech všech pět finalistů navštíví zástup-
ci hodnotící komise a Nadace VIA. Cílem návštěv je získat předsta-
vu o tom, jak se lidem v daných obcích žije a jaký podíl na tom má 
nominovaný starosta či starostka. Z návštěv bude zpracován po-
drobný materiál, který dostanou k dispozici všichni členové hod-
notící komise a v druhé polovině října komise rozhodne o celko-
vém vítězi, “ říká Jitka Švejcarová, specialistka Společenské odpo-
vědnosti Ery.

Porota soutěže se při výběru pěti finalistů opírala o informace 
z nominace, kterou sepsali obyvatelé obce, a nově také o informa-
ce z dotazníku pro 33 nejlépe hodnocených starostů a starostek. 
„Nutno zmínit, že mezi nejlepšími je letos výrazná převaha mužů, 
mezi finalisty je jediná žena. O to víc nás těší, že sami starostové 
a starostky přiznali, že nejvíce jim k úspěšnému fungování pomá-
há rodina a podpora ze strany manželky nebo manžela, dětí a hlav-
ně jejich pochopení k čtyřiadvacetihodinové službě veřejnosti,“ 
doplňuje Renáta Vondráková z pořádající Nadace VIA. 

O titul Era Starosta roku se letos ucházejí Růžena Balláková z ob-
ce Svatý Jan nad Malší, Josef Mikulášek z obce Sloup, Antonín No-
votný z obce Podbřezí, Radim Sršeň z obce Dolní Studénky a Zde-
něk Valenta z obce Březno. Vítěz bude slavnostně vyhlášen v říjnu 
Malostranské besedě v Praze.

Finalisté soutěže Era Starosta roku 2013:

Obec Svatý Jan nad Malší
(okres České Budějovice, Jihočeský kraj)
Starostka: Růžena Balláková 
Počet obyvatel 532
počet podpisů 144
 
Růžena Balláková vede obec Svatý Jan nad Malší od roku 2010. 

Starostkou se stala poté, co bývalá místostarostka uspořádala me-
zi obyvateli anketu o tom, koho by si přáli v novém zastupitelstvu. 
Růžena Balláková ke svému velkému překvapení ve volbách získa-
la nejvíce hlasů. Od té doby se snaží nezklamat důvěru občanů. Ti 
si váží zejména její píle a osobního nasazení, díky kterým se malá 
jihočeská obec postupně stává jednou z turisticky nejvyhledávaněj-
ších lokalit v regionu.

Starostka svým osobním příkladem přispívá také k lepší soudrž-
nosti obce. Množství kulturních a společenských akcí, na kterých 
se osobně podílí, je nejlepší motivací pro vlastní aktivity místních. 
Společnými silami, a díky velkému zájmu paní starostky, se poda-
řilo zlepšit vzhled obce a rozšířit možnosti zapojení obyvatel do 
místního dění. Paní starostka podporuje činnost místních spolků, 
spolupráci s okolními obcemi, partnerství s rakouskou obcí Grün-
bach. Klade důraz i na kvalitu života v obci. Prosadila proto zacho-
vání základních služeb (obchod Smíšené zboží, služby kadeřnické 
a pedikérské, pobočka České pošty nebo základní a mateřská ško-
la). Obyvatelé oceňují její pracovní nasazení, energii, píli a fakt, že 
práci starosty bere jako poslání.

Obec Sloup
(okres Blansko, Jihomoravský kraj)
Starosta: Josef Mikulášek 
Počet obyvatel 959 
Počet podpisů 46 

Josef Mikulášek se na vedení obce Sloup podílí od roku 1990. 
Starostou se stal okamžitě poté, co jej po změně politických po-
měrů místní občané vyzvali ke kandidatuře do zastupitelstva.

Pan starosta je vzorem jak pro své obyvatele, tak pro okolní sta-
rosty. Místní si cení jeho podpory spolků a veškeré kulturní a spo-
lečenské činnosti, která se pak vrací v podobě dobrovolného za-
pojování obyvatel ať už v rámci Sboru dobrovolných hasičů, nebo 
při organizaci sbírek a akcí.

Během 23 let ve funkci se nepřestává snažit o zvelebení vnější-
ho vzhledu obce, o její přiblížení se vesničkám v Alpách nebo Do-
lomitech. Stejný důraz ale klade na zapojení místních do dění v ob-
ci, a to jak kulturního, tak pracovního. Obci Sloup starosta Mikulá-
šek zastupuje nejen z pozice své funkce, ale i při různých kulturních 
příležitostech jako člen komorního smíšeného sboru Kantila.

Josefa Mikuláška si občané cení pro pokoru, s jakou přistupuje 
k životu a roli starosty. Stejně důležitý je jeho humor a schopnost 
zajistit, že v obci vše funguje tak, jak má. Svým osobním příkladem 
přispívá k vytváření vstřícné a pozitivní atmosféry v celé obci.

Obec Podbřezí
(okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj)
Starosta: Antonín Novotný
Počet obyvatel 532 
Počet podpisů 27 

Antonín Novotný se starostou obce Podbřezí stal na základě 
vlastního rozhodnutí. Po roce 1989 se obec osamostatnila od 
Dobrušky, chyběli však lidé se zkušeností s vedením obce. Místní se 
tedy obrátili na nově přistěhované obyvatele, kteří se zdáli v těch-
to věcech zběhlejšími. Dostatek zkušeností však nevyvážil nedosta-
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tek znalosti místních lidí. Po čtyřech letech 
se Antonín Novotný rozhodl vytvořit vlastní 
kandidátku a stát se i starostou.

Antonín Novotný je pro své obyvatele 
vzorem v péči o rodinu. Sám vychoval osm 
vlastních dětí a nyní pomáhá i s výchovou 
dalších, a to prostřednictvím Montessori 
mateřské školky, o kterou je mezi místními 
i přespolními rodiči obrovský zájem. Kro-
mě toho klade důraz i na vyžití starších 
obyvatel, proto obec podporuje provozo-
vatele místního hostince, udržuje dobré 
styky s firmou zaměstnávající místní a cel-
kově k životu obce přispívá svým mottem: 
„Nechceme, aby tu lidé bydleli, chceme, 
aby tu lidé žili“.

Na svém starostovi občané oceňují jeho 
široký záběr a zájem o stabilní vedení ob-
ce, otevřenost názorům ostatních, pokoru 
a hrdost na svou obec. Schopnost porozu-
mět obyvatelům je pro něj prioritou. Ob-
rovská píle a pracovitost výsledkem celoži-
votní pokory.

Obec Dolní Studénky
(okres Šumperk, Olomoucký kraj)
Starosta: Radim Sršeň 
Počet obyvatel 1313 
Počet podpisů 125 

Radim Sršeň se starostou obce Dolní Stu-
dénky stal ve velmi mladém věku 30 let. Zvo-
lení jej překvapilo, ale rozhodl se výzvu ob-
čanů přijmout a být zároveň hrdým a správ-
ným nástupcem své maminky. V legraci svou 
obec nazývá „královstvím“.

Díky zkušenostem, které nasbíral během 
studia v zahraničí, se mu daří získávat pro 
obec důležité dotace a přispívá k jejímu další-
mu rozvoji. Ať už je to výstavba dětského hři-
ště, centrálního parkoviště nebo nových auto-
busových zastávek. To vše činí s cílem zlepšit 
život místních obyvatel. Myslí i na obce v oko-
lí, proto v minulosti uspořádal např. aukci do-
davatele elektřiny a plynu pro pět obcí, díky 
čemuž všechny zapojené obce velmi šetří. 
Pravidelně pořádá snídaně se starosty – pro-
stor pro výměnu zkušeností s vedením obcí.

Zajímá se také o kulturní život, sám je ak-
tivní ve třech hudebních tělesech. To jej při-
vedlo k pořádání dnes již tradiční akce „Hud-
ba bez hranic“, která je přehlídkou místních 
i zahraničních hudebníků a umělců. Občany 
zapojuje aktivně i do rozhodování o dalším 
rozvoji obce – Dolní Studénky jsou zapojené 
do pilotního projektu projednávání rozvojo-
vé strategie obce komunitním způsobem.

Obyvatelé Dolních Studének si svého 
mladého starosty váží pro jeho rozsáhlé od-
borné znalosti, úspěchy při získávání pro-
středků pro obec, manažerské schopnosti 
řídit vlastní firmu, přednášet na vysoké ško-
le, být členem místních spolků, organizovat 
kulturní akce a k tomu ještě řídit obec z po-
zice neuvolněného starosty, ale stále vstříc-
ně a obětavě, vždy s ohledem k lidem.

Obec Březno
(okres Chomutov, Ústecký kraj) 
Starosta: Zdeněk Valenta 
Počet obyvatel 1304 
Počet podpisů 88 

Zdeněk Valenta se členem zastupitelstva 
obce Březno stal už v roce 1992. Postupně 
sbíral zkušenosti, učil se řízení obce, jak se 
sestavuje rozpočet, jak pracovat s lidmi. V ro-
ce 2006 se nakonec stal i starostou. Rozhod-
nutí, zda opustit stávající zaměstnání, neby-
lo lehké. Ale výzva nezklamat důvěru lidí by-
la silnější.

Obyvatelé Března si na svém starostovi ce-
ní jeho pracovitosti, laskavosti a lidskosti. Vý-
jimečně citlivý přístup k obyvatelům a historii 
obce prokázal Zdeněk Valenta svým zájmem 
o kulturní památky v obci. Opravený kostel, 
odkoupení a oprava kostela a dalších drob-

ných památek v okolních obcích, to vše by 
stačilo jako důkaz pro obdivuhodnou snahu 
o záchranu paměti místa. Starosta Března jde 
však dál – spolu s místními si v květnu připo-
mněl památku obětí druhé světové války. 
Těm, kteří nepřežili transport smrti, slavnost-
ně odhalili pomník. Práci učitelů bude zase 
připomínat muzeum českého školství. Místní 
obyvatelé se pak potkávají na tradiční krojo-
vané pouti nebo při výletech do okolí.

Pro místní je ale nejdůležitější starostovo 
nasazení, čestné jednání, ochota mluvit se 
všemi. Dokonce i děti za ním chodí na úřad 
a radí se o tom, jak se zapojit do života ob-
ce. I tak si lze vysvětlit absenci vandalismu 
v Březně.

Markéta Hlavicová, za Nadaci VIA
Další informace jsou dostupné na 

webových stránkách www.erasvet.cz 
a www.nadacevia.cz
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Knihovníci z celé republiky se setkali 
ve Veselici v Moravském krasu

Deváté setkání knihovníků venkovských knihoven se uskutečni-
lo v září na Moravě. Hlavním hostitelem byla Místní knihovna Vese-
lice – Knihovna roku 2011. Za finanční podpory ministerstva kultu-
ry se na zdárném průběhu akce podílely Obec Vavřinec, Městská 
knihovna v Blansku a Sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků ČR. 

Třídenní seminář volně navazuje na soutěž Knihovna roku. Ví-
tězná knihovna získává vedle ocenění, také právo uspořádat setká-
ní pro knihovníky obecních knihoven z celé republiky. Program má 
osvědčený scénář – jedna část je věnována aktuálním knihovnic-
kým otázkám – letos byl zaměřen na práci s regionální literaturou. 
Účastníci se seznamují s nejnovějšími trendy knihovnictví a osvoju-
jí si nové zajímavé činnosti, kterými pak obohacují služby pro své 
čtenáře. Odborného programu se vždy účastní nejen knihovníci, 
ale mnohdy i zástupci samosprávy (zřizovatelé knihoven) z blízké-
ho okolí. Druhá část je pak relaxačně poznávací. Zde mají knihov-
níci možnost poznat zajímavosti a pamětihodnosti daného regio-
nu a ochutnat regionální speciality.

Cílem setkání je propagace práce knihoven, navázání osobních 
kontaktů a neformální výměna zkušeností.

Účastníci akce měli možnost navštívit Muzeum Blanska v nově 
zrekonstruovaném zámku. Velmi je zaujala expozice užitkové liti-
ny z 19. a 20. století. Následovala krátká procházka městem, při 
které viděli dřevěný kostelík sv. Paraskivy a městskou knihovnu. 
Následně se přesunuli do Sloupu, kde byli ubytováni. Zde se dlou-
ho nezdrželi, protože další část programu byla přichystána ve Vav-
řinci. Cestou se zastavili u Novodvorské lipové aleje. Zasvěcenými 
průvodci byli starosta obce Vavřinec Miloslav Novotný a knihovni-
ce Olga Hájková.

Druhý den dopoledne byl věnován odbornému programu – pre-
zentace jednotlivých přednášejících se zaměřovaly na práci s regio-
nální literaturou, spolupráci Moravské zemské knihovny s knihov-
nami regionu a představen byl i konkrétní projekt pro celé rodiny 
Putování nad zemí a pod zemí, orientovaný na poznávání regionu, 

regionálních osobností a literatury, který připravila Městská knihov-
na v Blansku pro knihovny ve své působnosti. Hovořilo se také 
o možnostech spolupráce a vzniku mnoha zajímavých projektů 
v regionu, které realizuje MAS Moravský kras.

Praktické ukázky z činnosti knihovny ve Veselici byly pro účast-
níky připraveny přímo v knihovně. Mohli si tak vyzkoušet své do-
vednosti, když si měli pomocí „zažehlovací techniky“ vytvořit ob-
rázek nebo záložku do knihy. Nezůstalo jen u akcí v knihovně, ale 
došlo i na poznávání blízkého okolí. Pomocí koloběžky se měli pře-
sunout ti odvážnější k nedaleké rozhledně. Program byl bohatý 
a došlo i na ochutnávku místních specialit a neformální výměnu 
zkušeností.

Poslední den navštívili knihovníci nejprve Sloupsko-šošůvskou 
jeskyni, dále pak pokračovali návštěvou Obecní knihovny v Petrovi-
cích (oceněné letos jako nejlepší knihovna Jihomoravského kraje). 
Poslední zastávkou byla Knihovna v Rájci-Jestřebí, jež je proslulá 
svou bohatou kulturně výchovnou činností. Příští, jubilejní 10. se-
tkání, se uskuteční ve dnech 18. – 20. 9. 2014 v Ratíškovicích. 

Daniela Wimmerová, SKIP
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Knihovna roku 2013 bude vyhlášena 3. října 2013

V Zrcadlové kapli Klementina v areálu Národní knihovny v Pra-
ze bude 3. října vyhlášena Knihovna roku 2013. Nejlepší knihovna 
vzejde z 13 knihoven vybraných v krajských kolech soutěže „Ves-
nice roku“ nebo přímou nominací na ministerstvo kultury. Vítězná 
knihovna získává vyšívanou stuhu a finanční ocenění (70.000 Kč). 
Další dvě knihovny obdrží čestné uznání ministerstva kultury a čin-
nost ostatních knihoven je oceněna diplomem Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků ČR „Za vzorné vedení knihovny“.

Nominace na udělení ceny
Knihovna roku 2013 v kategorii „základní knihovna“

Osek
Jihočeský�kraj,
okres�Písek
vede�Václava�Štemberková

Za�zvýšení�atraktivity�knihovny�pro�obyva-
tele�malé�obce�a�vytvoření�místa�setkává-
ní�lidí�s�rozličnými�zájmy,�které�v�knihovně�
realizují�

Petrovice
Jihomoravský�kraj,
okres�Blansko
vede�Hana�Šebelová

Za�kvalitní�knihovnické�služby�propojené�
s�celoživotním�vzděláváním�a�kulturním�
rozvojem�jednotlivců�i�společenských�sku-
pin�za�významné�podpory�vedení�obce

Hroznětín
Karlovarský�kraj,
okres�Karlovy�Vary
vede�Vendula�Zábelová

Za�aktivní�práci�s�dětským�čtenářem�a�za�
příkladnou�spolupráci�s�obcí

Kratonohy
Královéhradecký�kraj,
okres�Hradec�Králové
vede�Pavlína�Jílková

Za�rozmanitou�knihovnickou�nabídku�pro�
čtenáře�poskytovanou�v�nově�zrekonstru-
ovaném�objektu

Dětřichov
Liberecký�kraj,
okres�Liberec
vede�Miroslava�Kohoutová

Za�kulturní�a�vzdělávací�aktivity�spojené�
s�knihovnickými�službami�poskytované�
v�rekonstruovaných�prostorách�navzdory�
přerušení�v�důsledku�povodní�z�roku�2010�

Měrunice
Ústecký�kraj,
okres�Teplice
vede�Anna�Holá

Za�znovuobnovení�knihovny�jako�moder-
ního�komunitního�centra�obce

Žabeň
Moravskoslezský�kraj,
okres�Frýdek-Místek,
vede�Hana�Pščolková

Za�přínos�ke�komunitnímu�životu�v�obci�
a�velmi�dobrou�komunikaci�s�místní�sa-
mosprávou

Troubky
Olomoucký�kraj,
okres�Přerov
vede�Hana�Obrtelová

Za�aktivitu�knihovnice�při�organizování�
akcí�na�podporu�čtenářství�a�za�zapojení�
knihovny�do�společenského�a�kulturního�
života�v�obci�

Dolní Újezd
Pardubický�kraj,
okres�Svitavy
vede�Jaroslava�Bisová

Za�integrální�zapojení�do�kultury�obce�
a�za�kvalitní�spolupráci�s�obcí

Břasy
Plzeňský�kraj,
okres�Rokycany
vede�Jaroslava�Kiršová

Za�významný�podíl�při�rozvoji�dětského�
čtenářství�a�nabídce�kulturních�a�vzdělá-
vacích�pořadů�pro�děti�a�mládež�v�obci

Milín
Středočeský�kraj,
okres�Příbram
vedou�Dana�Reiterová,
Jitka�Slancová
a�Klára�Růžičková

Za�moderní�knihovnické�služby�provázané�
s�činností�mateřského�centra,�nízkopraho-
vého�klubu,�přednáškovou�a�výstavnickou�
činností�poskytované�ve�zrekonstruova-
ných�prostorách�

Hodice
Kraj�Vysočina,
okres�Jihlava
vede�Ivana�Kalinová

Za�přeměnu�stagnující�knihovny�v�čtenář-
ské�a�kulturní�centrum�v�obci

Ratiboř
Zlínský�kraj,
okres�Vsetín
vede�Michaela�Jakubíková

Za�vytvoření�příjemného�místa�k�setká-
vání�občanů�obce�a�podporu�dětského�
čtenářství�

Zdroj: Lenka Prucková,
místopředsedkyně sekce veřejných knihoven SKIP

Úspěšný seminář „Studenti 
pro venkov“ se vrací!

Již dvanáctý ročník semináře „Studenti pro venkov“ nechal na 
sebe čekat celé tři roky. Věříme, že pro všechny mladé lidi se zá-
jmem o rozvoj venkova, je dobrou zprávou, že se právě letos po 
delší odmlce vrací a rádi na něj zavítají do Spolkového domu ve 
Vlašimi v podzimním termínu od 25. do 28. října.

„Seminář je postaven na aktivním zapojení mladých lidí do pro-
jektů, na možnosti sdílet zkušenosti z oblasti rozvoje venkova, ven-
kovské turistiky a ochrany a tvorby krajiny,“ upřesňuje Eva Hájko-
vá, organizátorka semináře.

Letošní seminář se ponese v duchu tématu „Aby naše vesnice 
vzkvétala aneb oživení nabídky služeb a obnova veřejných pro-
stranství vesnic za účelem zatraktivnění venkovského prostoru pro 
místní obyvatele i turisty.“ Konkrétní případové studie, kterými se 
budou účastníci semináře zabývat, budou pokrývat široké zájmo-
vé spektrum. Zatímco v mikroregionu Český Smaragd bude řešen 
koncept dopravní situace v Hulicích v souvislostí s dálnicí D1, v mi-
kroregionu Blaník se účastníci semináře spolu s místními zaměří na 
úpravu a ozelenění náměstí v Načeradci. V mikroregionu Želivka, 
jehož život je výrazně určován přítomností vodní nádrže na Želiv-
ce a dálnicí D1, se zase zaměříme na možnosti celkového turistic-
kého zatraktivnění regionu.

Účastníci navíc budou ke své práci inspirováni přednáškami od-
borníků – přednáškový blok se uskuteční v sobotu 26. října dopo-
ledne v přednáškovém sále Spolkového domu a jsou na něj zváni 
nejen účastníci a spoluorganizátoři semináře, ale také další zájem-
ci z řad veřejnosti.

Mikroregion Český smaragd, Podblanickem o.s.  
a Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

srdečně zvou na

SEMINÁŘ STUDENTI PRO VENKOV XII.
Téma: Aby naše vesnice vzkvétala

Kde: Spolkový dům, Palackého nám. 65, Vlašim 
Kdy: 25. – 28. října 2013

Seminář je určen studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol  a mladým lidem se 
zájmem o rozvoj venkova, turismus a péči o krajinu. 

Účastníci se mohou těšit na:
• Komunitní plánování v obcích a mikroregionech Český smaragd, Blaník a Želivka na téma 

obnova veřejných prostranství obcí a využití turistického potenciálu regionů.
• Zajímavé besedy s aktéry rozvoje venkova v regionu, sdílení zkušeností se studenty
• Přednášky odborníků:
   Ing. Petr Šiřina: Úprava veřejných prostranství na venkově
   Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.: Turistický potenciál venkovských oblastí

Příspěvek na ubytování: 600 Kč

Přihlášky a bližší informace na www.spolkovydum.cz. Přihlášky zasílejte 
nejpozději do 15. října 2013 na vitovska.d@centrum.cz.

KONTAKT: Daniela Vítovská, vitovska.d@centrum.cz; 721 783 250

Seminář je pořádán za finančního přispění Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj, Svazku obcí 
Český smaragd, Blaník a Želivka a Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
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Na letošní „Studenty“ přislíbili účast Markéta Flekalová ze Za-

hradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně s tématem „Turistic-
ký potenciál venkovských oblastí“ a Petr Šiřina z Výzkumného ústa-
vu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích 
s přednáškou na téma „Úprava veřejných prostranství na venkově“.

„Na semináři je úžasné, že umožní setkání všeho druhu – setka-
jí se mladí lidé se společným zájmem o český venkov, i když každý 
s trochu jiným zaměřením, setkají se studenti s odborníky, s lidmi 
z praxe, s místní samosprávou, atd. Projekt propojuje několik insti-
tucí, které spolu třeba ještě nikdy nespolupracovaly a nyní mají 
možnost začít,“ dodává Daniela Vítovská, organizátorka semináře.

Společně doufáme, že i letošní seminář bude velkým přínosem 
nejen pro účastníky, ale i pro partnerské organizace a že některé 
z nápadů a výsledků společného plánování v mikroregionech bu-
dou do budoucna zrealizovány stejně tak, jako v minulých letech.

Zájemci naleznou více informací, podrobný program a při-
hlášky na seminář na webových stránkách Spolkového domu 
www.spolkovydum.cz. Přihlašování je možné nejpozději do 15. říj-
na 2013 na emailové adrese vitovska.d@centrum.cz. Kapacita je 
omezena na 15 účastníků.

Daniela Vítovská, Eva Hájková
info@spolkovydum.cz; vitovska.d@centrum.cz

Vítězem středočeského kola 
Ekologické olympiády se staly 
studentky Gymnázia Rakovník

Studenti ze dvanácti středních škol celého Středočeského kraje 
se 19. – 21. 9. sjeli do Vlašimi, aby se zúčastnili 18. ročníku stře-
dočeského kola Ekologické olympiády. V tříčlenných týmech se zde 
utkali ve dvou praktických a dvou teoretických úlohách, ve kterých 
měli za úkol zapojit nejen svou paměť, ale také logické uvažovaní, 
prezentační dovednosti a praktickou zručnost. Titul vítězů získali 
již třetí rok po sobě studentky Gymnázia Zikmunda Wintra v Ra-
kovníku Doubravka Požárová, Hana Sechterová a Anna Horáčko-
vá, které získaly 316,5 bodů z 391 možných. Druhé místo obsadi-
li studenti z Gymnázia Kladno a o třetí se umístili studenti Gymná-
zia Benešov. Krajským koordinátorem kola ve Středočeském kraji 
je ZO ČSOP Vlašim. Tradičním pořadatelem soutěže na celonárod-
ní úrovni je Český svaz ochránců přírody. Vítězné družstvo bude 
Středočeský kraj reprezentovat v celonárodním kole, které proběh-
ne v Jižních Čechách na jaře roku 2014.

Smyslem ekologické olympiády není pouze soutěž pro soutěž, ný-
brž zejména prohloubení motivace studentů k ochraně životního pro-
středí a podpora jejich vzájemného seznámení a sdílení zkušeností, 
společných zájmů a zážitků. Ústředním motivem letošního kola byla 
„obnova a rekultivace“. Studenti na toto téma zpracovávali praktic-
ké úlohy. Jejich prvním úkolem bylo vytvořit plán obnovy lomů v Jino-
šovském údolí, která bude v brzké době opravdu probíhat a některé 

nápady studentů se tak mohou dočkat reálného uplatnění. V druhé 
části olympiády se studenti podíleli na obnově aleje v Trhovém Štěpá-
nově, kde společnými silami vysadili 60 sazenic lípy srdčité.

Lenka Suchanová, koordinátorka Středočeského kola EO

Nově otevřené Ekocentrum DOTEK 
bude centrem Východních Krkonoš

V sobotu 21. září byla slavnostně otevřena opravená fara v Hor-
ním Maršově. Tím se definitivně přeměnila na Ekocentrum DOTEK 
– nové vzdělávací a relaxační centrum Východních Krkonoš.

Slavnostní odpoledne zahájil ředitel Střediska ekologické výchovy 
a etiky Rýchory – SEVER Jiří Kulich. Popřál novému centru ekologie co 
nejpevnější zdraví a dlouhý život. Přidali se k němu i čtyři vážené su-
dičky, které taktéž nešetřily hezkými slovy. První byl Miloslav Klimeš, 
projektant stavby, druhou Pavel Mrázek, starosta Horního Maršova, 
třetí Jan Tywoniak z katedry ČVUT, který se svými stu-
denty připravil návrh moderních technologií, a čtvrtou 
Jan Hřebačka, ředitel Správy KRNAP, která byla spolu-
pracujícím subjektem při této dlouhodobé rekonstrukci.

Hosté sobotní slavnosti byli svědky mnoha unikátních příběhů. 
Nejdříve jim mladí hudebníci zahráli autorské skladby hraběte 
Aichelburga, které byly zrekonstruovány z dochovaných notových 
zápisů. Pak zažili speciální prohlídku „Farou křížem krážem“, při 
které vyplňovali tajenku. S hledáním těch správných slov jim v ně-
kterých místnostech pomohli lektoři SEVERu, jinde byli odkázáni 
na přidělenou legendu. Po výtečném rautu připraveném místním 
kuchařem následoval koncert krkonošských písní v přednesu mar-
šovského spolku Berthold a jedinečné divadelní představení o his-
torii fary a osudech místních farářů. Následující den mohli hosté 
využít komentovanou procházku na hrádek Aichelburg.

Mezi významné hosty této slavnosti patřili i ředitelé 2 národních 
parků (KRNAP a NP Podyjí, za polský Karkonosski park narodowy byl 
vyslán odborný zástup), zástupci Krajského úřadu Libereckého kra-
je, zástupci středisek ekologické výchovy (např. Divizna Liberec, Sdru-
žení středisek Ekologické výchovy Pavučina),  neziskových organiza-
cí v kraji (např. Vila Čerych) i neziskových organizací celostátně půso-
bících (např. Hnutí Brontosaurus, Zelený kruh, Společnost pro trvale 
udržitelný život, Nadace Partnerství). Z odborných institucí bylo zastou-
peno např. Muzeum Vysoké Mýto nebo ČVUT. Nechyběli ani provozo-
vatelé polského Domu Trzech kultur Parada z druhé strany hranic.

Po mnohaleté přípravě bude Ekocentrum DOTEK sloužit přede-
vším ke vzdělávacím aktivitám v oblasti ekologické výchovy, tzn. po-
skytovat zázemí pro dlouholetou činnost SEVERu. Rádo by ale za-
stávalo i funkci přirozeného společenského a kulturního centra Hor-
ního Maršova a v neposlední řadě i zajímavé alternativy v turistickém 
ruchu prostřednictvím svých relaxačně-vzdělávacích pobytů.

Více informací na: www.sever.ekologickavychova.cz
Kontakt: anna.ctvrtnikova@ekologickavychova.cz
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soutěž Vesnice roku
MMR ČR je od samého počátku jedním z hlavních vyhlašovate-

lů soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Letos se ko-
ná již 19. ročník a každý rok registrujeme velký zájem soutěžících.

Obce, které v letošním ročníku získaly Zlatou stuhu za vítězství 
v krajském kole a zajistily si tím postup do celostátního kola, zís-
kávají příslib dotace ve výši až jeden milion korun. Vítěz celostát-
ního kola, nositel titulu „Vesnice roku 2013“ získá další milión, cel-
kem tedy dva miliony korun. Obce oceněné stuhami modrá, bílá 
a oranžová získávají příslib dotace na částku až 600 tisíc korun.

Dotace poskytuje MMR v rámci podprogramu Podpora obno-
va a rozvoje venkova pro rok 2014. Žádosti mohou být zaměřeny 
například na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, na obnovu 
a údržbu veřejné zeleně, na rekonstrukci místních komunikací, 
stezek a veřejného osvětlení.

poVodňoVé programy
MMR vyhlásilo 17. června po ničivých povodních výzvy k podá-

vání žádostí o dotace v rámci programu Podpora bydlení při živel-
ní pohromě. Cílem podpory je zajištění dočasného náhradního 
ubytování, odstranění staveb bytového nebo rodinného domu, je-
ho části nebo zbytků stavby nebo stavební suti a poskytování pří-
spěvku na opravu bytu.

Vládou schválený program se skládá z 2 podprogramů podle ty-
pu vyhlášeného povodňového nebezpečí. Každý podprogram ob-
sahuje tři dotační tituly.

Dotační titul č. 1 – Náhradní ubytování:
Podpora je určena k pořízení a vybudování ubytovací jednotky 
sloužící k dočasnému náhradnímu bydlení pro osoby, které v dů-
sledku povodně přišly o bydlení.

Dotační titul č. 2 – Odstranění stavby:
Dotace je poskytována k úhradě nákladů spojených s odstraněním 
nenávratně poškozených staveb pro bydlení v důsledku povodně.

Dotační titul č. 3 – Příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu: 
Příspěvek slouží k úhradě části nákladů na opravu bytu poško-
zeného povodní.

MMR změní program Podpora obnovy
a rozvoje venkova. Vrátí se památky

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR ČR) po roce znovu otevře 
dotační titul „Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci“. 
Plných 115 milionů Kč rozdělí na dotacích menším obcím. Minulá 
vláda přitom chtěla podporu snížit na pouhých 65 milionů a už pro 
rok letošní zrušila dva dotační tituly. Nově se to změní, pro součas-
nou vládu je podpora rozvoje venkova prioritou.

„Považuji za velkou chybu snižovat podporu pro menší obce. 
Jde o dotace do 400 tisíc korun, které jsou nejen efektivní, ale ma-
jí prakticky nulový korupční potenciál. Vedle dotací vítězům sou-
těže Vesnice roku či peněz pro zapojení dětí a mládeže do komu-
nitního života v obci jsem rozhodl, že budeme podporovat obno-
vu sakrálních staveb ve správě obcí,“ řekl František Lukl, ministr 
pro místní rozvoj.

Tento dotační titul se otevře znovu po roční pauze. V loňském 
roce si o peníze v rámci tohoto titulu zažádalo 359 obcí. Rozděle-
no bylo 29,5 milionů korun mezi 145 úspěšných žadatelů. Podle 
podmínek programu smí žádat pouze vesnice s méně než třemi ti-
síci obyvatel.

„Nejde o podporu církví. Jde výhradně o peníze pro obce, které 
mají ve své správě i drobné sakrální stavby, například hřbitovní zdi, 
boží muka atd. Podle zájmu z roku 2012 je evidentní, že obce si ta-
kovou formu dotace zaslouží,“ upozorňuje ministr Lukl. O peníze 
bude možné žádat od 1. prosince letošního roku.

podpora se zVýší
Vláda Petra Nečase snížila objem podpory v tomto podprogra-

mu ze 160 milionů korun v roce 2012 na 100 milionů v roce letoš-
ním. Pro rok 2014 navrhovala škrt na 80 milionů a posléze dokon-
ce na pouhých 65 milionů korun.

„To není akceptovatelné, vláda by neměla vyklízet pozice tam, 
kde dokáže vyplácet přesně a účelně mířenou podporu. Proto 
jsme zvýšili objem prostředků na 115 milionů korun a například 
zvýšili i výhry v soutěži Vesnice roku 2013 na 2 miliony korun,“ 
dodává ministr Lukl.
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„Do této chvíle jsme přijali 988 žádostí za 31,2 mil. korun a již 
jsme proplatili 22,9 milionů korun“, uvedl ministr Lukl.

MMR v srpnu také vyhlásilo program obnovy obecního a krajské-
ho majetku, kde dotace dosahují 85 % celkových nákladů. V rámci 
Strategie obnovy území budou vyhlášeny programy na podporu vý-
stavby obecních nájemních bytů a finanční pomoc v oblasti bydlení 
fyzickým osobám. Zdroj: MMR

Evropské fondy: schváleno 44 430 projektů
za 694,9 miliardy Kč, proplaceno 57,4 %

Cílem České republiky je vyjednat výjimku z pravidla n+2, ne-
boli zajistit, aby mohly být EU fondy, které má ČR přiděleny na jed-
notlivé roky do 2013, proinvestovány postupně až do roku 2015. 
Ministr pro místní rozvoj František Lukl zároveň na jednání s komi-
sařem Johannesem Hahnem požádal o rozšíření Operačního pro-
gramu Doprava v souvislosti s povodněmi o možnost financování 
oprav místních komunikací.

„Čerpání prostředků není 
uspokojivé. Ministerstvo pro 
místní rozvoj u řady progra-
mů zavedlo krizové řízení. Ta-
to agenda je také pravidelným 
bodem jednání Porady eko-
nomických ministrů. Rozhod-
li jsme se apelovat na všech-
ny aktéry a sledovat naplňo-
vání akčního plánu zlepšení 
veřejně,“ říká ministr Franti-
šek Lukl.

Dalšími opatřeními je převzetí části delegovaných činností z mi-
nisterstva vnitra a kultury zpět na MMR. Rozumné se jeví také 
uplatnění vnějších a vnitřních realokací v rámci OP ŽP či OPTP. Tě-
mito kroky se již dnes podařilo zachránit více než 7,5 mld. Kč.

Ministerstvo tak bude každý měsíc zveřejňovat stav čerpání pro 
všechny operační programy. 

Celkový stav ukazuje následující tabulka:

Hlavní příčiny negativního vývoje
A. Nevhodné nastavení implementační struktury
B. Složitost a počáteční absence metodik
C. Vysoká fluktuace pracovníků
D.  Velké problémy v projektovém řízení příjemců, kvalita zadáva-

cího řízení, odvolávání, ÚOHS – lhůty
E.  Závěry auditů Evropské komise – pochybení – nastavení programů
F. Nejasné výklady kontrol a auditů

jednání V bruselu pokračují
Zároveň se v Bruselu bojuje o možnost rozšíření pravidla n+2 

o jeden rok. „Naposledy jsme o tom jednali ve čtvrtek 12. září. Byť 
jsou proti především přímí plátci, věříme, že naše argumenty jsou 
natolik silné, že uspějeme. Jde o to, že v rámci Unie mají výhodu 
tří let Slovensko a Rumunsko. V příštím programovém období bu-
de tato zásada platit pro všechny. Proč proto toto pravidlo neapli-
kovat již nyní,“ říká ministr Lukl.

Ministr Lukl prosazuje možnost rozšíření Operačního programu 
Doprava v souvislosti s povodněmi o opravy místních komunikací. 
„Dívám se na vše pohledem starosty, tedy zdola. Když se objeví 
problém, snažím se ho řešit rychle a hlavně systémově. Proto mi 
přijde logické, aby evropské peníze pomohly také v případech, kdy 
je třeba obnovit místní komunikace po povodních,“ objasňuje mi-
nistr František Lukl. Zdroj: MMR

Srpnová měsíční monitorovací zpráva 
o průběhu čerpání fondů EU

MMR vydalo měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání 
SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za 
měsíc srpen 2013.

Od počátku programového období k 4. září 2013 bylo v rámci 
politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU realizova-
né na území České republiky podáno 98 751 žádostí o podporu 
v celkové hodnotě 1 407,0 mld. Kč. To představuje 176,9 % cel-
kové alokace NSRR na programové období 2007–2013.

Řídicí orgány a zprostředkující subjekty OP doposud vydaly 
44 430 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 
694,9 mld. Kč, což činí 87,4 % celkové alokace NSRR. Proplacené 
prostředky na účty příjemců dosahují 456,7 mld. Kč, tedy 57,4 % 
celkové alokace NSRR. Certifikované výdaje předložené EK činí 
275,7 mld. Kč, což je 34,7 % celkové alokace NSRR na programo-
vé období 2007–2013. Zdroj: MMR

Úplné pozastavení čerpání hrozí 
nově i ROPu Střední Čechy

Čerpání evropských prostředků České republice nejde tak, jak 
by si představovala. Na dnešní (17. září) tiskové konferenci to uve-
dl ministr pro místní rozvoj v demisi František Lukl. Problémy jsou 
natolik vážné, že Česko může v letošním roce přijít o 15 až 30 mi-
liard eur. Navíc hrozí, že Evropská komise zcela pozastaví další re-
gionální operační program – tentokrát ROP Střední Čechy.

To, že se Česku nedaří čerpat prostřed-
ky z fondů EU, není žádným tajemstvím – 
stačí nahlédnout do aktuálních čísel Mini-
sterstva pro místní rozvoj (MMR), které 
v zemi na čerpání z evropských fondů do-
hlíží. K začátku září bylo schváleno téměř 
44,5 tisíc projektů za necelých 695 miliard 
korun. Realizátorům projektů bylo ze stát-
ního rozpočtu proplaceno 57,4 % aloka-
ce, Evropská komise však zatím poslala jen 
třetinu (34,7 %).
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„Jedná se o velmi nízkou částku a my nyní činíme kroky, aby se 
situace zlepšila,“ sdělil novinářům ministr pro místní rozvoj v de-
misi František Lukl.

Aby se letošní ztráta, kterou MMR odhaduje na 15–30 miliard, 
co nejvíce minimalizovala, je podle jeho slov v první řadě nutné sle-
dovat rizikové operační programy a s jejich řídícími orgány konzul-
tovat připravovaná opatření.

V současnosti se vysoká míra rizika, že program nezvládne do 
konce stávajícího programového období 2007–2013 vyčerpat při-
dělenou alokaci, nachází u několika operačních programů. Jedná se 
o OP Životní prostředí, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, In-
tegrovaný operační program, OP Technická pomoc a dvojici regio-
nálních operačních programů – ROP Severozápad a nejnověji i ROP 
Střední Čechy.

jen tak to neskončí
U posledního zmíněného programu navíc hrozí, že jej kvůli vy-

soké chybovosti v projektech zcela pozastaví Evropská komise. „Po 
jednání s Evropskou komisí nám bylo indikováno, že v ROP Střední 
Čechy probíhaly audity, které teď přezkoumávala Komise. Pravdě-
podobně to jen tak neskončí,“ komentoval aktuální situaci 1. ná-
městek ministra Daniel Braun. V případě, že by se tak stalo, hrozí 
podle Brauna riziko, že program nestihne do konce programového 
období dočerpat celou alokaci.

Ředitel Úřadu regionální rady soudržnosti ROP Střední Čechy 
Tomáš Novotný však informaci nepotvrdil. „My k tomu nevidíme 
důvod. Žádné pochybení nebylo nalezeno,“ řekl po skončení mi-
nistrovy tiskové konference ČTK.

V připravovaném rozhovoru pro EurActiv vysvětlil, že v ROP Střed-
ní Čechy nedávno probíhal audit Evropské komise, který nic zásad-
ního neodhalil. „V souvislosti s případem bývalého hejtmana Ratha 
u nás probíhaly rozsáhlé kontroly a nález chybovosti byl pod 1 %. To 
je nejnižší nález v historii České republiky,“ řekl tehdy redakci.

Dalšímu regionálnímu operačnímu programu ROP Severozá-
pad, v němž byl z rozhodnutí Evropské komise v minulosti poza-
staven úplně celý proces čerpání, se podle Brauna podaří rozběh-
nout v horizontu několika týdnů.

V současné době zůstává i nadále pozastavena certifikace u pě-
ti ze sedmi regionálních operačních programů. Bez omezení je 
pouze ROP Jihovýchod a ROP Jihozápad.

Proplácení ze strany Evropské komise (nikoliv ze státního roz-
počtu) je pozastaveno i u některých tematických operačních pro-
gramů – Integrovaného operačního programu, OP Praha-Adapta-
bilita či u OP Podnikání a inovace.

Zdroj: http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/
cr-ma-problemy-s-cerpanim-uplne-pozastaveni-hrozi-i-ropu-

-stredni-cechy-011114

Ministerstvo zemědělství získalo 
pro zemědělce 850 milionů korun

Ministerstvo zemědělství poskytne zemědělcům podporu 850 mi-
lionů korun z prostředků, které se resortu podařilo ušetřit. S přesu-
nem financí souhlasila vláda. Z celé částky bude 80 milionů korun vy-
užito pro financování národní doplňkové platby TOP-UP, na posílení 
rozpočtu národních dotací do zemědělství půjde 570 milionů korun 
a k zajištění dotací pro programy Podpůrného a garančního rolnic-
kého a lesnického fondu (PGRLF) bylo vyčleněno 200 milionů korun. 

Největší díl z ušetřených peněz využije Ministerstvo zemědělství 
na zlepšení situace potravinářského sektoru a posílení chovů pra-
sat a drůbeže.

„Částku 570 milionů korun použijeme na podporu oblastí, kte-
ré to nejvíce potřebují. Dotace získají zejména chovatelé prasat 
a drůbeže, včelaři a pěstitelé chmele. Navýšením národních pod-
por pomůžeme zvýšit konkurenceschopnost našich zemědělců,“ 
řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Národní podpory tak budou letos o více než 45 milionů korun 
vyšší než loni. V roce 2012 dostali zemědělci v národních podpo-
rách 1 300 274 000 korun, letos to bude 1 345 863 000 korun.

Celkem 200 milionů korun využije Podpůrný a garanční rolnic-
ký a lesnický fond na podporu pojištění a nákupu půdy tím, že bu-
de dotovat úroky z úvěrů. Poskytnuté peníze vytvoří předpoklady 
pro rozvoj zemědělských podniků.

Formou národní doplňkové platby dostanou ještě letos země-
dělci 80 milionů korun. Přitom podle původního nařízení Rady Ev-
ropské unie měl být rok 2012 posledním rokem, ve kterém měla 
mít Česká republika právo dorovnávat přímé platby z národních 
zdrojů (TOP-UP). Česká republika ale dosáhla změny, která umož-
nila poskytnout zemědělcům TOP-UP i letos. Tento způsob plateb 
bude moci být využíván pro podporu zemědělství i po roce 2014.

Zdroj: MZe

Ministři zemědělství EU jednali 
o budoucí podobě 
Společné zemědělské politiky

Ministři zemědělství EU tři měsíce po dosažení politické doho-
dy mezi institucemi, 23. září opětovně diskutovali o reformě Spo-
lečné zemědělské politiky (SZP). Na programu setkání v Bruselu by-
la rovněž otázka afrického moru prasat, transparentnost obchod-
ního řídicího a expertního systému, aktuální stav v otázkách 
mezinárodního zemědělského obchodu či sdělení Evropské komi-
se na téma podpora lesů a lesnictví – nový přístup pro novou stra-
tegii EU v oblasti lesů.

Ministři zemědělství měli možnost debatovat o budoucí podo-
bě Společné zemědělské politiky. Tato debata proběhla v návaz-
nosti na požadavek Evropského parlamentu opětovně otevřít dis-
kusi k některým aspektům reformy SZP navázaných na Víceletý fi-
nanční rámec.

„Česká republika zásadně se znovuotevřením debat v návaz-
nosti na postoj Evropského parlamentu nesouhlasí. Jsme přesvěd-
čeni, že politická dohoda, která byla dosažena na červnové Radě 
v Lucemburku a její následné potvrzení Evropským parlamentem, 
je dostatečně flexibilní, aby se v ní mohly najít všechny vyjednáva-
cí strany. Není možné na protahující se diskuse nechat doplatit na-
še zemědělce,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Vzhledem k tomu, že nový návrh dohody obsahoval změnu pa-
rametrů u kofinancování rozvoje venkova, které Česká republika 
nemohla podpořit vzhledem k tomu, že by se jí prakticky snížila 
obálka na rozvoj venkova, rozhodla se zdržet hlasování.

Finální trialog mezi Radou, Evropskou komisí a Evropským par-
lamentem se uskuteční v Bruselu 24. září. V pondělí 30. září by se 
měl dohodou k SZP zabývat Výbor pro zemědělství a rozvoj venko-
va Evropského parlamentu. Finální schválení v Evropském parla-
mentu se očekává na listopadovém plenárním zasedání, tedy před-
tím, než prosincová Rada pro zemědělství a rybářství oficiálně 
schválí legislativní texty.

Na okraj Rady pro zemědělství a rybářství ministr Toman jednal 
o otázce budoucí podoby Společné zemědělské politiky s komisa-
řem pro zemědělství a rozvoj venkova Dacianem Cioloşem.

Ministři zemědělství se v Bruselu na řádném zasedání Rady pro 
zemědělství a rybářství setkají opět ve dnech 17. a 18. října.

Zdroj: MZe
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337�01�Ejpovice�61
tel.�724�022�313

strampas@quick.cz
•

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

tel.�602�533�707
f.winter@atlas.cz

•
Členové�předsednictva

volení�orgány�krajských�organizací�SPOV�
(§�8�stanov�SPOV):

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

tel.�383�392�255
radomysl@email.cz

•
Jihomoravský�kraj

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

starosta@olesnice.cz
•

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

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

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�696�929

starosta@tranovice.cz
•

Olomoucký�kraj
Jiří řezníček

Tučín�č.�127,�751�16�Želatovice
tel.�732�876�307
starosta@tucin.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
Viktor Liška

Ratměřice�72,�257�03�Jankov
tel.�776�580�584

starosta@ratmerice.cz
•

Ústecký�kraj
Václav Tyl

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

starosta@vedomice.cz
•

Vysočina
Zdena Švaříčková

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

•
Zlínský�kraj

Vojtěch Ryza
756�15�Lidečko�467

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

•
ReViZNí KOMise

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

tel.�774�431�136
obec@morice.cz

•
Ing.�Ludmila�Krušková

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

kruskova@volny.cz
•

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

602�512�544
vanickova.47@seznam.cz

•
ReDaKTOR
Tomáš�Šulák

751�25�Veselíčko�196
tel.�775�949�142

tomas.sulak@smarv.cz

•
TaJeMNiCe

Kateřina�Kapková
Bělotín�151,�753�64

tel.�777�258�628
KKapkova@tiscali.cz

www.spov.org

VÝbOR Ns Mas ČR

PřeDseDa
ing. František Winter

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

MísTOPřeDseDOVÉ
Jan Florian
Plzeňský�kraj

MAS�Český�západ�–�místní�partnerství
j.florian@nsmascr.cz
+420�774�499�396

ing. Jiří Krist
Moravskoslezský�kraj

MAS�Opavsko
krist@masopavsko.cz
+420�724�790�088

Místopředseda eLaRD
ing. Radim sršeň, PhD.
MAS�Šumperský�venkov

RadimBz@seznam.cz
+420�603�578�141

ČLeNOVÉ VÝbORU
Václav Pošmurný

Středočeský�kraj
MAS�Posázaví

posmurny@posazavi.com
+420�604�890�190

Koordinátor�vyjednávacího�týmu�NS�MAS
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
ing. Zdeněk Mach

Karlovarský�kraj
MAS�Vladař

mach@job-asistent.cz
+420�737�444�602
Jana Kuthanová

Královéhradecký�kraj
MAS�Hradecký�venkov

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

anna Čárková
Jihomoravský�kraj

MAS�Kyjovské�Slovácko�v�pohybu
annacarkova@centrum.cz

+420�774�664�698
ing. Jaromír Polášek

Jihočeský�kraj
Chance�in�Nature

jaromirpolasek@centrum.cz
+420�607�955�600

hana Dufková
Ústecký�kraj

MAS�Západní�Krušnohoří
dufkova@oakchomutov.cz

+420�737�177�432
Romana Zemanová

Liberecký�kraj
MASiF

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

ing. Olga Ondráčková
Pardubický�kraj
MAS�Hlinecko

ondrackova@mashlinecko.cz
+420�777�111�078

NÁhRaDNíCi VÝbORU:
Jindřich Šolc
Liberecký�kraj
LAG�Podralsko

solc@lagpodralsko.com
+420�775�110�397

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

mas.nepomucko@seznam.cz
+420�602�334�882
Mgr. Petr Kulíšek
MAS�NAD�ORLICÍ

petr.kulisek@nadorlici.cz
+420�604�201�113

ing. bohumír Jasanský
MAS�České�středohoří

mascs@tiscali.cz
+420�724�134�539
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

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

Mgr. Miloslav Oliva
MAS�Pošembeří

oliva@posemberi.cz
+420�721�210�662

ing. Josef smetana
MAS�Dolní�Morava

smetana@mas-dolnimorava.cz
+420�777�328�052

Mgr. František Kopecký
Rozvojové�partnerství�regionu�Hranicko

f.kopecky@regionhranicko.cz
+420�773�583�020

bc. ivana Metelková
MAS�Hrubý�Jeseník
mashj@seznam.cz
+420�739�202�539

KONTROLNí KOMise
PřeDseDa

ing. Jaroslav Chmelař
MAS�Pomalší

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

Mgr. Galina Čermáková
MAS�Vyhlídky

agconsult@seznam.cz
+420�724�068�686

ČLeNOVÉ
ing. Petr brandl

MAS�Aktivios
Petr Pecha

MAS�Rýmařovsko
Jiří Kmoníček

MAS�Mezi�Úpou�a�Metují
Jarmila Lásková soldátová

OPS�pro�Český�ráj
bc. Jiří hodinka

Via�Rustica
Mirka Šejnohová

MAS�Moravskotřebovsko�a�Jevíčsko
Jan Fronc
MAS�Vladař

Marta Polášková
MAS�mikroregionu�Buchlov
ing. Miloslava hrušková

MAS�Moravská�cesta�(Litovelsko-Pomoraví)

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

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

www.nsmascr.cz


