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

ZIMA NA VSI. Letošní zima byla poznamenána velkými teplotními výkyvy. Zatímco při pořizování hlavní fotografie autorovi ve větru při
teplotě minus patnáct málem umrzly uši a ruce, o několik dní později se teploty vyhouply naopak hodně nad nulu. Nyní se příroda vrací
do optimální doby předjaří. Doufejme, že i v případě výkyvů na ministerstvu školství, se vše vrátí do běžných poměrů a vesnické školy zůstanou takové, jaké mají být. Ve spolupráci s obcemi by samy mohly zlepšit svou nabídku k rozvoji místní pospolitosti.
Foto: TSu
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Aktuálně:
Metoda LEADER po roce 2014:
MAS jako partner pro
všechny programy EU
Národní síť Místních akčních skupin ČR
zveřejnila 1. března dokument, který shrnuje doporučení pro využití metody LEADER
a struktury místních akčních skupin při rozvoji českého a moravského venkova v období po roce 2014. NS MAS tak reaguje na
legislativní návrhy Evropské komise, které
předpokládají využití tzv. komunitně vedeného místního rozvoje, a popisuje možnosti jeho širokého uplatnění. Dokument je ke
stažení na internetových stránkách www.
nsmascr.cz a členům NS MAS ČR bude oficiálně představen na Valné hromadě ve
čtvrtek 15. 3. 2012 v Rumburku. Odborné
veřejnosti pak bude určena prezentace pořádaná ve spolupráci se zastoupením Evropské komise v ČR v Evropském domě v Praze 26. 3. 2012.
Více informací na straně 17
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Rozhovor:
Knihovna nesmí být jen
půjčovnou knížek, říká
knihovnice roku 2011
Věděli jste, že v knihovně můžete sledovat mistrovství světa v hokeji? Anebo že
v knihovně si mohou děti také malovat, tvořit, hrát si, poslouchat pohádky, dívat se na
pohádky? Že jejich maminky si tam mohou
vypít kávu a povídat si? Věděli jste, že pod
hlavičkou knihovny se „pálí čarodějnice“,
chodí se na vycházky, že knihovna učí poznávat region a místní osobnosti, pořádá
besedy s cestovateli, výstavy? Věděli jste, že
do knihovny se nechodí jen pro knížky? Že
ne? Máte trochu pravdu. Všude tomu tak
opravdu není. Pokud ovšem máte to štěstí
a žijete ve Veselici, místní části obce Vavřinec, pak to všechno platí bez přehánění.
Knihovna ve Veselici se může chlubit titulem Knihovna roku 2011. Stalo se tak také
zásluhou knihovnice Olgy Hájkové.
Rozhovor začíná na straně 9
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TÉMA:
Spolek se pozastavil
nad problémem rušení
železničních tratí
Tématem veřejné železniční dopravy se
na únorové schůzi zabýval Spolek pro obnovu venkova ČR. Vrátil se tak k hrozbě rušení tratí, jednomu z bloků Národní konference Venkov 2011. Závěr z toho je všem
k dispozici a byl předán i na ministerstvo
dopravy.
Co také na jednání Spolku zaznělo:
V případě prodeje nejvyšší nabídce koupí železnice „šroťák“ a zlikviduje je.“
„Je chyba, že se začalo uvažovat naprosto striktně ekonomickým způsobem…“
„Vznikají dopravní systémy pro cestující
nepoužitelné a znamenají jejich odliv…“
„Švestkovou dráhu chtěli také zrušit. Neřešili to razantně, ale neúdržbou.“
„Jsem přesvědčen o tom, že 90 procent
lidí nejezdí vlakem z nostalgie.“
Více informací na straně 4
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Den malých obcí v Praze a Vyškově
V pořadí již 37. ročník Dnů malých obcí se uskutečnil v úterý 28. února v Národním domě na pražském Smíchově a ve čtvrtek 1. března v Posádkovém domě armády ve Vyškově.
Program byl v obou městech téměř totožný, složení přednášejících zčásti odlišné. V úvodu
dostal slovo generální partner akce – Česká spořitelna. Následoval blok MMR ČR, v němž
byly zmíněny podpůrné regionální programy, mezi nimi i Program obnovy a rozvoje venkova, kde je letos výrazně více žádostí než v minulosti, a tématika veřejných dražeb.
Zástupci MZe se s přítomnými podělili o aktuální informace z PRV a poté program pokračoval vystoupením hlavního partnera akce – společnosti Elektrowin. V Praze ještě pořádající Triada zařadila zprávu o Solónu – elektronické pomůcce pro starosty.
Odpolední program ve Vyškově zahájil zástupce Českého úřadu zeměměřičského
a katastrálního s tématem Nebojme se RUIANu. Další body byly již opět v obou městech
shodné. Společnost pro rozvoj veřejné správy vystoupila pod názvem Vzdělaný zastupitel
a v následujícím bloku MF ČR se
hovořilo o zásadách správného
hospodaření obcí a financování
v roce 2012. S aktualitami z oblasti veřejné správy přispělo do
programu Ministerstvo vnitra ČR
a závěr patřil ožehavému tématu reformy regionálního školství.
V Praze se přišel zapojit do diskuze i pracovník MŠMT, ve Vyškově se o slovo dělili už „jen“
předsedové SMO ČR, SMS ČR
a SPOV ČR.
KK

Pozvánka na březnovou schůzi Spolku
Schůze SPOV se koná 6. 3. 2012 od 9.00 hodin – v Černínském salonku (místnost
č. 122) v Senátu Parlamentu ČR (recepce Kolovratského paláce). Program:
09.00 – 09.30
Kontrola usnesení
09.30 – 10.30	Reforma financování regionálního školství – výstupy z veřejného slyšení v Senátu (dne 20. 2. 2012), otázka konkurzu pro ředitele ZŠ
(Pozvaný host: p. Marcela Štiková – školská komise SMO ČR)
10.30 – 11.30	Legislativa, venkov a rodina (Pozvaní hosté: p. Kateřina Smolíková,
p. Eva Hrubá – odbor legislativy Ministerstva spravedlnosti ČR)
11.30 – 12.15
Ekonomické a organizační záležitosti SPOV ČR – p. Eduard Kavala
12.15 – 12.30
Zpráva o Analýze bílých míst – p. Radan Večerka
12.30 – 13.00	Určení odpovědnosti členů předsednictva za jednotlivé okruhy činnosti Spolku – II. část
13.00 – 13.30 Různé
V případě potřeby bude místo některého z bodů přednostně zařazeno téma RUD.
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Obce se mohou po osmnácté ucházet o titul Vesnice roku
V den plnoletosti se představilo
nové logo i nový web
Odstartoval 18. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. V úterý 28. února to na Dni malých obcí v Praze stvrdili svými podpisy zástupci vyhlašovatelů soutěže, jimiž jsou Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, ministerstvo zemědělství a ministerstvo pro místní rozvoj. Přihlášky do soutěže mohou
obce podávat do 30. dubna.
„Je to už pěkná plnoletá slečna,“ řekl na adresu soutěže, která
se koná po osmnácté, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR
Eduard Kavala. Spolu s Danem Jiránkem ze Svazu měst a obcí, náměstkem ministra pro místní rozvoj Michalem Janebou a zástupcem ministra zemědělství Petra Bendla Erikem Taberym pak slavnostně vyhlásil a podepsal podmínky soutěže.
Cílem soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.
Soutěže se mohou účastnit obce s maximálním počtem 6 200 obyvatel, které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, programem obnovy vesnice nebo programem
rozvoje svého územního obvodu.
V květnu a červnu budou přihlášené obce hodnotit komise
v rámci krajských kol, v letních měsících se uskuteční oslavy krajských výsledků a na počátku září se napříč celou republikou rozjede celostátní komise a vybere nejlepší z krajských vítězů, která se
pak stane Vesnicí roku 2012. Vyhlášení celostátního kola soutěže

proběhne v Luhačovicích a bude součástí dvacátého ročníku Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písni a tancem.
V den symbolické plnoletosti soutěže představili vyhlašovatelé také její nové logo. „Doposud bylo užíváno logo Programu obnovy
venkova, se kterým je klání historicky spjato. Respektováním minulosti, původu vzniku a hlavního ocenění (stuha), jež je v rámci soutěže udělováno, vzniklo nové logo, od něhož se odvíjí i nové webové stránky soutěže. Ty naleznou zájemci na www.vesniceroku.cz,“
zaznělo na Dni malých obcí. Vítězné obce jednotlivých krajských kol
i hlavní vítěz dostanou dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.
Vloni si titul Vesnice roku 2011 vybojovala obec Komňa ve Zlínském kraji. Do 17. ročníku se přihlásilo celkem 305 obcí z celé České republiky. Na druhém místě se umístila vesnice Hlavenec ve
Středočeském kraji, a třetí místo získala obec Skalička z Olomouckého kraje.
Šum
Více informací: http://www.vesniceroku.cz/o-soutezi/podminky

Slavnostní podpis pravidel soutěže Vesnice roku 2012 na Dni malých obcí v Praze

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 168 • 03/2012

T

Téma: Železnice na venkově

4

Ilustrační fotografie k tématu: aktuální výstava o historii a současnosti železnice v Muzeu Komenského v Přerově

Spolek se zabýval problémem rušení železničních
tratí na venkově a zákonem o veřejných zakázkách
Důchodová reforma, Zelená stuha, nové plánovací období, veřejná železniční doprava na
venkově či novela zákona o veřejných zakázkách. Témata, jimiž se na únorové schůzi zabýval Spolek pro obnovu venkova ČR. Sezení se uskutečnilo 7. února na půdě Senátu v Praze.
VEŘEJNÁ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA NA VENKOVĚ
„V případě prodeje nejvyšší nabídce koupí železnice
„šroťák“ a zlikviduje je.“

jednání, která by měla vyjasnit takové podmínky, aby municipality
byly toho nejen součástí, ale především aby byl zachován princip,
který Spolek odsouhlasil již začátkem minulého roku. „Pokud by
mělo dojít k nějakým změnám, bude první nabídka převod z jedné veřejné ruky do druhé,“ uzavřel Hanačík.

Radomír Hanačík, předseda středočeského Spolku se opět
pozastavil nad problematikou veřejné osobní železniční dopravy na
venkově. Vzpomněl, že hrozba rušení tratí byla součástí Národní konference Venkov 2011. Závěr z toho je všem k dispozici a byl předán
i na Ministerstvo dopravy. Současně vznikl materiál, který měl být
předložen vládě ke schválení. Jmenoval se „Pravidla pro prodej nepotřebných železnic“. Poprvé od roku 1989 obsahoval informaci, že
pokud by se měly převádět železnice, budou z nich vyloučeny municipality ve všech podobách. A pokud dojde k objednávce veřejné železniční osobní dopravy od kohokoliv jiného než státu, kraje, obce
nebo svazku obcí, může jim být dle cenového věstníku účtována cena až devětkrát vyšší než za normálních okolností.
Po řadě jednání v Senátu i na půdě Poslanecké sněmovny se podařilo materiál do vlády neodeslat. „Hovořil jsem i s ministrem dopravy a vysvětlil mu, že koncepce je chybná, neboť jediné, co z ní
může vzejít, je toto: V případě prodeje nejvyšší nabídce koupí železnice „šroťák“ a zlikviduje je,“ uvedl Hanačík. Nyní již probíhají Radoslav Hanačík
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Miloslav Nevěčný
„Je chyba, že se začalo uvažovat naprosto striktně
ekonomickým způsobem…“
Starosta města Jemnice Miloslav Nevěčný vysvětlil přítomným, jak se k problematice staví jednak město a také svazek obcí
Jemnicka a Moravskobudějovicka. Řekl, že není rozumné prosazovat jen jeden typ dopravy. Oblast, kterou starosta zastupuje, je
stále vnímána jako pohraničí a tento region je, dle jeho slov, stále okrajový. „Je chyba, že se začalo uvažovat naprosto striktně
ekonomickým způsobem. Když tady máme ztrátu, máme tady potřebné dotace, které jsou vyčísleny způsobem, jež rozhodně není
průkazný a nevykládá nic o tom, kolik konkrétně je na té které
trati. Máme tady X milionů ztrátu, což není únosné, musíme železnici zrušit nebo se o to snažit,“ uvedl Nevěčný. Konkrétně pak
hovořil o trati, jež průměrně přepravila 200 lidí denně. „Smutné
na tom je, že se v našem případě jednalo i o postoj kraje, který
spíš respektoval zájmy SŽDC jako provozovatele dráhy a nikoliv
municipalit, jejichž by měl být hlavním zastáncem zájmů. Ta trať
přitom nebyla zdaleka mrtvá. Její technický stav byl ještě vloni
v červnu v bezvadném stavu. Pouze jistými nešťastnými kroky kraje, který na loňský rok neobjednal veřejnou dopravu, jsme se dostali do situace, kdy SŽDC mohlo zažádat o zrušení provozu na
této trati. Táhlo se to celý loňský rok,“ vysvětloval Nevěčný. (Více
o tomto případu si můžete přečíst v rozhovoru Miloslava Nevěčného s Eduardem Kavalou.)
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že v současné době nelze tak úplně vinit České dráhy z toho, že
někde vlaky jezdí nebo nejezdí. „Ony jezdí tak, jak si to objedná
objednatel, tedy kraj. Mám obavu, že v současné době existuje velmi málo právních prostředků, jak donutit kraje, aby dopravu řešily podle skutečných potřeb regionu. Máme s tím bohaté zkušenosti a dostáváme se k tomu, že na mnoha krajích vznikají dopravní
systémy, které sice na papíře vypadají nádherně, ale ve svém důsledku jsou pro cestující nepoužitelné a znamenají jejich odliv. Vznikají tedy jakési akademické výtvory, které sice možná odpovídají vědeckým poznatkům, ale pro cestujícího jsou naprosto nevhodné.
Pokud jel dříve cestující z bodu A do bodu B půl hodiny a bez přestupu a dnes jede hodinu a půl a s přestupem, tak asi ty moderní
autobusy, které místo vlaků má, příliš neocení,“ řekl Šatava.
Podle něj jde také o to, že tyto systémy jsou nakonec mnohem
dražší, protože přepraví-li cestujících méně, o to více je třeba zaplatit na dotacích. „Pro nás dopraváky existuje toto úsloví: Cestující jsou jako voda. Tu nezastavíte. Přepravní proudy se vytvářejí samovolně a žádný dopravní odborník je nedokáže přesměrovat tak,
jak by to vyhovovalo z pohledu maticového systému obsluhy území. A protože to dělají a má to velmi často politickou podporu
z krajů, dochází k tomu, že veřejná doprava přestává fungovat,“
uvedl dále Šatava.
Připomněl rovněž, že vznikají obrovské rozdíly mezi úrovní a samotným chápáním veřejné osobní dopravy v jednotlivých krajích.
„Máme kraje, kde to funguje docela slušně, kde dochází k postupné integraci atd., a máme kraje, kde je samotná veřejná doprava
chápána jako sociální služba pro sociálně nejslabší vrstvy lidí. A to
je úplně špatně. Pokud totiž chápeme veřejnou dopravu jako sociální službu, odsunujeme ji z role rozvojového prvku regionu, kterým rozhodně je,“ vysvětlil Šatava. (Podrobně si můžete přečíst celou řeč ředitele Jana Šatavy v únorovém zápise na www.spov.org)
„Švestkovou dráhu chtěli také zrušit.
Neřešili to razantně, ale neúdržbou.“

Schůze se zúčastnil také dlouholetý ředitel společnosti Jindřichohradeckých místních drah Jan Šatava. Přednesl pohled
z pozice správce železničního systému, kde by bez participace
a komunikace s obcemi nebylo provozování trati možné. Zmínil,

Podobný problém zmínil na schůzi další z hostů Karel Mikolášek, provozovatel tzv. Švestkové dráhy v Ústeckém kraji.
„U nás máme podobný problém, jako o něm hovořil pan starosta
Nevěčný. Je tam jen jediný rozdíl – stalo se nám to o dva roky dřív.
Kraj nám přestal pod záminkou nerentability objednávat dopravu
a vyslal tam autobusy s tím, že to bude dobré. Vlak vozil 50 až 100
cestujících, v autobusu teď sedí maximálně dvacet lidí. SŽDC začala vzápětí řešit, jak se té trati zbavit, jak ji zlikvidovat a peníze si nechat. Neřešili to razantně, ale neúdržbou. Ovšem počet vlaků, objednávaných svazkem obcí, utěšeně narůstal, stejně jako počet
cestujících. Ročně šlo o 70 procentní nárůst, kromě jediné výjimky
a tou byl loňský rok.
SŽDC v rámci likvidace jakýchkoliv snah, že o provozování trati
veřejnou rukou je, začala vymýšlet různé výmysly. Poslední aktivitou je zvýšení poplatku za dopravní cestu, kdy tu dopravu zdraží

Jan Šatava

Karel Mikolášek

„Vznikají dopravní systémy pro cestující nepoužitelné
a znamenají jejich odliv…“
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ze 70,– Kč/km na 95. Na Švestkové dráze byl postup následovný.
Nejdříve se začalo vymýšlet, že se trať zruší a zastaví se na ní provoz, což bylo ve správním řízení zamítnuto. Správní řízení o zrušení dráhy má už v tuto chvíli třetí odklad, neboť zájem svazku obcí
o tuto trať je. Vloni vymysleli – a s tím souvisí již zmíněný odliv cestujících – že na trati je most, který je v havarijním stavu a nedá se
přes něj jezdit. A když už bylo v úmyslu trať zrušit, není prý potřeba most opravovat, ačkoliv je tím SŽDC jakožto správce ze zákona
povinna.
Výsledkem bylo, že v úseku, kde místo vlaku vyjel autobus, ubylo cestujících. Vlak tam vozíval 30 – 70 lidí, autobusem pak často
jezdil jen řidič a průvodčí. V prosinci dostala Švestková dráha od
SŽDC dárek v podobě opraveného mostu. V jiných lokalitách je
rozdíl mezi cestujícími ve vlaku a náhradní autobusové dopravě ještě markantnější, nemluvě o komfortu.
V tuto chvíli přepravujeme denně 200 – 300 cestujících, kteří
tam nechávají útratu. Díky této lokalitě se rozvíjejí a budou rozvíjet služby, které by jinak v obci s 800 obyvateli nikdy nebyly. Jeden
příklad za všechny. Maličká obec Nová Bystřice, která má 3000
obyvatel, má do dneška funkční kino. Co je také zajímavé – těmi
výletními turistickými vlaky, které jsou primárně zaměřené na turisty, mohou využít jako jednu z alternativ i místní obyvatelé. A ti
skutečně tvoří 30 % cestujících. Získali jsme zajímavou zkušenost,
že i zvláštními vlaky jezdícími v rámci různých akcí (Masopust, Mikuláš apod.), kde je i cestovné o něco vyšší, jezdí lidé na nákupy,“
řekl provozovatel Švestkové dráhy.

máme tady potřebné dotace, které jsou vyčísleny způsobem, jež
rozhodně není průkazný a nevykládá nic o tom, kolik konkrétně je na té které trati. Máme tady X milionů ztrátu, což není
únosné, musíme železnici zrušit nebo se o to snažit.
Smutné na tom je, že se v našem případě jednalo i o postoj
kraje, který spíš respektoval zájmy SŽDC jako provozovatele
dráhy a nikoliv municipalit, jejichž by měl být hlavním zastáncem zájmů. Ta trať přitom nebyla zdaleka mrtvá. Jezdilo po ní
sedm párů vlaků denně, které průměrně přepravily asi 200 lidí
denně. Navíc její technický stav byl ještě vloni v červnu, kdy tam
proběhla kontrola, v bezvadném stavu. Pouze jistými nešťastnými kroky kraje, který na loňský rok neobjednal veřejnou dopravu, jsme se dostali do situace, kdy SŽDC mohlo zažádat o zrušení provozu na této trati. Táhlo se to celý loňský rok.
Nejhorší na tom je to, že politici kraje dospěli k tomuto závěru a těžko je někdo přesvědčí, aby ten krok vrátili zpátky, i když
jejich původní prohlášení byla opačná. Naprosto jasně řekli, že
pokud bude z hlediska provozuschopnosti situace s dráhou jasná, zase dopravu objednají. Dnes ta situace jasná je, žádost
o zrušení provozu byla zamítnuta, ale v rozpočtu se s tím vůbec
nepočítá. Zůstává to tedy jen na nás – městu Jemnici a obcích,
které na trati leží. Jemnice má cca 4,5 tisíce obyvatel, obce
v okolí mají řádově 100 – 400 obyvatel. Znamená to, že ekonomická síla tam není taková, aby to mohla financovat za podmínek, které jsou dnes nastaveny.

„Jsem přesvědčen o tom,
že 90 procent lidí nejezdí vlakem z nostalgie.“

„Z materiálu, který měl jít do vlády,
se nám udělalo nevolno…“

Eduard Kavala vidí jedinou možnost, jak by mohl nyní pomoci Spolek. „Pokud se bavíme o dvou tisících kilometrech, kterým
hrozí zrušení, pak to rozhodně není zanedbatelná záležitost. Nehledě na infrastrukturu, která sice není používána na sto procent,
ale jsou v ní zabudovány obrovské finanční prostředky. Je velmi
jednoduché ji zdevastovat, ale mnohem obtížnější by pak bylo dávat ji znovu dohromady. Cyklostezky se z celých těch dvou tisíc kilometrů asi jen těžko dají udělat,“ řekl a dodal: „Jsem přesvědčen
o tom, že 90 procent lidí nejezdí vlakem z nostalgie. Skutečně je
to jiný komfort než v autobuse a náklady na koupi jednoho autobusu jsou podle mne srovnatelné s náklady, které by se daly dát do
kolejových vozidel. Myslím, že je to teď otázka iniciativy. Musí se
dát dohromady skupinka lidí, která přednese konkrétní návrh, my
tady odsouhlasíme, zda to přestřešíme či nikoliv. Jsme schopni nabídnout, že vás podpoříme,“ uzavřel Kavala.

Jde nám o jednu věc. Abychom byli vtaženi do jednání, kde
by byly zcela jasně nastaveny podmínky, za kterých bychom se
mohli rozhodnout (ať už obec, město Jemnice nebo svazek obcí): Ano, za těchto podmínek jsme schopni zvážit a oslovit některé poskytovatele dopravy nebo servisní organizace, které
jsou schopny trať udržovat. Ty podmínky však bohužel známy
nejsou. Materiál, který měl jít do vlády, byl otřesný, a když jsme
si ho poprvé přečetli, udělalo se nám nevolno, neboť tam bylo
jasně uvedeno, že obce nebudou mít žádnou možnost získat
dotaci na provoz dráhy apod.
To už je snad naštěstí za námi. Koncem ledna jsme byli u pana ministra, který slíbil, že se tyto nesrovnalosti z materiálu odstranily. Obce jsou tam naprosto rovnoprávné s ostatními subjekty. Je tam ale stále ještě dost věcí nejasných a těžko se dnes
můžeme dopracovat k nějakému konkrétnímu ekonomickému
výpočtu, jestli do převzetí dráhy jít či nikoliv. Myslím si, že situace je dost podobná i na všech ostatních regionálních tratích.
Ještě jedna důležitá věc. Každá doprava má své specifikace
a je na kraji, aby nastavil optimální poměr veškerých druhů dopravy a zohlednil jejich specifika.

Rozhovor předsedy Spolku Eduarda Kavaly
se starostou Jemnice Miloslavem Nevěčným
Téma rušení regionálních železničních tratí přivedlo na
únorovou schůzi Spolku také starostu města Jemnice Miloslava Nevěčného (MN). Zajímavým výstupem schůze byl přirozeně vedený rozhovor starosty s předsedou Spolku Eduardem Kavalou (EK). V upravené podobě ho zde přinášíme.
MN: Počasí v těchto dnech a problémy, které s ním souvisejí (popraskané koleje, závěje na cestách atd.) je krásným důkazem toho, že není rozumné prosazovat jen jeden typ dopravy.
Situace, která je u nás, je svým způsobem typická. Z hlediska
našeho regionu je však nepříjemná, neboť nás vnímají stále jako pohraničí. Náš region je okrajový z hlediska kraje i státu. Ty
bariéry pořád existují. Ať už administrativní nebo jakékoliv další. Každé omezení a odebrání záležitosti, která činí život na venkově příjemnější, je fatální. Je chybou, že se začalo uvažovat naprosto striktně ekonomickým stylem. Kupříkladu máme ztrátu,

EK: Jedná se tedy o trať Jemnice – Moravské Budějovice?
MN: Ano. Je to úsek o délce něco málo přes 21 km. Nejsou
tam žádné nákladné stavby jako mosty, tunely apod., které by
tu trať nějak extrémně prodražovaly. Ztráty, které tam byly vyčísleny na 13 milionů ročně, jsou naprosto zkreslené a nereálné. Pokud by tam ty peníze někdo investoval, musela by ta trať
vypadat úplně jinak. Asi 80 procent trati je na ocelových pražcích. Jsou tam pouze tři přejezdy, které jsou hlídané.
EK: Rozumím tomu dobře, že tak jako jiným tratím,
hrozí i této zrušení? Jakou máte vizi? Že by to vzalo nějaké vaše sdružení a provozovalo tu trať?
MN: My to samozřejmě konzultujeme s odborníky, kteří už
některé tratě provozují soukromě a také se starají o svršek. Ne-
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ní to tedy jen naše zbožné přání. Ta trať má kompletní infrastrukturu. Je to železnice, která je od roku 1996 kulturní technickou
památkou. Je to zajímavá trať z hlediska infrastruktury. Jsou tam
dvě nádraží, která mají nádražní budovy. Snažíme se udržet na
té trati provoz různými akcemi, jako je např. Mikulášský vlak.
O letních prázdninách tam o sobotách a nedělích jezdil spoj mezi Jemnicí a Mor. Budějovicemi v počtu tří párů vlaků denně.
Realita je taková, že by za současných podmínek byl schopen svazek obcí tu trať provozovat. Je tam kromě toho i nákladní doprava. ČD Cargo má zájem ji tam provozovat. Bohužel je
situace taková, že i když měli na dnešní rok nasmlouván ještě
větší objem než vloni (je tam Kovošrot, Uhelné sklady, dřevní
průmysl), tak i to ČD Cargo tam mělo ty požadavky čím dál vyšší. Dnes jsou v situaci, kdy neví, jak to s tou tratí dopadne a také čekají, jak to bude dál.
Často slýchám od úředníků z kraje: Dobrá, tak si tam tu sezónní dopravu nějakým způsobem zajistěte. Ale to není jen
o sezónní dopravě. Ta je bonus, který může tu trať oživit, zlepšit výnos trati jako celku, ale pokud tam nebude denní osobní
doprava + nákladní doprava + víkendová a rekreační doprava,
tak pak to nemá smysl.
Myslím si, že zachovat tu trať reálné je. Teď jde jen o to, aby
byly jasně nastaveny podmínky, za kterých bychom do toho byli schopni jít.
EK: Jakým směrem by z vašeho pohledu bylo dobré tuto záležitost tlačit? Aby nakonec nebyl ten výsledek takový: Tak když to chcete, tak to tady máte. A obce si tím
zadělají na ještě větší problém, když vezmeme v úvahu
jejich současné ekonomické možnosti…
MN: Máte samozřejmě pravdu. My se do toho neženeme po
hlavě, nicméně v každém případě stojí za to o tu trať bojovat.
Jde nám hlavně o jednu věc. Abychom tu trať byli schopni získat buď za symbolickou cenu, nebo převodem. Zatím to možné není. Zatím se mluví o tom, že SŽDC to bude prodávat
v dražbě. A pokud nebude zájem, jsou navrženy ještě další alternativy. Nabídnout to ministerstvu obrany apod. – z hlediska
bezpečnosti státu – a pokud ani ono nebude mít zájem, pak to
nabídnout obcím za symbolickou cenu nebo převodem majetku. Jsme správci veřejného majetku a pracujeme s veřejnými
prostředky úplně stejně jako stát a jako kraj.
Další věc je ta, že pokud někdo na kraji řekne, že se zasadí
o to, že na všech tratích, které provozuje, budou bezbariérové
vozy, nastavuje laťku jako na mezinárodních tratích. To je další
věc, na kterou narážíme. Pak nám bude trať předána a my ji nebudeme schopni takto nadstandardně provozovat.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NE TRANSPARENTNOST,
ALE VÍCE BYROKRACIE
Dalším bodem schůze byla novela o veřejných zakázkách. Téma, které se týká také obcí a komunální sféry a které přítomným
představil referent odboru veřejného investování na MMR
Jiří Šimon. Řekl, že cílem novely, která se připravovala už od voleb, byla hlavně transparentnost a protikorupční opatření. „Je to
výsledek práce MMR a značně se na tom podíleli také odborníci
a poradci z oblasti platformy pro veřejné zakázky. Jsou zpracována doporučení NERVu – Národní ekonomické rady vlády. Vycházeli jsme z rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže a pak také z vládního prohlášení,“ vysvětlil Šimon. Pokud prezident zákon podepíše, měl by začít platit od 1. 4. 2012.
(Podrobněji si o změnách, jež představil Jiří Šimon, můžete přečíst v zápise na www.spov.org)
Na představenou novelu zákona reagoval Eduard Kavala s obavou, zda u jednodušších staveb, které ale mohou klidně přesáh-
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Jiří Šimon
nout milion korun, je nutné mít stoh papíru. „Tam totiž opravdu
stačí prostý výkaz. Za těch 22 let jsem už přeskákal oba extrémy
a mám strach, abychom se nedostali do tlaku projektantů a netočily se tam jen velké peníze, jež nebudou podloženy reálnou prací. Máte někde ověřeno, jak to funguje jinde? My jsme se v Bavorsku setkali s tím, že jejich zadávací dokumentace je čmáranice na
kusu papíru od cementu. Vedle toho jsme se v Evropě setkali i s jiným případem. Zadávací dokumentace byla velmi pregnantní. Nehledě na to, že je dost drahá,“ uvedl Kavala.
Podle Jiřího Šimona rozsah dokumentace zatím nelze odhadnout. „Jestli se to spíš blíží tomu papíru od cementu nebo tomu
stohu. Trend je spíš takový, dát standardy pro to, jak se to má dělat. Uvidíte sami, co z toho vyplyne,“ řekl. Vysvětlil rovněž, že technický dozor má být opravdu dozorem, že jej nesmí provádět dodavatel nebo osoba s ním propojená. Určitá úleva je v uvádění značek a názvů označení výrobků a to u stavebních prací. Už tedy
nebude potřeba dělat dvě paralelní projektové dokumentace.
„Jednu, kterou vám projektant udělá a přesně pojmenuje a druhou, kterou dáte do veřejné zakázky, a budou v ní jen obecné popisy. Je možné u stavebních prací tato označení připustit, pokud
to nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže.
A také je třeba vždy uvést, že zadavatel umožní použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení,“ uvedl dále Šimon. (Podrobně rozvedeno v zápisu schůze na www.spov.org)
Starosta města Olešnice Zdeněk Peša se obává povinnosti
zveřejňování zakázek na webu, což by podle něj přineslo jen komplikace a větší administrativu. „Už dnes nám chodí denně mailem
nebo poštou informace o tom, jaké investiční akce budete provádět za měsíc, za rok, za tři roky. A pak existují vyhledávače, které
z našich webových stránek vykrádají slova jako výběrové řízení, investice apod. V telefonu se následně dozvídáme: Dobrý den, společnost ta a ta, máme dotaz a vydávají se za novináře. Starosta jim
např. sdělí, že má v úmyslu postavit rozhlednu. Následně dorazí
poptávka po zakázce a za měsíc už je informace vydaná v placených novinách. Jestliže budeme muset zveřejňovat na webu zakázky tohoto charakteru, lze očekávat, že se chytí spousta privátních
společností, které pak tyto informace uvedou ve svých inzertních
novinách pro zadavatele. A my se v tu chvíli dostaneme k situaci,
že po vyhlášení budeme mít 50, 60, 70 poptaných zakázek už jen
na základě nějakého automatu,“ uvedl Peša.
Vysvětlil, že pokud budou obce povinny zajistit zadávací dokumentaci ve smyslu položkových výkazů a podobných záležitostí,
bude to stát určité peníze. „Dále bude muset někdo zakázku popsat v rámci textové části. Budiž, tuto záležitost také vnímám. Respektive všichni zadavatelé to nemohou dělat sami. Ani žádný jejich úředník, který možná hypoteticky bude za dva roky vyškolen
na MMR. Takže spousta obcí, kterých je v republice 6,5 tisíce, si
bude muset najmout nějakou privátní firmu. Chápu, že zákonodárcům šlo možná o to, aby zaměstnali další desítky, stovky, mož-
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Jiří Vačkář

Radan Večerka, Edurad Kavala

ná tisíce lidí. Na druhou stranu, jaký to má význam? My, co už jsme
dlouho ve funkcích, jsme zažili různé znění zákonů o zadávání veřejných zakázek. A vždycky to šlo ode zdi ke zdi. Měli jsme tu dokonce i zakázky na služby do 200 tisíc korun. Pak někomu došlo,
že je to vlastně blbost a tak to bylo zrušeno. Obávám se, že v otázce administrace, která tady po nás je požadována, to povede k jedinému. Já vám garantuji, že stavební práce bude výměna okna
v koupelně, výměna okna v ložnici, výměna okna v chodbě, dlaždičky na záchodě apod. A poté se podlimitně dostaneme do úplně všeho,“ uzavřel Peša načež Jiří Šimon slíbil, že se na jeho oddělení budou snažit poskytovat takovou metodickou podporu, která
bude pro obce co nejjednodušší.

Jiří Vačkář dále zmínil přípravu nového plánovacího období.
Uvedl, že v obecném nařízení se hovoří o tom, že LEADER by měl
být financován nejen z EAFRD, ale i z ERDF a ESF. „Znamená to, že
by tam bylo více peněz. Na druhé straně je logické, že se teď rozšíří okruh příjemců. Mám jen obavy, že ti menší budou buď vytlačeni, nebo omezeni,“ řekl Vačkář. Dodal, že s MZe nyní jednají a že
MASky se budou muset rozšířit. „Programů bude míň. Dohodli
jsme se na tom, že sekce regionální politiky by měla dělat IROP,
který pravděpodobně vznikne, abychom se odlišili názvem. Jednáme s kraji a dalšími subjekty a hledáme optimální variantu. U některých programů hrozí, že se prostředky nevyčerpají a bude snaha pokusit se o relokaci prostředků. Netýká se to jen školství, je to
širší problém,“ shrnul Vačkář.
Místopředseda Spolku Radan Večerka při této příležitosti
požádal, aby byl Spolek na ministerstvu brán jako partner. „Vzhledem k tomu, že stávající programy „havarují“, bylo by vhodné se
k tomuto tématu sejít, abychom i MASky do LEADERu nějakým
způsobem zapojili,“ řekl. Eduard Kavala vzpomněl schůzku s náměstkem Braunem a náměstkem Janebou, se kterými na toto téma již jednali. „Na schůzce byl zatím znám jen rámec toho, kam
vše směřuje. Můj názor je, že vzhledem k velkému napětí mezi zemědělskou a samosprávnou veřejností je jedinou cestou metoda
LEADER,“ řekl Kavala.
Ze zápisu z únorové schůze SPOV zpracovala šum

PODRORA VENKOVA Z MMR A NOVÉ PLÁNOVACÍ OBDOBÍ
Vrchní ředitel sekce MMR Jiří Vačkář informoval přítomné
o letošní finanční částce, která je k dispozici v Programu obnovy
venkova. Termín pro podávání žádostí z PORV je do 17. února.
„Vloni tam bylo 187, letos 180 milionů. Je to mimořádné, protože jsme šli s regionálními programy zcela jednoznačně o 60 milionů dolů. Když jsem navštívil ministra financí, tak nám 100 milionů přidal. Očekávám, že počet žádostí bude velký,“ uvedl Jiří
Vačkář.

Důchodová reforma. Na únorové schůzi Spolku vystoupil také poradce ministra práce a sociálních věcí Tomáš Machanec.
Jeho prezentaci si můžete prohlédnout zde: http://www.spov.org/zaznamy-z-jednani/default.aspx
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Knihovna nesmí být jen půjčovnou knížek,
je to také vstupní místo poznávání regionu
Rozhovor s Olgou Hájkovou, knihovnicí ve Veselici – Knihovny roku 2011
a Miloslavem Novotným, starostou Vavřince
Věděli jste, že v knihovně můžete sledovat mistrovství
světa v hokeji? Anebo že v knihovně si mohou děti také malovat, tvořit, hrát si, poslouchat pohádky, dívat se na pohádky? Že jejich maminky si tam mohou vypít kávu a povídat
si? Věděli jste, že pod hlavičkou knihovny se „pálí čarodějnice“, chodí se na vycházky, že knihovna učí poznávat region a místní osobnosti, pořádá besedy s cestovateli, výstavy?
Věděli jste, že do knihovny se nechodí jen pro knížky? Že
ne? Máte trochu pravdu. Všude tomu tak opravdu není. Pokud ovšem máte to štěstí a žijete ve Veselici, místní části obce Vavřinec, pak to všechno platí bez přehánění. Knihovna
ve Veselici se může chlubit titulem Knihovna roku 2011. Toto ocenění získala nejen díky novým krásným prostorám.
Bez rozpaků lze říct, že se tak stalo zásluhou knihovnice Olgy Hájkové, která v obci žije se svou rodinou desátým rokem
a aktivně se podílí na společenském dění ve vesnici. Následující rozhovor je spíše volným povídáním s Olgou Hájkovou (OH) i starostou Vavřince Miloslavem Novotným (MN).

R

knihovnu (kromě Nových Dvorů, které jsou osadou). To tady
lidé tak rádi čtou?
MN: Je to tím, že knihovny se dochovaly ještě z doby, kdy jednotlivé místní části byly samostatnými obcemi. To bylo před dvaapadesáti lety. V roce 2010 jsem po tom bádal, ptal jsem se pamětníků tehdejších událostí a dozvěděl se více o tom, jak se menší obce slučovaly do větších územně správních celků. My jsme na
takové plošině mezi Boskovickou brázdou, která odděluje Vysočinu od Drahanské vrchoviny. Máme tři katastry a knihovny jsou takovým pozůstatkem z dříve samostatných obcí. Vedení obce vždy
dbaly o zachování všech knihoven ve Vavřinci. Takže to není tím,
že by tady lidé četli více než jinde.

Zamýšlela jsem se nad názvem soutěže Knihovna roku a říkám si, že by se měla spíš jmenovat Knihovnice (knihovník) roku. Protože knihovník je duší knihovny. Paní Hájková, proč
právě vaše knihovna vyhrála?
OH: Když mně tuto otázku položili novináři krátce po vyhlášení výsledků soutěže, neuměla jsem tak najednou odpovědět. ByPane starosto, máte na starosti obec Vavřinec s jeho tře- la jsem v rozpacích, také hodně překvapená, že ten titul máme
mi místními částmi. Zajímavé je, že každá tato část má svou právě my. Tak jsem říkala, to je spíše otázka pro komisi, která vi-

Rok 2011 si ve Vavřinci rozhodně budou pamatovat. Pro starostu
obce Miloslava Novotného to byl snový rok. Málokterý starosta se
totiž může pochlubit tím, že by vedl vesnici, která v jednom roce
nasbírala tolik ocenění. Vavřinec je jihomoravskou Vesnicí roku
2011, na jeho území roste Alej roku 2011 a knihovna v jedné z jeho
částí, ve Veselici, se pyšní celostátním titulem Knihovna roku 2011.

Olga Hájková (50) má už dospělé děti, dceru a syna (cestovatele),
ale také knihovnickou fenečku westíka, která se aktivně účastní
všech akcí v knihovně. S manželem žijí ve Veselici desátým rokem,
knihovnicí se stala v roce 2007.
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Co je to Centrum regionální literatury?
MN: Nejprve musím v této souvislosti vzpomenout našeho bývalého kronikáře, písmáka a badatele Roberta Sedláka, významnou osobnost této obce. Psal pohádky, hrál divadlo, zajímal se
o historii regionu, seznamoval s ní občany, utvářel kulturní život
v obci. A pak zde ještě působil lékař Ervín Černý, který prováděl
amatérský archeologický výzkum v pětašedesáti zaniklých osadách
Drahanské vrchoviny. A tak se stalo, že se tyto dvě osobnosti setkaly a nějaký čas i spolupracovaly. Říkám to proto, protože právě
na jejich odkazu jsem postavil i tento projekt. Tato knihovna má
proto i zvláštní oddělní zaměřené na náš region, jimž se zabývá v literatuře. Je zde soustředěná na jednom místě, obsahuje asi 250
brožur a tento fond se stále rozšiřuje. Těmto dvěma osobnostem
je věnována i sádrová plastika umístěná u vstupu do knihovny, jejíž autorkou je vzpomínaná Iva Machová z Vavřince.

Sádrová plastika umístěná v knihovně ve Veselici zobrazuje Prof.
MUDr. Ervína Černého - Křetínského, DrSc., lékaře, historika a archeologa, autora vědeckých prací a držitele prestižní ceny J. E. Purkyně.
Druhým mužem je Robert Sedlák, veselický písmák, badatel a divadelní činovník. Autorkou plastiky je Iva Machová z Veselice.
děla všechny knihovny v soutěži. Dle mého byly veškeré nominované knihovny úžasné a velice aktivní. Až za pár dnů po získání titulu, kdy jsem měla čas vstřebat zážitky a emoce, jsem na tuto
otázku dovedla opovědět. Myslím si, že naše knihovna oslovila jako celek. Díky tomu, že pan starosta dokázal získat dotaci, že
obec finančně přispěla, máme od loňského dubna pěknou novou
knihovnu. Interiér nám krásně navrhla paní Iva Machová z Vavřince a také díky tomu, že děláme řadu akcí pro obyvatele obce…
Navíc je určitě znát i spolupráce s panem starostou, který se o dění v knihovně velmi zajímá a podporuje ji v tom, aby žila, aby měla svého ducha.
Tato knihovna stále ještě voní novotou. Kde je konec původní knihovny?
OH: Původní knihovna byla dole v obci. Měla dvacet metrů
čtverečních, neměla ani sociálku, takže když děti přišly a chtěly trochu déle pobýt nebo když jsme dělali nějakou akci, musely děti odbíhat domů nebo na dvorek. Navíc tam bylo vlhko, kterým knížky
dost trpěly.
Pane starosto, proč jste se rozhodli podpořit právě knihovnu v části Veselice?
MN: Možná proto, že sám jsem z Veselice (smích). Alespoň takto to někteří lidé z obce vnímají. Ale vážně. Ta původní knihovna
skutečně nestačila vzrůstajícím aktivitám paní knihovnice. A kde lidé projevují zájem o setkávání, tam je to třeba podporovat. Navíc
jsme do té doby nejvíce peněz v historii obce (17 milionů) investovali do oprav bývalé budovy školy (kde má sídlo i knihovna) a obecního úřadu ve Vavřinci. Takže přišla řada na další části vesnice.

To jsou další zajímavosti, díky nimž je vaše knihovna netradiční… To určitě komise při hodnocení také ocenila.
OH: Ano, tím jsme se asi opravdu odlišili od ostatních knihoven.
Je dobré, když je veškerá literatura o regionu v jedné knihovně a na
jednom místě. Knihovna ve Veselici si dala cíl soustředit v našem
fondu regionální literaturu z celého Moravského krasu. Postupně
jsme oslovili obce našeho regionu s žádostí o zaslání publikací, které vydaly například při příležitosti výročí obce, spolky při oslavě
svých výročí, apod. Při příležitosti velikonočního jarmarku na rozhledně v Podvrší jsme přichystali netradiční akci, tzv. VESELICKÉ
KNIHOBRANÍ. Ten kdo s sebou přinesl pořadatelům nějakou brožuru nebo knihu, jejímž tématem byl region Moravský kras a okolí,
obdržel poukaz  umožňující vstup na rozhlednu zdarma. Touto cestou se nám podařilo do našeho fondu získat další publikace.
MN: Knihovny nemůžou být dnes jen půjčovnami knih. Dříve
to mělo smysl. V době, kdy lidé neměli internet a ještě mnohem
dříve, kdy neměli ani televizi. V obcích této velikosti vznikaly
knihovny někdy před sto lety, a jak se na přelomu století začaly vytvářet politické strany, vychovávaly si přes knihovny i své členy.
S tím se vyvíjela i samospráva. Například ve Veselici vznikla knihovna tak, že lidé věnovali obci své knihy a ty si pak vzájemně půjčovali. Dnes už je všechno jinak…
OH: Děti mají spoustu kroužků, zájmů, střední generace je velmi vytížená…
A právě se zdá, že knihovny, které jsou „jen těmi půjčovnami knih“ svým způsobem této společnosti vyčítají, že nechodí do knihovny. Ta činnost navíc byla určitě významná při
hodnocení vaší knihovny…
OH: Ano, názory na to, jak má fungovat knihovna, se opravdu
různí. Ale jak chcete přitáhnout děti ke čtení?
MN: Je dobře, když je knihovna místem pro setkávání lidí. A tady to určitě platí. Chodí sem mladí, staří, děti.

V jakých prostorách nová knihovna vznikla, kde se to teď
nacházíme?
MN: Jedná se o bývalý kulturní dům. Zrovna tady v knihovně
byla kuchyň, společenský sál, klubovna. Teď z toho postupně stavíme víceúčelový dům. Nahoře budou byty. Přestavba se uskuteční v několika etapách, protože se jedná o velkou akci ve výši 23 milionů korun. Dotaci na knihovnu jsme získali z programu LEADER
- byl to jeden z prvních projektů z výzvy, kterou MAS Moravský kras
vyhlásila v roce 2009. A musím ještě říct, že tato knihovna má i jakýsi bonus navíc – má zde Centrum regionální literatury.
A stavba knihovny přišla na kolik peněz?
MN: Celkem na dva miliony osm set, přičemž milion osm set
tvořila dotace.
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Paní Hájková, vy nejste rodačka z Veselice?
OH: Ne, já jsem náplava, žijeme tady už desátým rokem. Ale
mám pocit, že právě lidé, kteří se do vesnice přistěhují, nejsou zatíženi nějakými problémy se vztahy, rivality, které se tam třeba táhnou i po generace. A mohou tak přinést nový pohled, posun. Přesně o to snažím i já. A nemám problém kohokoliv oslovit. Dvacet
let před tím jsem žila v Blansku a ještě před tím dvacet let v malé
vesnici, kam jsem ráda chodila do knihovny.
Kdy jste se stala knihovnicí?
OH: To byla čirá náhoda, nic podobného jsem neplánovala. Bylo to v roce 2007. Aktivitám, které jsem tady začala provozovat,
předcházel velký úklid knihovny, která nebyla v příliš dobrém stavu.
A pak jste si řekla: Ale já to chci jinak, nechci jen půjčovat
knížky…
OH: Ne, to bylo jinak. To všechno mělo postupný vývoj. Začala
jsem se zajímat o to, jak fungují jiné knihovny. Prohlížela jsem si jejich webovky, zjišťovala, jaké aktivity mají. A myslela jsem si, tahle
knihovna je tak malá, tady se nedá nic dělat. A pak jsem si řekla,
ale co, tak to nějak zkusím. Děti na knížky nepřilákáte. A tak jsem
udělala pro děti soutěže o pohádkách. Děti přišly, líbilo se jim to.
A tak následovaly Vánoce v knihovně, něco jsme tvořili, četli jsme
si… to se jim také líbilo. Najednou za mnou začaly každý čtvrtek
docházet a scházet se. Obec pořídila do knihovny počítač, koupila jsem pastelky, hry, korálky, barvy na sklo. V knihovně bylo „narváno“ a v poslední době mně to v malých prostorách už přerůstalo přes hlavu (smích). Ani jsem netušila, že se tak rychle podaří postavit novou knihovnu.

se pak i uskuteční. A říkala jsem si, že letos už to trochu omezím
a vypadá to, že akcí bude ještě víc než vloni (smích).
Nechcete se přestěhovat z Veselice do Veselíčka? (Veselíčko = bydliště autorky rozhovoru, pozn. red.)
OH: (Smích) To už asi ne. Tady už jsem zakotvila a tady bych i chtěla zůstat. Ani jsem sama netušila, že se tak začleníme do obce.

Pan starosta tady říká, „To jsou samé obyčejné věci, co tady děláme,“. Myslím ale, že můžete dát spoustu inspirace jiným knihovnám a vůbec obcím a lidem, kteří na venkově žijí. Právě svým příkladem… Co děláte ve svém profesním životě, paní Hájková, jste učitelka?
OH: Ne, to se mě ptalo více lidí, jsem státní úředník. Moje děti
jsou dospělé, už mou péči nepotřebují, možná proto mě baví práZačalo to tedy dětmi a pak vám dospělí řekli, že se chtějí ce s menšími dětmi, mám na to teď i více volného času.
taky scházet v knihovně?
Jakou máte návštěvnost? A z jakého čísla jste vycházela,
OH: Řekla jsem si, pro dospělé by se taky mohlo něco vymyslet.
V obci máme místnost, kam se chodí hrát stolní tenis. Tam jsem za- když jste se stala knihovnicí?
OH: Přesně to teď nevím. Ale od roku 2007, kdy jsem začínala,
čala pořádat cestovatelské besedy, v informačním centru zase výstavy. S dětmi jsme třeba udělala vycházku, na které měly děti za měla knihovna osmnáct čtenářů. Dala jsem si tehdy takový soukroúkol fotit obec a okolí, z fotek pak vznikla další výstava. Vycházky mý závazek, že jich budu mít alespoň třicet. A to bude skvělé. Teď
už jsou pravidelnou náplní naší činnosti. Děti na nich hledají poklad jich máme už 75. Myslím, že to bude setrvalý stav. Ale přibylo jich
nebo jedou na koloběžkách, chodíme do přírody. Není třeba jezdit hlavně díky těm akcím. Když jsou tady, přihlásí se i do knihovny…
MN: Jsou lidé, kteří více čtou a pak jsou lidé, kteří čtou méně,
někam na zájezdy. Na to ani nejsou peníze. Chci, aby děti poznávaly své blízké okolí, kde je toho tolik zajímavého. Každá obec si tu ale vyhledávají toto prostředí. Protože tady je opravdu dobře.
OH: Vloni tady byly tři zájezdy knihovníků, a i když se bavím
žije jakoby vlastním životem, ale díky práci v zastupitelstvu, jsem
navázala spolupráci i s dalšími částmi obce a děláme i společné ak- s knihovníky z regionu, všichni říkají, že knihovny jsou nádherně
ce. Pálení čarodějnic, setkání pod rozhlednou na konci prázdnin. zásobované, ale o samotné čtení už takový zájem lidé nemají. Čtou
Děti závodily na koloběžkách, kluci udělali stezku odvahy do lesa, hlavně starší, střední generace má hodně práce. Proto je třeba přiopékali jsme párky... To všechno jsou akce, které nás nestojí skoro lákat děti. Protože se čtením to jde z kopce… Ale děti jsou už jižádné peníze, jen pár bonbónů pro děti. Jde jen o to, něco vymys- né, vyrůstají v jiné společnosti. To, co oslovovalo mě, když jsem bylet, sejít se. A tak už děláme kolem dvaceti akcí ročně. Nic z toho la dítě, dnešní děti nezajímá. Potřebují méně textu, více akce, ménebylo dlouho dopředu plánované, najednou se něco vymyslí a to ně náročných pasáží. Je to otázka vývoje, který nelze zastavit.

Interiéry knihovny jsou moderní, vzdušné, stěny v příjemných barvách, v knihovně je spousta zákoutí a praktických míst. Návrh vyšel
od designérky Ivy Machové z Vavřince.
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Naučila jsem se najít v lidech to, co je na nich pěkné. A také už
je umím požádat o pomoc. Některá maminka třeba umí šít. Tak
jsem ji požádala, aby něco ušila, a ona má radost z toho, že je takto potřebná a nám to pomůže.

Občanská společnost Celé Česko čte dětem prosazuje myšlenku, aby rodiče četli dětem alespoň dvacet minut denně.
Myslíte, že tohle je cesta, jak přiblížit dětem čtené slovo?
Jak i je přilákat ke čtení?
OH: Určitě ano. Kdyby rodiče četli dětem, děti by si zvykly i na
ty náročnější texty. Ale záleží na každé rodině, jestli je schopna toto dětem dát. To nejde nařídit ani přikázat. Někde ani není zapotřebí nějaké kampaně, rodiče prostě čtou a berou to jako samozřejmost, jinde jsou to zase prarodiče, kteří čtou svým vnoučatům.
Vím, že i u nás je jen pár rodin, kde rodiče dětem čtou. Většinou
žijí lidé pracovním životem, snaží se obstát ve společnosti, uživit
rodinu, zajistit ji materiálně, není to lehké.

Půjčujete knížky už i přes čárové kódy?
OH: Ano. V roce 2010 jsme získali dotaci na knihovnický program Clavius Rex. Je to systém napojený na knihovnu v Blansku.
Všechny knížky jsem musela jednu po druhé zapsat do počítače,
dát jim čárový kód. Dala jsem si závazek, že nová knihovna už pojede v tomto systému a s novými webovými stránkami, které dnes
najdete na www.knihovna-veselice.cz. A také jsem obnovila knižní fond. Nejsem příznivcem toho, aby tady byly přeplněné regály
knihami, o které už dnes není zájem. A míním to tak udržovat i dál.
A proto i část peněz na nákup nových knih věnuji na akce. Naše
akce nejsou finančně náročné, navíc nám přispějí i hasiči, osadní
výbor a další. Procházka na hrad nestojí vůbec nic. A část peněz
na pořádání akcí máme z dotace z ministerstva kultury.
MN: Takové projekty, které se zaměřují na seznámení s regionem či okolím obce, mají šanci na úspěch při získání dotace.
OH: Dělali jsme také výstavu hraček, na plátně se tady promítalo i mistrovství světa v hokeji, takže jsem dokonce i já fandila
(smích). A kromě hasičů a dalších spolků bych ještě chtěla říct, že
tady máme občanské sdružení Veselická kaplička, které se v obci
zasadilo o postavení kapličky sv. Antonína. Dělali veřejné sbírky
a akce a vybrali tak kolem 150 tisíc.
MN: Tam jsme uplatnili projekt z Nadace Partnerství na veřejná
prostranství, odkud jsme dostali 100 tisíc korun. Měli jsme v územním plánu zrušení staré kapličky u cesty, která se nedala využívat
a postavení nové v místě, kde býval rybník a vytvořit tak novou náves. V roce 2007 se kaplička vysvětila.
OH: Když už kaplička stála, vznikla otázka, co teď se sdružením, které funguje? A tak sdružení pokračuje ve své činnosti, pořádá ročně asi deset akcí. Výšlap do okolí, velikonoční jarmark na
rozhledně, Silvestr, zájezd, apod. Mají i družbu s dalšími obcemi,
které nesou název Veselice.

Spolupracujete s kolegy knihovníky?
OH: Ano. Jednak se pravidelně scházíme s knihovníky z Blanenska. A také už se mně podařilo navázat krásná knihovnická přátelství. Například s knihovnicí z Němčic. Tam je nesmírně aktivní knihovnice, skromná a úžasná. Ta měla dostat „Knihovnu roku“ už
desetkrát. Anebo spolupracuji s knihovnou na Oboře, máme v plánu společné akce, kdy děti z jiných knihoven přijedou k nám a zaTak vida, co všechno bylo nakonec tématem rozhovoru
měříme se na region, na přírodu, na Moravský kras, děti budou
o knihovně. Jaký vztah máte k této knihovně, paní Hájková?
soutěžit a bude to taková družba mezi knihovnami.
OH: Velmi vřelý, protože jsme ji takřka vlastnoručně vybudovali.
Společenský a kulturní život ve Veselici se tedy odehrává Samozřejmě že hlavní práce odvedla stavební firma. Ale takovou tu
duši jsme jí daly s designérkou Ivou Machovou z Vavřince. Spolu jsme
v knihovně.
MN: Nejen v knihovně. Máme tady i celou řadu jiných spolků. Ale vymýšlely, jak to tady bude vypadat. Hlavně to ale byla ona, která namusím říct, že v takto malé vesnici (Veselice má cca 270 obyvatel), je vrhla všechny ty krásné barvy na stěnách, poličky, zákoutí. To bylo
tato knihovna ideálním místem k setkávání. Ty drobnější akce, které velké štěstí, že jsme ji tady měli. V únoru 2011, kdy skončily stavebse zde konají, tady mají skvělé zázemí, nemusí se vytápět velký sál. ní práce, jsme knihovnu připravovali až do jejího otevření, které proOH: Tento interiér je plně dostačující. Stoly jsou rozkládací, když běhlo 8. dubna. Pan starosta montoval nábytek, manžel dělal rozvoděti něco vyrábějí, využíváme toho. Při besedách s cestovateli mívá- dy, já jsem stěhovala knížky, třídila je… O to větší vztah teď k této
me dost plno, ale máme tady promítací plátno a v budoucnu vznik- knihovně mám. A lidem je tady dobře. Proto sem také chodí.
Rozhovor vedla Marie Šuláková
ne ještě sál pro tyto účely. Ve starých prostorách jsem podchytila jen
děti, maminky už tam bohužel neměly místo. Tady už to funguje tak,
že děti něco vytvářejí, maminky pomáhají, dětem pak stáhneme plátno, pustíme pohádku a s maminkami si dáme kávu a povídáme si.
MN: Najednou tady zjistíte, že lidé jsou ochotni vám i pomoct.
Stačí se jich často jen zeptat. Sami se třeba nenabídnou, ale máme zkušenost, že když se jich zeptáme, většinou pomůžou. Jsou
třeba jen méně průbojní.
OH: Kdybych seděla jen doma, vůbec bych nevěděla, jaké tady
máme šikovné lidi. Například pana RNDr. Petra Zajíčka, který tady
má tuhle krásnou výstavu fotografií z jeskyní Moravského krasu,
jsem sice znala, potkávala, ale vůbec nevěděla, že tak nádherně fotí. A když jsem připravovala vernisáž a přečetla si jeho životopis, žasla jsem. Anebo jsme dělali výstavu s názvem I u nás žijí šikovní lidé.
Oslovila jsem občany, kteří něco umí, někdo maluje, někdo vyřezává sošky ze dřeva. Ani nejbližší sousedé o sobě často netušili, co dokáží. A pak chodili další a říkali „Jé, já zase vyšívám,“ „A já zase dělám…,“ „A já sbírám…“. Takže to určitě letos zopakujeme.
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Novela Rozpočtového určení daní
prošla 1. února prvním čtením
v poslanecké sněmovně!
Dlouho očekávaný legislativní proces,
kterým novela zákona o rozpočtovém určení daní nyní prochází, opět pokročil vpřed.
Poslanci propustili do druhého čtení poslanecký návrh novely zákona o rozpočtovém
určení daní (sněmovní tisk 541). Ten vychází z původního a všeobecně známého návrhu vypracovaného ministerstvem financí
a předloženého vládě a přejímá parametry rozdělování sdílených daní, které navrhl
ministr Miroslav Kalousek.
Návrh snižuje rozdíl mezi příjmy ze sdílených daní na jednoho obyvatele na trojnásobek a profitují z něj všechny obce ČR s výjimkou čtyř největších měst.
Tento návrh byl po zdlouhavém odkládání samotného projednání ve vládě předložen
do parlamentu jako poslanecká iniciativa kolektivu poslanců v čele s poslancem Petrem
Gazdíkem. Cílem je uspíšit projednávání návrhu tohoto klíčového zákona. Ostrá diskuse nad tímto návrhem ukazuje, že cesta ke
konečnému zákonu bude obtížná. Nutno
ale poznamenat, že zatím nikdy obce a města nestály tak blízko naplnění svých oprávněných požadavků.
Zdroj: SMS
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Rozhovor k aktuálnímu tématu

Novela stavebního
zákona po prvním čtení
a semináři směřuje do
sněmovních výborů

Hlasování č. 49 Návrh na vrácení navrhovateli k dopracování;
Hlasování č. 50 Návrh na zamítnutí noPoslanecká sněmovna 1. února 2012 přively v prvém čtení
Záznam ze schůze naleznete zde. Stenozá- kázala novelu stavebního zákona k projednání výboru pro veřejnou správu a regionálznam z přerušeného jednání pokračuje zde.
ní rozvoj, hospodářskému výboru a výboru
pro životní prostředí.
Dopis předsedy SPOV k RUD
Výbor pro veřejnou správu a regionální
rozvoj a hospodářský výbor počítají s předložením pozměňovacích návrhů do 23. března
Vážení kolegové, předsedové!
Předvčerejší den je pro malé obce zlomo- a s jejich projednáním na výborových schůvým. Poslaneckou sněmovnou byl prohlaso- zích 4. dubna. Návrh má být projednán také
ván v prvním čtení návrh RUD z pera minis- Výborem pro životní prostředí. Výbor pro vetra financí Ing. Miroslava Kalouska. Přílohou řejnou správu a regionální rozvoj uspořádal
zasílám seznam poslanců, kteří pro novelu k novele 23. února seminář, na kterém uvezvedli ruku. S paní senátorkou Juřenčáko- dl stanovisko Spolku pro obnovu venkova
ČR, zveřejněné na www.spov.org, člen jeho
vou jsme diskutovali, co nyní udělat.
Není ještě vyhráno. Proto Vás žádám, předsednictva Ing. arch. Jan Florian. Položili
abyste Vám územně příslušné poslance jsme mu několik otázek:
kontaktovali, poděkovali jim za statečnost
Jaké jsou nejdůležitější připomínky
a ochotu narovnat letitou nespravedlnost
a podpořili je i do dalších dnů, kdy silní Spolku?
Nejdůležitější je zabránit přesunu kompea mocní zaútočí.
Odložte, prosím, stranické pohledy a vše, tencí, týkající se významné části staveb z obecco opravdu nehoří a posilte ty, jež nyní roz- ných stavebních úřadů obcí se základní působností a obcí s pověřeným obecním úřadem
hodují o budoucnosti našeho venkova.
na úřady obcí s rozšířenou působností.
Více informací: http://www.spov.org/
S úctou
rozpoctove-urceni-dani/novela-rud-proslaV tomto Zpravodaji zveřejňujeme do-1-unora-prvnim-ctenim-.aspx,
včetně výsledků hlasování:
V Bělotíně dne 3. února 2012 pis předsedy Svazu měst a obcí ČR a pri-
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mátora Kladna Dana Jiránka poslancům
– jak s ním spolupracujete?
Jsme plně ve shodě. Ministerstvo pro
místní rozvoj se sice stáhlo z otevřeného záměru rušit stavební úřady, ale přenesením
kompetencí dosáhne skrytě totéž. Může nastat situace, kdy venkovské obce nebudou
moci při snížení agendy a současném tlaku
z centra např. na zastupitelnost úředníků situaci finančně zvládat. Do fungujícího systému se zavedou problémy – ty se dotknou
i obcí s rozšířenou působností, kterým se
zvýší náklady. V městských aglomeracích, jako je např. Staré Město - Uherské Hradiště –
Kunovice, se naruší dosud dobře fungující
a vyvážené úkoly jednotlivých měst. Po novele by dopravní stavby, technickou infrastrukturu a soubory staveb mohl povolovat
jen úřad v Uherském Hradišti, ačkoliv na obou
dalších městech zůstane i po novele aparát,
který by to mohl bez problémů zvládat.
Ing. arch. Jan Florian
V čem je podstata?
Podstata je v tom, že se v tichosti a bez politické shody realizuje tzv. poslední etapa reformy státní správy s cílem, aby všechna správa
v přenesené působnosti skončila na úřadech
obcí s rozšířenou působností. Tímto směrem
už nakročily poslední novely zákona o pozemních komunikacích a vodního zákona. Ministerstvo tento posun odůvodňuje potřebou
umožnit společná územní a stavební řízení.
Co Spolek navrhuje?
Společná řízení podporujeme – provést to
ale jde také tak, že v novele bude doplněno
ustanovení, že rozhodnutí vydává a společné
řízení vede obecný stavební úřad, který by byl
jinak příslušný k vydání územního rozhodnutí. Speciální stavební úřad, příslušný k vydání
stavebního povolení vydá v rámci tohoto řízení závazné stanovisko. Řízení však bude bez
zvyšování administrativních nároků ponecháno v souladu s principem subsidiarity na nejnižší možné úrovni. Ve správní praxi to problémy nedělá, protože odvolacím orgánem je
v obou případech krajský úřad. Pokusíme se
na obecné stavební úřady vrátit také povolování místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Ponechání odborného aparátu ve venkovských městech,
městysech a obcích navíc vytváří pracovní příležitosti pro kvalifikované pracovníky, kteří
mohou být oporou starostů i při dalších činnostech a nepřímo napomáhají rozvoji obcí
také tím, že zpravidla v dané venkovské obci
se svou rodinou bydlí a intelektuálně ji posilují.
Jak toho chcete dosáhnout?
Naši členové musí vyhledat své poslance
a senátory a s využitím vlastních konkrétních zkušeností jim stanovisko Spolku vysvětlit a získat je pro podání potřebných pozměňovacích návrhů.
ZV
Více informací: http://www.spov.org/
aktuality/novela-stavebniho-zakona-prosla-prvnim-ctenim.aspx
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Předseda SPOV
se zúčastnil jednání
podvýboru pro cestovní
ruch v Harrachově
Na pozvání Asociace lanové dopravy ČR
se předseda SPOV ČR Eduard Kavala zúčastnil v úterý 10. ledna 2012 v Harrachově
jednání poslanců s představiteli sdružení, podnikajících v cestovním ruchu.
Vedle informací o již připravovaném zákonu o cestovních ruchu (v gesci MMR ČR)
bylo hlavním předmětem jednání „umravnění“ Lesů ČR v oblasti nájmů za areály
sjezdovek a kempů.
Právě nekoncepční jednorázové zvýšení
nájmů až o 1000 % má za následek zvyšování cen za služby, jež fakticky vede k vyhánění nejen českých turistů do alpských zemí. Přítomní se shodli, že by nájmy za pozemky pod rekreačními plochami neměly
překročit produkční hodnotu lesa.
Předseda Kavala připomněl realitu snah
LČR o co nejlepší hospodářský výsledek.
Zrušení hájoven = větší napadenost státních lesů zloději, tendry na těžbu dřeva =
zavírání pil a následný úbytek pracovních
příležitostí na venkově, vysoké nájemné
rekreačním plochám = promrhání investic
v řádu stovek milionů korun a při likvidaci
další navýšení nezaměstnanosti na již tak
těžce zkoušeném podhorském a horském
venkově.
O výsledcích snahy poslanců sjednat nápravu budou členové SPOV ČR informováni na schůzi Spolku předsedou Asociace lanové dopravy Jakubem Juračkou.
Zdroj: www.spov.org

Únor
Číslo 1/2012
Číslo 1/2012
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Vpravo reprodukce zpravodaje
Asociace lanové dopravy:
Více informací na: www.aldr.cz

ALDR s.r.o., U Rajské zahrady 1912 / 3, 130 00 Praha 3
www.aldr.cz, info@aldr.cz, tel.: +420 233 552 302
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První den – 8. březen 2012
13 – 14 hod:
Prezence účastníků, ubytování
Program:
Zahájení a představení hostitelského mikroregionu Záhoran
Zdravice hostů
Vystoupení zástupce OK – Ing. Martin Tesařík – hejtman OK
Vystoupení zástupce ZK – MVDr. Stanislav Mišák – hejtman ZK
Vystoupení zástupce MMR - Ing. Jiří Vačkář, vrchní ředitel
RNDr Josef Postránecký, ředitel sekce
Vystoupení zástupce MPSV
Vystoupení zástupce MŠMT
Vystoupení zástupce MZe - CSV – Ing. Martin Hlaváček,
náměstek ministra Úseku pro společnou zemědělskou
a rybářskou politiku EU
Vystoupení předsedů SPOV ČR, OK a ZK – Mgr. Eduard Kavala, Leoš Hannig a Vojtěch Ryza
I. BLOK PŘEDNÁŠEK, 14 – 16 HOD.
Téma:

Obnova a rozvoj venkova na střední Moravě v roce 2012-2013
možnosti podpor od krajů a státu
Záměr budoucí politiky rozvoje venkova EU v období 2014 - 2020
a pohled z různých úrovní
Ohrožený venkov? – Mgr. Eduard Kavala-předseda Spolku pro obnovu venkova ČR
LEADER – příležitost pro rozvoj venkova po roce 2014, „Kuchařka LEADER“
– Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, Ing. Jaroslav Brzák

Setkání aktérů venkova
SPOV OK a ZK, zástupců samospráv OK a ZK,
partneři CSV OK a ZK

8.-9. března 2012
Příleský mlýn, Všechovice

Představení aktivit Celostátní sítě pro venkov (KAZV OK a ZK)
– Ing. Kateřina Mračková, ředitelka Krajské agentury pro zemědělství a venkov Olomoucký kraj, Ing. Stanislav Skála, ředitel Krajské agentury pro zemědělství a venkov Zlínský
kraj,
Aktuální dotační možnosti KÚOK v roce 2012 a 2013 pro venkov, srovnání s předchozími lety
Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana OK za regionální rozvoj, životní prostředí a zemědělství
Aktuální dotační možnosti KÚZK v roce 2012 a 2013 pro venkov, srovnání s předchozími lety
Milena Kovaříková, členka rady ZK pro zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova
Reforma regionálního školství a její dopad na venkov
– zástupce MŠTM, PhDr. Marcela Štiková, předsedkyně školské komise SMO
Aktuální administrace Programu rozvoje venkova z pohledu MZe, možnosti v roce
2012 - 2013, záměr budoucí politiky rozvoje venkova EU v období 2014 – 2020,
Ing. Martin Hlaváček, náměstek Úseku pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku
EU, Ing. Lucie Krumpholcová
PŘESTÁVKA NA KÁVU

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

První den – 8. březen 2012

II. BLOK PŘEDNÁŠEK, 16 – 18 HOD.

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

Aktuální administrace Programu rozvoje venkova MMR, možnosti v roce 2012 - 2013
a záměr budoucí politiky rozvoje venkova EU v období 2014 – 2020,
Ing. Jiří Vačkář, vrchní ředitel, RNDr. Josef Postránecký, ředitel sekce
Aktuální administrace Programu rozvoje venkova z pohledu SZIF Ing. Kateřina Adamcová, ředitelka odboru projektových opatření rozvoje venkova
– SZIF Praha

POZVÁNKA

Reforma společné zemědělské politiky po roce 2014

Politika zaměstnanosti na venkově v roce 2012 – 2013 - zástupce MPSV
VEČEŘE A SPOLEČENSKÝ VEČER, 19 HOD.

Termíny konání:

7. 3. 2012 - Dům techniky Pardubice, Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice
21. 3. 2012 - Hotel Flora, Krapkova 34, 779 00 Olomouc
30. 3. 2012 - Kongresový sál, Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
11. 4. 2012 - Hotel S.E.N., Malostranská 344, 251 66 Senohraby
Program:

Druhý den – 9. březen 2012
SNÍDANĚ 8 – 9 HOD.

od 8.30 hod. – prezence účastníků
10.00 hod. – zahájení
 Úvod: Ing. Jan Veleba, Agrární komora ČR
Ing. Petr Bendl, Ministerstvo zemědělství
Ing. Miroslav Toman, Potravinářská komora ČR
Ing. Martin Pýcha, Zemědělský svaz ČR
Lubomír Burkoň, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Ing. František Winter, Národní síť MAS ČR
Mgr. Eduard Kavala, Spolek pro obnovu venkova
 Program rozvoje venkova od roku 2014
Ing. Pavel Sekáč
 Přímé platby a zastropování v nové SZP
Ing. Zdeněk Trnka
 Přímé platby od roku 2014 a jejich dopad na zemědělství v ČR
Ing. Jaroslav Humpál
 SZP do roku 2020
Ing. Martin Fantyš
 České potravinářství a reformovaná SZP EU v období 2014-2020
Ing. Tomáš Kreutzer
 Závěr, otázky a odpovědi

Vstup zdarma, Občerstvení zajištěno.

Hlavními organizátory jsou: Agrární komora ČR a potravinářská komora ČR
Vydáno za podpory Programu rozvoje venkova,
Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Nekvasilová, Tel. 724 359 868, E-mail: nekvasilova@akcr.cz

III.BLOK PŘEDNÁŠEK, 9 -12 HOD.
Veřejný ochránce práv – problémy obcí a venkova
RNDr. Jitka Seitlová, zástupce veřejného ochránce práv
Přeshraniční spolupráce Česko – Polsko, Euroregion Praděd
Ing. Zdeněk Jarmar, ředitel
Prezentace zkušeností ze soutěže Vesnice roku
Lidečko, Tučín, Komňa
Školy obnovy venkova OK a ZK, jejich význam při obnově a rozvoji venkovského prostředí v Olomouckém a Zlínském kraji
Ing. Jaroslav Brzák, Mgr. Miroslav Kovářík
Podněty venkova střední Moravy pro budoucí plánovací období EU 2014-2020
diskuse a formulování společného stanoviska SPOV OK a ZK
Další aktuální náměty
OBĚD 12 – 13 HOD.
Financování akce: Celostátní síť pro venkov OK
Organizace akce: Miluše Stržínková,zástupce SPOV OK,724182823 ourouske@tiscali.cz
Technické zajištění: ing. Kateřina Mračková, KAZV OK 602 715 025 mrackova@mze.cz
Zasílání návratek: ourouske@tiscali.cz

Na akci je potřeba se z kapacitních a organizačních důvodů přihlásit přiloženou návratkou.
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA NS MAS ČR K 1. 2. 2012
MAS dle členství
v NS MAS ČR
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Metoda LEADER po roce 2014: MAS
jako partner pro všechny programy EU
NS MAS ČR 2012

Národní síť MAS představila svou vizi – komunitně vedený místní rozvoj
Národní síť Místních akčních skupin ČR
zveřejnila svá doporučení pro aplikaci komunitně vedeného místního rozvoje v prostředí
České republiky. Vidí v něm budoucnost rozvoje venkova pomocí metody LEADER.
Ve čtvrtek 1. března 2012 zveřejnila Národní síť Místních akčních skupin ČR dokument, který shrnuje doporučení pro využití
metody LEADER a struktury místních akčních skupin při rozvoji českého a moravského venkova. NS MAS tak reaguje na legislativní návrhy Evropské komise, které předpokládají využití tzv. komunitně vedeného
místního rozvoje, a popisuje možnosti jeho
širokého uplatnění.
Dokument je ke stažení na internetových stránkách www.nsmascr.cz a členům
NS MAS ČR bude oficiálně představen na
Valné hromadě ve čtvrtek 15. 3. 2012
v Rumburku. Odborné veřejnosti pak bude
určena prezentace pořádaná ve spolupráci
se zastoupením Evropské komise v ČR v Evropském domě v Praze (Jungmannova 24)
v pondělí 26. 3. 2012 od 14:30. V rámci
prezentace vystoupí také zástupce DG Agri
Pedro Brosei a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Roman Haken.
Vzhledem k omezené kapacitě žádáme zá-

jemce o účast na prezentaci, aby se registrovali na e-mailu: o.spikova@nsmascr.cz.
Bližší informace o materiálu „Komunitně
vedený místní rozvoj v praxi České republiky“ a o plánované prezentaci poskytne místopředseda NS MAS ČR Jan Florian (tel.: 774
499 396, e-mail: j.florian@nsmascr.cz) nebo
koordinátor vyjednávacího týmu Václav Pošmurný (tel.: 604 890 190, e-mail: posmurny@email.cz).
Jan Florian, místopředseda NS MAS ČR
Výběr z dokumentu
Zpravodaj venkova zveřejnil informaci
o doporučeních NS MAS pro rozvoj venkova 2014 také v minulém vydání zpravodaje
2/2012. Nyní přinášíme ukázku z 32 stránkového dokumentu, který navazuje na Národní strategický plán LEADER 2014+:

VHODNOST VYUŽITÍ METODY LEADER
Domníváme se, že pro uplatnění metody
komunitně vedeného místního rozvoje jsou
v zásadě vhodné všechny programy, které
plní své cíle na venkově. Nejširší využití
předpokládáme v Programu rozvoje venkova, kde jsme přesvědčeni, že metodu LEADER
je vhodné využít pro všechna projektová
opatření s výjimkou velkých investičních
projektů. V rámci ostatních operačních programů považujeme za efektivní využití metody pro podporu tematicky vymezených
středně velkých a menších projektů v rozsahu do cca 5 mil. Kč (u tzv. „měkkých“ projektů do 2,5 mil. Kč). Předpokládáme, že regionálně významné projekty by bylo možné
výjimečně podpořit i vyšší částkou. Větší projekty, které mají nadregionální charakter, by
pak byly i nadále administrovány centrálně.
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Aktuálně v NS MAS:
Valná hromada,
Techagro, LeaderFEST,
Země živitelka
Počátkem února se konal první organizační výbor k výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Již tradičně se budou prezentovat společně
Celostátní síť pro venkov, NS MAS ČR a SPOV.
Nově v pavilonu „Z“
Letošní premiérou bude prezentace v pavilonu
Z, který se nachází nedaleko nově otevřeného pavilonu T. Novinkou je také změna termínu konání
výstavy, která začíná 30. srpna a bude zasahovat
do školního roku, protože výstava končí 4. září
2012. Součástí prezentace bude opět venkovská
tržnice, venkovská hospoda a pódium, kde budou
již tradičně vystupovat folklorní soubory. Během
dubna budou MAS informovány o nové expozici,
o kompozici výstavní plochy, a také doprovodném
programu.
TECHAGRO
Nejbližší akcí, kde se bude NS MAS ČR prezentovat společně s Celostátní sítí pro venkov a SPOV,
je Mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECH
AGRO, který se koná v termínu od 31. března do
4. dubna 2012 na výstavišti v Brně. Stánek je umístěn v pavilonu A1 a součástí prezentace bude
mimo jiné také promítání filmů o projektech PRV
a činnosti MAS.
Valná hromada v Rumburku
V současné době vrcholí přípravy Valné hromady NS MAS ČR, která se uskuteční dne 15. 3. 2012
v Kulturním domě v Rumburku. Součástí programu
valné hromady je seminář na téma „Sociální podnikání neziskovek“, který pořádá MAS Šluknovsko. Tento seminář začíná v 10 hod. 14. 3. 2012
v konferenčním centru v Hotelu Lužan, tedy den
před Valnou hromadou. V rámci semináře je pořádána exkurze do Komunitního centra Kostka Krásná Lípa a Domu Českého Švýcarska.
LeaderFEST 2012
NS MAS ČR spolupracuje s Národní sítí slovenských místních akčních skupin (NSS MAS) na organizaci putovního setkání Leaderů evropského
venkova – LeaderFEST 2012. Letošní ročník bude
v Levoči, malebném městečku na východním Slovensku. Součástí programu jsou workshopy na aktuální témata (Perspektivy ekologického hospodářství, Místní regionální produkty a služby, Venkovský
cestovní ruch a Mládež a místní obyvatelé – aktivní prvky veřejně-soukromého partnerství), poznávací výlety do okolí Levoče a doprovodný kulturní
program místních folklorních souborů. NS MAS ČR
bude MAS informovat o možnosti zapojit se do
projektu, který je plánován Celostátní sítí pro venkov a Národní sítí rozvoje venkova SR a bude na téma předávání zkušeností a příkladů dobré praxe.
Olga Špiková, tajemnice NS MAS ČR
Více informací o akcích najdete
v pozvánkách v závěru rubriky.
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Výbor v únoru jednal v Bystré na Svitavsku:
Vyjednávání pozice a podpora nevybraných
Výbor NS MAS v únoru jednal v obci Bystré na Svitavsku v Pardubickém kraji. Zabýval se například přípravou valné hromady, stavem vyjednávání budoucího plánovacího období či přípravou podpory nevybraných a nových MAS.
Předseda Sítě František Winter mj. informoval o jednání se Svazem měst a obcí
(SMO) dne 7. 2. V Praze, kde se snažili o navázání spolupráce a seznámení s MAS,
metodou LEADER a NSP LEADER 2014+. 14. Února se uskutečnilo na MZe první jednání zástupců SPOV, SMO a NS MAS s náměstkem pro úsek společné a rybářské politiky EU Ing. Martinem Hlaváčkem.
Koordinátor vyjednávacího týmu informoval, že kromě vyjednávání, například na
MZe a MPSV byly prostřednictvím Sítě rozeslány dopisy pro členy SMO na podporu metody LEADER pro venkovský prostor (1 200 dopisů), byl zřízen blog, kde jsou uveřejňovány materiály (stanoviska organizací, diskuze) a byla zprovozněna databáze map, která prolíná území MAS, a jde vyhledat, které obce z MAS jsou členy SMO, SMS a SPOV.
Podpora pro nevybrané a nové MAS
Místopředseda NS MAS Jan Florian informoval o prvním jednání TPS LEADER
k novému opatření III.4.1. dne 31. ledna na MZe, kde bylo otevřeno několik otázek.
Ty se dále diskutovaly na užší konzultaci 10. 2. 2012, na základě které MZe připravilo podklad pro společné jednání TPS LEADER a pracovní skupiny Monitorovacího
výboru EAFRD dne 1. 3. 2012. Podklady pro jednání budou členové PS LEADER konzultovat s vybranými zástupci MAS, které jsou členy NS MAS ČR a spadají do okruhu potenciálních příjemců.
Dle předběžných závěrů dosavadních jednání lze předpokládat:
– schválení Pravidel v březnu 2012 a odsouhlasení opatření MV EAFRD v dubnu
2012, samotný příjem ale proběhne patrně až v říjnu 2012 z důvodu zdržení stanoviska EK,
– podmínky pro vymezení MAS zůstávají podobné jako ve stávajícím IV.1.1., do přípravy ISÚ mohou být zapojena i přilehlá města nad 25.000 obyvatel, ne však do
územní působnosti MAS,
– cílem podpory je připravit podklady pro ISÚ na období 2014–20,
– další povinné výstupy budou 2 akce pro veřejnost nebo 2 propagační materiály
a také provedení tréninkového výběru projektů (v rámci rozpočtu lze na bázi dodavatelsko-odběratelských vztahů přispět na vybrané měkké akce),
– povinný koučing zkušenou MAS z kategorie A nebo B dle dosavadních Hodnocení
(prohlášení o spolupráci se zkušenou MAS musí být již součástí žádosti o dotaci),
– při registraci se bude předkládat souhlas obcí se zařazením do územní působnosti MAS,
– proplácení dotace zpětně ve dvou splátkách (termíny ŽoP si určí sama MAS),
– způsobilé výdaje vč. limitů obdobné jako v IV.1.1., přičemž výdaje na jakékoliv
poradenské služby budou výrazně omezené (limit max. 15% z rozpočtu), v diskusi je také možnost pořízení vybavení kanceláře (kancelářská technika, nábytek)
– případně bude omezeno limitem cca 50 – 100 tis. Kč,
– dotace 100%, max. 500 tis. Kč (dotace bude rozdělena víceméně rovným dílem
dle počtu žadatelů, nebo jen velmi malý vliv počtu obyvatel a rozlohy MAS).
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Vyjednavač NS MAS Václav Pošmurný
prezentuje své kroky na novém blogu

Mezinárodní aktivity
Dne 9. 2. 2012 se uskutečnilodruhé
on-line jednání Focus Group 4 Podvýboru
LEADER při Evropské síti pro rozvoj venkova (ENRD), na jehož programu bylo upřesNárodní sítí pověřený koordinátor vyjednávání pozice NS MAS pro budoucí politiku
nění organizace práce skupiny. Další jedná- rozvoje venkova v letech 2014–2020 Václav Pošmurný má zřízen blog pro připomínkování se uskuteční 28. – 30. 3. ve Finsku, kde ní názorů a aktuálních stanovisek, najdete jej na adrese http://nsmas.blogspot.com/,
bude NS MAS ČR zastupovat Ing. Jaromír nebo přímo na stránkách NS MAS www.nsmascr.cz.
Polášek. Na 27. – 28. 4. 2012 je plánována
mezinárodní akce v Bruselu, 30. – 31. 5.
2012 se uskuteční další jednání Podvýboru
LEADER.
Radim Sršeň seznámil s plánem pozvat
na LeaderFEST partnery ze Srbska a Ukrajiny, kteří měli spolupracovat na nepodpořeném projektu „Leader jako nástroj Východního partnerství“.
Zprávy z ELARD: Intenzivní jednání na
úrovni Evropského parlementu. Požadavky
ELARDu jsou respektovány, důležitost je
také kladena na spolupráci a DG Agri, Evropský parlament v žádném případě nebude návrh upravovat v neprospěch metody
LEADER.
Zpráva autorského dvora: LEADER má
být více koncentrován na podnikatele a neziskovky, nesmí být jen další kanál pro obVýběr z blogu
ce, které mají daňové příjmy.

V

Losování hodnotitelů
projektů spolupráce
V návaznosti na žádost MZe o zaslání
nominací do Hodnotitelské komise pro
hodnocení projektů spolupráce pro opatření PRV IV.2.1 bylo navrženo celkem 86 kandidátů ze všech MAS. Nominace byly zasílány za jednotlivé MAS nebo v souhrnu za
krajská sdružení.
Vylosovaní byli: Mgr. Michal Jarolímek
(Jihočeský kraj), JUDr. Libuše Růčková (Královéhradecký kraj), Bc. Hana Půžová (MAS
Havlíčkův kraj). Náhradníci jsou: Ing. Olga
Ondráčková (Jihomoravský kraj), Jana Bujáková (Zlínský kraj), Pavel Hlaváč (Středočeský kraj – Zlatý pruh Polabí).
Koncepce Společné
zemědělské politiky
Výbor NS MAS rovněž nominoval členy
do Gremia pro koncepční otázky a reformu
Společné zemědělské a rybářské politiky na
MZe. Do 1. skupiny PRV – zemědělství, potravinářství, lesnictví, pozemkové úpravy
a životní prostředí Františka Wintera (náhradník p. Dufková), do 2. skupiny PRV –
rozvoj venkovských oblastí (rozvoj venkova
+ LEADER) Jiřího Krista (náhradník Václav
Pošmurný).

Definice venkova = VENKOV => 60 % OBYVATEL A 95 % PLOCHY ČR?
Venkov, pokud jej chápeme jako území ČR, které pokrývají obce do 25 000 obyvatel
(tedy území, kde dle stávajících pravidel Programu rozvoje venkova ČR mohou působit
MAS[1]), v současné době zahrnuje cca 60 % populace ČR (viz graf) a 95 % plochy ČR.
Pokud pro vymezení venkovského prostoru použijeme definici, používanou OECD
a EUROSTAT pro venkovské regiony[2], zahrnuje dokonce až 83 % obyvatel a 99 % plochy ČR. Naopak, pokud venkov vymezíme jen jako venkovské obce dle definice OECD[3],
pak zahrnuje pouze 30 % obyvatel a 82 % plochy ČR.
Považujeme proto za zásadní tyto venkovské oblasti rozvíjet na základě efektivních a cílených strategií, které budou podpořeny odpovídajícím množstvím finančních prostředků.
[1] Podle stávajících podmínek programu LEADER mohou místní akční skupiny fungovat právě na venkovském území zahrnující obce a města do 25 000 obyvatel. Výhledově
ale nepovažujeme za nutné toto vymezení zachovávat.
[2] Tedy území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde žije vice než 15 %
obyvatel v obcích s hustotou osídlení do 150 obyv./km2
[3] Tedy obce, jejichž hustota osídlení nepřesahuje 150 obyv./km2.
Venkovní graf PLOCHA ČR, Vnitřní graf OBYVATELSTVO ČR

Ze zápisu z jednání vybral TSu
Bližší informace si můžete přečít
v zápise z jednání na: http://is.hvjdesign.
eu/dokumenty/nsmascr/zapisy_ze_schuzi_
vyboru_ns_mas_cr_2012/
nsmascr_1330633653.pdf

Josef Jančo: Jak vypadá průměrná česká MAS k 31. 8. 2011?
Průměrná rozloha území MAS: 410 km2: (min. 123 km2, max. 1 505 km2)
Průměrný počet obyvatel MAS: 30 330 (min. 10 799, max. 93 267)
Průměrný počet obcí v MAS: 32 (min. 6, max. 98)
Průměrný počet členů MAS: 36 (min. 9, max. 108)
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Václav Pošmurný: Ještě nějaké údaje k souhrnu MAS
Celkový počet obcí v ČR > 6252
Počet obcí s hustotou menší než 150 ob/km2 > 5393
Počet obcí na území MAS > 4407
Současná plocha MAS: 54680,91 km2 > plocha 151 MAS, což je 69,33%
78 866 km2 plocha ČR:
Současný počet obyvatel na území MAS
4 214 832 počet obyvatel v MAS, což je 41,11%
10 253 025 počet obyvatel ČR
Transparentnost výběrových a rozhodovacích procedur v MAS
Obecně vzato, a v porovnání s rozhodováním jiných orgánů, lze v MAS
obtížně prosadit podvodné rozhodnutí, neboť na rozhodování se podílejí
osoby z různých organizací a různých zájmů, kteří většinou dost dobře „vidí“ do mechanismu přípravy rozhodnutí a ve fázi výběru nových či kontroly
realizovaných projektů nedopustí machinace. V tomto prostředí je obtížné
uspět se zřejmě nekvalitním nebo nepotřebným projektem – zájemci z „konkurenčních“ organizací by to ve vlastním zájmu nenechali bez povšimnutí. Určitým rizikem je „spiklenecká vnitrofiremní kultura“ v některých MAS,
které již vznikaly se záměrem vytvořit polouzavřenou strukturu, v níž si větši- Únorové jednání Krajského sdružen NS MAS v Olomouci
nu prostředků bude rozdělovat předem dohodnutá skupina místních subjektů. Současný vývoj v ČR však pozvolna směřuje k revitalizaci principů Leaderu, resp. k potlačením MAS s pochybnými procedurami.
Ke zvýšení transparentnosti směřuje několik opatření:
• rozhodovací orgány MAS budou v novém období patrně rozšířeny o zástupce obecně důvěryhodných subjektů, jako jsou kraje, resp. krajské
úřady, dále úřady práce, svazky obcí, vysoké školy, banky apod., neboť
bez jejich přímé účasti MAS nebude moci zpracovat a realizovat kvalitní strategii místního rozvoje (ve smyslu čl. 29) > viz Zastoupení zájmových skupin v MAS;
• dozorčí rady MAS působí již nyní jako „monitorovací výbory“ nebo existují samostatné monitorovací výbory, a v budoucnu bude tato úloha ještě posílena; právě v monitorovacích výborech MAS mohou být zapojení zástupci Řídících orgánů všech Operačních programů podílejících se na financování strategie, a ovšem i další osoby (zástupce kraje, úřadu práce, svazku
obcí atd.), které mohou účinně dohlížet na dodržování všech pravidel;
• v dalších dvou letech v MAS pokračuje a ještě zesiluje komplexní evaluační a očistný proces, vedený Řídícím orgánem Programu rozvoje venkova a Národní sítí MAS v ČR, jehož účelem je
– zpracovat standard správné činnosti MAS,
– t ím diferencovat mezi MAS a určit, které nejsou způsobilé stát se budoucími příjemci, a z tohoto stavu jim pomoci prostřednictvím NS
MAS (vzdělávání, kaučing) => NS MAS jako profesní organizace
– posílit sebeevaluační praxi v MAS.

Olomoucké sdružení MAS
chce posílit na kraji
a uspořádá již třetí
konferenci k partnerství

Jako příprava na valnou hromadu se v jednotlivých krajích konají sněmy krajských sdružení. 15. února se uskutečnila valná hromada krajského sdružení Olomouckého
kraje na KAZV. Předseda František Winter informoval
o aktuálním dění v síti, hospodaření krajského sdružení
a o vyúčtování vzdělávacího projektu z PRV III.3.1. Propojování místních akcí rozvoje venkova, do kterého se aktivně zapojilo na přelomu let 2010–2011 finančně celkem
7 MAS. Rekapituloval rovněž současný stav pokrývání „bílých míst“ území bez MAS v kraji.
Radim Sršeň prezentoval členským MAS „kuchařku“ komunitně vedeného místního rozvoje pro přípravu strategií
příštího plánovacího období a seznámil s jeho aktivitami na
evropské úrovni. Tomáš Šulák představil možnosti pro nepodpořené a nové MAS z připravovaného opatření III.4.1.
a zhodnotil činnost v roce 2011, kdy se kromě vzdělávacího
projektu mj. uskutečnila moravsko-polská konference na
Autor textu: Oldřich Čepelka s úpravami V. Pošmurný Bouzově, seminář MAS, SZIF a CSV v Nové Hradečné a převzala se s podporou pěti MAS značka HANÁ regionální produkt“®. Nastínil také plán činnosti na rok 2012, kde by neměl chybět třetí ročník konference Partnerství LEADER 2012.
Konference se uskuteční některý den v období 6. – 8.
června v rámci Moravského knižního salonu, kde budou
MAS vystavovat své propagační zázemí. Konference bude
mít podtitul „Venkovské regiony se prezentují v krajském
městě v roce krajských voleb“. Novinkou by měly být panelová diskuse „Média a venkov“ či seminář „Význam
partnerství a inovace v projektech MAS“.
Protože mnoho aktérů krajského sdružení MAS se věnuje celostátní úrovni, MAS požadovaly posílit vyjednávání a spolupráci na úrovni krajské samosprávy. Pro tento
účel byla nominována šestičlenná skupina, ve které jsou
zástupci všech sektorů. Nejbližším setkáním MAS ze střední Moravy se zástupci krajů a dalších institucí bude semiIlustrační snímek: Transparentní výběr – veřejné slyšení a hodnocení pro- nář „Setkání aktérů venkova“ pořádaný SPOV OK a SPOV
ZK ve Všechovicích na Hranicku.
TSu
jektů v únorové 7. výzvě MAS-PM
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Čas

1.

1. Úvodní slovo předsedy sdružení
2. Úvodní slovo zástupců Ústeckého kraje a MAS Šluknovsko
3. Úvodní slovo hostů
 zástupce Ministerstva zemědělství ČR
 zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR
 zástupce Státního zemědělského intervenčního fondu ČR
 další hosté
4. Volba komisí (návrhová, mandátová, zapisovatel, ověřovatelé zápisu)
5. Výroční zpráva o činnosti včetně plnění plánu práce pro rok 2011 a plnění usnesení
přijatých na předchozí VH
6. Zpráva o hospodaření za rok 2011
7. Zpráva Kontrolní komise
8. Schválení účetní závěrky za rok 2011
9. Plnění cílů Národního strategického plánu LEADER 2014 +
10. Seznámení s materiálem „Komunitně vedený místní rozvoj“
11. Zprávy pracovních skupin
 PS LEADER
 PS Vize a Rozšíření
 PS Medializace a Propagace
 PS Mezinárodní spolupráce
 PS úprava stanov / změna právní formy
12. Informace vyjednávacího týmu
13. Návrh a schválení Plánu práce na rok 2012
14. Návrh a schválení rozpočtu 2012
15. Diskuse - ostatní hosté, členové Výboru a členové organizace
16. Usnesení a závěr Valné hromady

Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Špiková)
Zpráva o činnosti předsedy za uplynulé období (Winter)
Zpráva o činnosti vyjednávacího týmu za uplynulé období (Pošmurný)

2.

Informace k materiálu „Komunitně vedený místní rozvoj“ (Florian)

3.

Podkladové materiály pro jednání Valné hromady NS MAS ČR (Špiková)

4.
5.

6.

-

plnění rozpočtu za rok 2011

-

plnění plánu práce pro rok 2011

-

plán práce pro rok 2012

-

rozpočet pro rok 2012

-

Výroční zpráva za rok 2011

Zpráva kontrolní komise (zástupce KK)
Zprávy z PS
-

PS LEADER (Florian)

-

PS Vize a Rozšíření (Krist)

-

PS Medializace a propagace (Jančo)

-

PS Mezinárodní spolupráce (Kulíšek)

Různé
-

příspěvky členů výboru

NS MAS ČR, o.s.

Ing. František Winter
předseda NS MAS ČR
ič:

Ing. František Winter
předseda sdružení

Případné doplnění programu je možné na začátku jednání výboru.
Pokud se nebude moci jednání zúčastnit člen výboru, žádám, aby oslovil svého náhradníka.

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“
Strategický plán LEADER

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

Pozvánka

Krajské sdružení
NS MAS ČR, o.s.
Ústeckého kraje

Vážení přátelé,
srdečně Vás zvu na seminář Sociální podnikání neziskovek, který se uskuteční
v konferenčním centru Hotelu Lužan v Rumburku dne 14. 3. 2012 od 10 hodin.
Cílem semináře je představit dobrou praxi v sociálním podnikání a možnosti zdrojů a
podpory sociálního podnikání v ČR.
Spoluorganizátorem Valné hromady NS MAS ČR je Krajské sdružení NS MAS ČR
Ústeckého kraje.
Hlavní organizace MAS Šluknovsko (kontaktní osoba Ing. Eva Hamplová)

Čas:

10:00 – 15:00

Místo:

Kongresové centrum Hotelu Lužan Rumburk

Prezentace účastníků:

9:00 –10:00

Seminář na téma:

Sociální podnikání neziskovek
Seminář je zajištěn ve spolupráci s MPSV a společností
Sociální ekonomika o.p.s., Praha

Čas:
Exkurze:

15:00 – 18:00
KOSTKA, Komunitní centrum Krásná Lípa
Dům Českého Švýcarska

Čas:
Večerní program:

19:00 – 23:00
neformální setkání v country stylu s kapelou Malvas v
místním pivovaru Kocour ve Varnsdorfu

Setkání je určeno pro účastníky a hosty valné hromady.

Program semináře:
1. Blok:
Oblast podpory 3.1.,3.3. a 5.1. OP LZZ
Blok je zajištěn ve spolupráci s garanty jednotlivých oblastí podpory MPSV
(Mgr. Jirků, Mgr. Škantová, Mgr. Hermanová, J. Vošmik )
2. Blok:
Sociální podnikání – koncept, výhody
Faktory úspěchu sociálního podnikání
Specifika z pohledu MAS
Rozjezd sociálního podnikání
Blok je zajištěn ve spolupráci se společností Becouse, s.r.o. ( J. Mareš, R.
Bojko )
3. Blok:
Prezentace podpořených organizací sociálního podnikání v ČR
Oběd
Ukončení semináře je v 15 hodin. Poté se uskuteční návštěva Komunitního centra
Kostka Krásná Lípa a Domu Českého Švýcarska.
Kapacita semináře je 50 osob.
S pozdravem

Čas:

Ing. Eva Hamplová
předsedkyně MAS Šluknovsko

9:00 – 10.00

Prezence účastníků valné hromady
Čas:

10:00 – 14:00

Jednání valné hromady
NS MAS ČR, o.s.

Čas:

14:00 – 15:00

Oběd
ič:

Místní akční skupina Šluknovsko
Sídlo: Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf,
tel. 724 778 296, e-mail: massluknovsko@atlas.cz, www.mas-sluknovsko.cz,
IČ 269 83 303, bankovní spojení: ČS Rumburk, č. ú. 927 391 369/0800
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Hlavní partneri LeaderFESTU 2012:

Hlavní partneri LeaderFESTU 2012:

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať
do kráľovského historického mestečka,
ktoré sa rozprestiera na severovýchode Slovenska,
a ktoré je známe vo svete ako významná lokalita
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

LeaderFEST 2012
Levoča
Stretnutie Leadrov európskych krajín
29. – 31. mája 2012
Levoča, Slovenská Republika

Pripravujeme pre Vás v dňoch
29. – 31. mája 2012
LeaderFEST 2012
- medzinárodnú udalosť s nádychom vidieckeho čara.

Ide už o 3. ročník stretnutia zástupcov MAS a ďalších aktérov rozvoja vidieka,
pracujúcich metódou Leader. Konferencia nadväzuje na predošlé dva ročníky,
ktoré sa konali v Českej Republike v rokoch 2009 v Hradci nad Moravicí
s účasťou 8 európskych krajín, a v roku 2011 v Štramberku, kde hostili až 12
krajín Európy, pričom aktivita naberá putovný charakter.
Hradec nad Moravicí, ČR
18.-19.6.2009

Levoča, SR: 29. – 31.5.2012

Štramberk, ČR
17.-18.5.2011
http://www.youtube.com/watch?v=CzOLxrOdjWs
http://www.levoca.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=6690

Hlavní partneri LeaderFESTU 2012:

Hlavní partneri LeaderFESTU 2012:

Predbežný program :
Sprievodný program
Utorok 29. 5. 2012
14:00 – 24:00
 Ubytovanie účastníkov konferencie
 Inštalácia výstav a stánkov na jarmok
 Prehliadka mesta a územia MAS LEV, voľný program , program so sprievodcom
 Večera a večerné neoficiálne stretnutie účastníkov s malou kultúrnou vložkou

Streda 30. 5. 2012

9:00 – 24:00
 Oficiálne zahájenie LeaderFESTU 2012 na Námestí Majstra Pavla
 Tematicky zamerané workshopy A - D (priestory Mestského divadla a kongresovej sály
divadla), tematicky zameraný workshop E – priestory Mestskej radnice:
Workshop A) Hlavná téma: Perspektívy ekologického hospodárstva
Podtémy: Predaj z dvora. Problematika samostatne hospodáriacich roľníkov
a mladých poľnohospodárov. Ekopodnikanie v podmienkach EÚ a pod.
Workshop B) Hlavná téma: Miestne a regionálne produkty a služby
Podtémy: Regionálna značka a marketing. Bioprodukty a biopotraviny.
Marketing predaja a pod.

Workshop C) Hlavná téma: Vidiecky cestovný ruch
Podtémy: Endogénny potenciál územia. Marketinogé know-how. Agroturizmus a pod.
Workshop D) Hlavná téma:
Mládež a miestni obyvatelia - aktívne prvky verejno-súkromného partnerstva
Podtémy: Projekty mládeže. Dobrovoľnícke služby. Participácia a spolupráca na
všetkých úrovniach.

Workshop E) Hlavná téma: Vaša obec – naša obec
Podtémy: Zvyky, jedlá, tance typické pre obec (región).
Rozmanitosť ľudovej kultúry v rámci Prešovského kraja.
Pracovné príležitosti na vidieku.






Jarmok tradičných remesiel a lokálnych i regionálnych produktov a služieb.
Kultúrny program – vystúpenia folklórnych a divadelných súborov, či jednotlivcov.
Voľné vstupy a prehliadky mestských kultúrnych pamiatok a múzeí.
Slávnostný raut a spoločenský večer pre účastníkov workshopov a konferencie.

Štvrtok 31. 5. 2012

9:00 – 14:00
 Konferencia „Integrovaný prístup pre aplikáciu metódy Leader po roku 2013“
Zoznam prezentujúcich a predbežné témy:
1) Ing. Malvína Gondová – riaditeľka NSRV SR ako partner a spoluorganizátor
konferencie
2) Ing. Andrea Hradiská, PhD. – predseda MAS LEV, o.z., predseda NSS MAS
autor dizertačnej práce „Financovanie rozvoja vidieka prístupom leader“
3) Ing. František Winter - predseda NS MAS ČR – spoluautor viacerých dokumentov
4) Ing. Jiří Krist - podpredseda NS MAS ČR, vedúci pracovnej skupiny „Vize
a Rozšíření“, autor dokumentu "Národního Strategického plánu Leader 2014+"
5) Jan Florián - podpredseda NS MAS ČR, vedúci pracovnej skupiny Leader, autor
dokumentu "Komunitně vedený místní rozvoj v praxi České republiky"
.... A ďalší

 Diskusia, závery a komuniké LeaderFEST 2012
 Slávnostné ukončenie a záver
 Obed

Prezentujúci a ich príspevky budú priebežne doplnené, aktualizované a časovo
rozvrhnuté.

Horizontálna - prierezová téma všetkých workshopov: Projekty spolupráce
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Hlavní partneri LeaderFESTU 2012:

Informácie pre účastníkov
Týmto chceme požiadať všetkých účastníkov konferencie o zarezervovanie si termínu
účasti do 31. 3. 2012 formou prihlášky. Neskoršie rezervácie môžu znamenať ubytovanie vo
vzdialenejších ubytovacích zariadeniach z dôvodu kapacitných možností ubytovania vo
vzťahu k predpokladanému počtu účastníkov.
Jednolôžkové izby sú rovnako kapacitne obmedzené. Preto v prípade požiadavky na
jednolôžkovú izbu je nevyhnutné počítať s príplatkom za ubytovanie 10 €.
Rezerváciu ubytovania zabezpečujte na hradiska@maslev.sk. Individuálne rezervácie priamo
v ubytovacích zariadeniach nie sú možné.
Tlmočenie bude zabezpečené v jazyku anglickom a poľskom a to na konferencii i na
workshopoch A - D. V prípade workshopu E) tlmočenie nie je zabezpečené.
Žiadame účastníkov, aby v termíne do 31. 3. 2012 nahlásili i záujem vystúpiť s vlastnou
prezentáciou a to uvedením mena vystupujúceho, témy príspevku a worskhopu.

Účastnícky poplatok:
1. Deň (29. 5. 2012) 30 €
2. Deň (30. 5. 2012) 100 €
3. Deň (31. 5. 2012)
20 €
Všetky dni spolu: 150 €/1 osobu.
Príplatok na jednolôžkovú izbu 10 €.

Účastnícky poplatok v sebe obsahuje:
Ubytovanie, stravovanie, ochutnávky regionálnych produktov, voľné vstupy do kultúrnych
pamiatok, voľný vstup na jarmok, účasť na uvítacom programe a spoločenskom raute.
Výdavky na LeaderFEST 2012 sú oprávneným nákladom pre miestne akčné skupiny
v rámci programu Leader. Úhrady je potrebné uskutočniť do 15. 4. 2012.

Pre záujemcov vieme pripraviť i fakultatívne výlety do územia MAS LEV. Je potrebné nahlásiť
predbežný záujem, poplatok nie je súčasťou účastníckeho poplatku a bude potrebné ho
uhradiť priamo na mieste.

Podrobnosti týkajúce sa presného programu konferencie a workshopov a prezentácií
budú priebežne aktualizované a spresnené. Sledujte na stránke www.maslev.sk !!

_________________________________________________________________________________________

Pozvánka

SETKÁNÍ MIKROREGIONŮ A MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
V KRAJI VYSOČINA
Projekt MA-G 21 „Spolupráce mezi místní Agendou 21 v Kraji Vysočina a programem
„Gemeinde 21“ v Dolním Rakousku“

Středa 7. března 2012, od 10:00
Klub Oko, Smetanovo nám. 30, Havlíčkův Brod

Jihomoravský kraj a Krajské sdružení NS MAS ČR Jihomoravského kraje
Vás srdečně zvou na konferenci

Seminář se koná pod záštitou Ing. Bc. Martina Hyského, radního Kraje Vysočina

PROGRAM

Leader v Jihomoravském kraji

9:30 – 10:00

Konference se uskuteční pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje
Mgr. Iva Poláka
Na konferenci budete mít možnost nahlédnout pod pokličku práce místních
akčních skupin i ochutnat některé místní produkty

10:00 –12:00



Zahájení – Martin Hyský, radní pro regionální rozvoj



Projekt MA-G 21 – Petr Holý, KrÚ Vysočina



Problematika Programu rozvoje venkova – Lucie Krumpholcová, Ministerstvo zemědělství



Metoda Leader v ČR – Národní a mezinárodní spolupráce, vzdělávání na venkově
Petr Sušanka, MAS Vladař o.p.s.



Vize rozvoje venkova po roce 2014 - Národní strategický plán LEADER 2014-20
František Winter, Jiří Krist, Jan Florian, Národní síť MAS ČR



Termín: 7. března 2012 v 9.30 hod.
Místo: zasedací místnost 7a a přilehlé prostory Krajského úřadu Jihomoravského kraje
na Žerotínově nám 3/5 v Brně

Registrace účastníků

12:00 – 12:15



Program:
9.30 Zahájení konference
9.45 Metoda Leader a rozvoj jihomoravského venkova
10.00 Leader po roce 2013
10.15 Prezentace činnosti a projektů místních akčních skupin Kyjovské Slovácko
v pohybu, Místní akční skupiny Boskovicko PLUS a MAS Partnerství venkova

12:15 – 13:30

Informace z Kraje Vysočina
o Místní Agenda 21 – Marta Vencovská
o Krajské dotační tituly – Luděk Hrůza
o Minimum starosty – Petr Holý



Mikroregion Telčsko – Eva Skálová
zkušenosti z mikroregionu



MAS Havlíčkův kraj – Jaroslava Hájková
prezentace činnosti místní akční skupiny

13:30 – 14:00

DISKUSE
o Spolupráce v Kraji Vysočina
o Mezinárodní spolupráce
Raut, volná diskuse

14:00 – 15:30

Pracovní jednání Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR, o. s. v Kraji Vysočina



11.00 Tisková konference
12.00 Prezentace činnosti a projektů místních akčních skupin MAS Moravský kras,
Místní akční skupiny Společná cesta, "Strážnicka" Místní Akční Skupiny, Živého
pomezí Krumlovska-Jevišovicka a Znojemského vinařství
13.30 Blok filmů o projektech zrealizovaných v programu Leader, zajímavostech
a turistických atraktivitách území jihomoravských místních akčních skupin

Fond malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko – Tomáš Dvořák, RRA Vysočina

Přestávka

Přihlašovací formulář, prosím, zašlete nejpozději do 20. 2. 2012

Kontaktní osoby:

Marta Vencovská, tel.: 564 602 556, e-mail: vencovska.m@kr-vysocina.cz

16.30 Ukončení konference
Doprovodný program: výstava a ochutnávka místních produktů, specialit a prezentace
produktů venkovského cestovního ruchu z území jihomoravských místních akčních
skupin.
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Představitelé organizací samospráv Ministři zemědělství V4+3
obcí a krajů jednali s ministrem školství projednali financování venkova
Členové nově ustanovené školské komise v čele s Asociací kra- po roce 2013
jů a zástupci SMS první únorový den jednali s ministrem školství
Josefem Dobešem a prosazovali zachování venkovských škol.
Do komise své odborníky kromě AK a SMS nominovaly také SMO
a SPOV. Uvedené organizace chtějí prosadit, aby prostřednictvím komise měly obce, města a kraje, jako hlavní zřizovatelé škol, vliv na návrhy změn financování regionálního školství připravovaných MŠMT.
Dosud byly všechny návrhy připravovány bez možnosti ovlivnění samosprávami. Analýzy a rozbory provedené SMS odhalily hluboké rozpory v předpokladech MŠMT a skutečností. Veřejnost postrádá také
hodnocení dopadů případné změny. Zástupci samospráv jsou přesvědčeni, že návrhy v dnešní podobě představují riziko razantního negativního zásahu do školské sítě a budoucnosti regionálního školství.
Ministr Dobeš přislíbil spolupráci ministerstva s komisí, předání
všech informací jejím členům a plnohodnotnou účast na diskuzi
a přípravě nových podmínek financování školství. Vedení SMS tuto dohodu považuje za významný krok k zachování dostupnosti regionálního školství a záchraně škol na venkově.
SMS ČR pro práci v komisi nominovala Petra Haladu, Oldřicha
Vávru a Petra Gazdíka. Zaštítění komise kompletními profesními
organizacemi samospráv jí poskytují silný mandát. Doporučujeme
tedy, aby připomínky členů SMS ČR ke školské problematice byly
předkládány vždy také této komisi prostřednictvím info@smscr.cz.
Zdroj: SMS

MAS Pošumaví k financování
veřejného školství
V pondělí 20. února 2012 se uskutečnilo v Senátu ČR veřejné
slyšení „Financování veřejného školství“. Představitelé MAS Pošumaví si na ně připravili dokumenty a výzvu. „Vycházíme z principu, že pro venkovskou obec je důležité udržet v našich vesničkách
denní život. Začne-li dítě od útlého věku jezdit z vesnice pryč za
vzděláním, společenským a kulturním vyžitím, či za sportem, tak
těžko bude chtít na venkově žít v dospělém věku. Důležitá je i bezpečnost dětí, když prostředí našich škol a jejich dostupnost je určitě přínosem pro děti a rodiče,“ píší například ve výzvě.
Více informací: http://www.spov.org/obnova-rodiny/skola/mas-posumavi-odmita--koncepcni-zamer-reformy-systemu-financovani-regionalniho-skolstvi-.aspx

Rozvoj venkova v letech 2014 až 2020, kvalita potravin a akvakultura byly tématy setkání ministrů zemědělství a zástupců resortu
zemědělství států Visegrádské čtyřky, tedy České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska rozšířené o Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko. Na jednání, které se 22. února konalo v rámci Mezinárodního
potravinářského veletrhu Salima v Brně, ocenili, že návrh nařízení
k rozvoji venkova umožňuje členským státům Evropské unie značnou flexibilitu a umožňuje přizpůsobení nástrojů k dosažení cílů podle individuálních potřeb.
„Limity pro financování rozvoje venkova jsou klíčové. Pro nás
by měla být významnou prioritou možnost pustit podle vlastního
uvážení peníze do rozvoje venkova a nastavit kritéria tak, aby to
venkovu pomohlo. A to jak zemědělcům, tak radnicím,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.
Hlavní myšlenky zformulované ve společné deklaraci účastníků
jednání podle ministra Bendla odrážejí bolestivá místa předkládaných návrhů, přičemž společným jmenovatelem zůstává snaha zabránit nesmyslnému nárůstu byrokracie a potřeba ponechat členským státům dostatek prostoru pro reflexi jejich specifických podmínek tam, kde je to logické a žádoucí.
Jan Žáček, tiskový mluvčí MZe

Ministr zemědělství Bendl
udělil dvanácti výrobkům
značku kvality Klasa
Dvanácti výrobkům od sedmi výrobců udělil ministr zemědělství Petr Bendl značku kvality Klasa. Na 28. mezinárodním potravinářském veletrhu Salima v Brně je slavnostně předal náměstek
ministra zemědělství Martin Hlaváček. Mléčné, uzenářské, ovocnářské a zelinářské výrobky si svou kvalitou vysloužily právo nosit
certifikát jakosti Klasa. Mezi oceněnými potravinami jsou například jablečný mošt, tvaroh, párky, klobásy nebo nakládané okurky. Národní značku kvality Klasa získalo již 1278 výrobků.
Zdroj: MZe

Poslední zvonění?
Aktuální pořad ČT 2 v sobotu 11. 2. 2012 ke koncepčnímu záměru reformy financování regionálního školství. Záměr, tak jak je navržen, v sobě skrývá potenciální likvidaci mnoha venkovských škol.
Více informací a stažení je možné na adrese: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/212562243400001-posledni-zvoneni/
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Svaz měst a obcí podepsal
dohodu o spolupráci s MZe
Rozvoj venkova zásadně závisí na vzájemné provázanosti činnosti zemědělců i obcí, jež bude prospěšná především pro obyvatele
zde žijící. Dohoda, kterou podepsal ministr zemědělství Petr Bendl
a předseda Svazu Dan Jiránek, směřuje také k finančnímu posílení
venkova v evropských dotačních programech po roce 2013.
Vzájemná spolupráce mezi ministerstvem zemědělství a Svazem
pokrývá rovněž vztah zemědělství a obnovy krajiny, lesnictví, životního prostředí a jeho složek tak, aby zohledňovaly potřeby měst
a obcí, a aby byly rovněž efektivně využívány evropské i národní
dotační nástroje.
„Začínal jsem a dlouho poté působil v komunální politice, ať už
jako starosta či hejtman, a proto vím, jak přínosná je už jen samotná komunikace mezi různými úrovněmi samosprávy na straně jedné a státu na straně druhé. Dohoda o vzájemné spolupráci povyšuje tuto komunikaci na vyšší úroveň. Nese tak s sebou závazky,
ale věřím, že zároveň i prospěch pro obě strany,“ řekl ministr Petr
Bendl.
„Spolupráce s ostatními zeměmi Visegrádské čtyřky se nám
Podpis dohody předcházel pravidelnému jednání předsednictva
Komory obcí. Ve velmi otevřené diskuzi se starosty se dále probí- osvědčila. Turisté ze vzdálených trhů mají zájem stihnout během
rala budoucí postavení místních akčních skupin (MAS) v systému návštěvy Evropy co nejvíce. Prezentace České republiky jako souveřejné správy.
Zdroj: www.smocr.cz části regionu střední Evropy nám umožňuje efektivně cílit na zahraniční návštěvníky a zároveň se podělit o náklady na marketingové aktivity,“ uvedl generální ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška.
Konference o hazardu
Zdroj: http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2012/

s patronací ombudsmana
sjednotila obce

Obce a města mají jasno. Současné právo nabízí řadu nástrojů
pro regulaci hazardu, jeho vymahatelnost jsou však nuceni prosazovat soudně. Starostové a zástupci neziskového sektoru se na
tom shodli na konferenci, která proběhla dne 22. února pod patronací veřejného ochránce práv JUDr. Pavla Varvařovského. Přítomní upozornili na skutečnost, že ministerstvo financí dlouhodobě
nerespektuje zákon o loteriích. Obce proto nyní ministerstvo vyzvou k odebrání stávajících povolení pro hazardní přístroje. Pokud
ministerstvo tomuto požadavku nevyhoví, jsou připraveny podat
komunální ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. Ta je poslední možností obcí, jak se domoci svého ústavně daného práva na samosprávu, které je jádrem sporu.
Více informací: http://smscr.cz/aktuality.php?id=162

ČR na vzdálených trzích
cestovního ruchu spolu
se zeměmi Visegrádu
Ředitelé národních turistických centrál a vládní představitelé
České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska 14. února při podpisu Protokolu o spolupráci v oblasti cestovního ruchu představili
společný plán marketingové komunikace na letošní rok. Země Visegrádské čtyřky se i nadále budou společně propagovat na zámořských trzích, v Rusku a Asii. Každá ze zemí je tak prezentována jako součást regionu střední Evropy, což umožňuje efektivnější
komunikaci při nižších nákladech.
V protokolu se země Visegrádské čtyřky zavázaly pokračovat
ve společných marketingových aktivitách na vzdálených trzích,
kde se propagují pod heslem „European Quartet – One melody“. Hlavním přínosem spolupráce V4 je synergický efekt v oblasti příjezdové turistiky, který společná propagace svým členům
přináší. Země mohou společně realizovat aktivity efektivněji a ve
větším rozsahu.

Ekozemědělců jsou v ČR
už téměř čtyři tísíce
Počet ekologických zemědělců se za rok 2011 opět zvýšil. Ke
konci loňského roku jich hospodařilo již 3 920, a to na celkové výměře téměř 483 tisíc hektarů, což představuje podíl 11,4 % z celkové výměry zemědělské půdy. V roce 2010 přijala vláda České republiky Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství v letech
2011–2015. Jeho hlavním cílem je dosáhnout podílu 15 % ekologického zemědělství do roku 2015 a zvýšit podíl biopotravin na trhu včetně zvýšení podílu českých biopotravin na celkovém trhu
s biopotravinami na 60 %.
Zdroj: MZe

Češi postupně mění své návyky.
Více věří českým potravinám
Potraviny z České republiky jsou kvalitnější a bezpečnější
než potraviny z dovozu. To si podle průzkumu „Bezpečnost potravin ve vnímání obyvatel České republiky“, který zadalo ministerstvo zemědělství, myslí velká část Čechů. Cílem výzkumu
bylo zjistit, jak je pro spotřebitele důležitá kvalita a bezpečnost
potravin, jak mění nákupní zvyklosti a jak rozumí označení na
potravinách.
Exkluzivní výzkum prokázal, že Češi věří českým potravinám
více než zahraničním. Téměř tři čtvrtiny obyvatel (73 %) považují zdravotní nezávadnost českých potravin za dobrou. Stejný názor na dovozové potraviny měly pouze dvě pětiny dotázaných
(43 %). Zhruba 71 % obyvatel je přesvědčeno, že české potraviny jsou kvalitní, zatímco u zahraničních potravin převládá negativní hodnocení (53 %). V porovnání s obdobným průzkumem
z roku 2005 tak zejména zahraniční potraviny ztratily na důvěryhodnosti o celých 27 %.
Zdroj: MZe
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KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ Značka MORAVSKÁ BRÁNA Nové kroje poputují
regionální produkt® má
regionální produkt®
moravským a slovenským
dvanáct certifikovaných
folklorním souborům
vyhlásila 1. výzvu
pro o certifikaci

V polovině února poprvé zasedala v MAS Posázaví
certifikační komise, aby posoudila tucet žádostí o udělení značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®. Novou
značku nyní ponesou patchworkové textilní
výrobky, keramika, koláče, uzeniny, mléčné
a mlynářské biovýrobky a včelí produkty. Značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® uděluje Český svaz ochránců přírody
Vlašim ve spolupráci s Asociací regionálních
značek a Posázavím o.p.s. O značku mohou
požádat výrobci a poskytovatelé stravovacích
a ubytovacích služeb z území MAS Posázaví.
Více informací získají zájemci na www.csopvlasim.cz, www.posazavi.com nebo na telefonním čísle 777 800 461 (K. Červenková).
Zdroj: Posázaví, o.p.s.

Čerstvým členem Asociace
regionálních značek se v létě
loňského roku stala Hranická rozvojová agentura, z.s., která je regionálním koordinátorem značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální
produkt®. Půl roku od přijetí do Asociace
již vyhlašují první výzvu. V obci Tučín se konal na konci února informační seminář pro
žadatele.
1. kolo příjmu žádostí je otevřeno od
27. 2. do 11. 3. 2012. Certifikační komise
pak poprvé zasedne koncem března a rozhodne o prvních producentech, kteří značku získají. Značka bude udělována na území
působnosti MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko a části MAS Záhoří – Bečva.
Zdroj: ARZ

Příkladem dobré praxe
v Pošumaví a Českém ráji
je projekt mapující dědictví

Regionální značku získaly
první výrobky
ze Železných hor
Prvním zasedáním certifikační komise dne 21. února 2012 vyvrcholil proces
vzniku nové regionální značky ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®, která je udělována
na území Železnohorského regionu a koordinuje ji MAS Železnohorský region se sídlem
v Heřmanově Městci. Projekt zavedení regionální značky finančně podpořil Pardubický
kraj a prvním kolem úspěšně prošlo devatenáct produktů od sedmnácti žadatelů. Jak
uvedla při zasedání komise manažerka MAS
Železnohorský region Kateřina Korejtková,
„značka v Železných horách má podpořit
všechny šikovné a aktivní lidi, kteří mají odvahu a vytrvalost jít za svým nápadem, ale zatím jim nezbývaly prostředky ani čas na propagaci. Díky značce se o nich postupně dozvědí nejen místní, ale časem, prostřednictvím
zapojení do Asociace regionálních značek,
i daleko širší okruh potenciálních zákazníků.“
První železnohorské certifikáty budou slavnostně předány na tradičních Dnech Železnohorského regionu 19. 4. 2012 v Mladotickém mlýně.
Zdroj: ŽHR

MAS Pošumaví a Brána do Českého ráje zmapovaly v rámci projektu spolupráce
„Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme“ část objektů lidové architektury na území své působnosti. Projekt má
veřejnosti přiblížit zajímavé stavby, které
se nacházejí v jednotlivých vesnicích a jež
přes svůj architektonický půvab a historickou cenu mnohdy unikají pozornosti. Na
projektu se pod vedením profesionálních
odborníků podílela i řada místních kronikářů a amatérských historiků, kteří poskytli množství cenných informací. Přínosné
bylo i setkávání těchto odborníků, protože
v rámci projektu se uskutečnily reciproční exkurze do obou spolupracujících MAS
a řada setkání, workshopů a dalších neformálních forem výměny informací. Výstupy
projektu jsou dvě publikace, které zahrnují vždy padesát nejzajímavějších objektů lidové architektury. Publikace se již dostaly
na obecní úřady, do škol a knihoven. Dalším významným výstupem jsou internetové
aplikace www.mistnidedictviposumavi.cz
a www.mistnidedictviceskyraj.cz.

Z nových krojů se budou moci radovat
folklorní soubory a obce z Hané, Valašska,
Záhoří a středoslovenské oblasti Gemer-Malohont. Dotace ve výši 4,5 milionů, kterou získaly 3 moravské a 1 slovenská místní
akční skupina, umožní zakoupit zejména
soubory nových krojů a uspořádat folklorní
akce. Realizace projektu „Kroje našich krajů“ započala v lednu a potrvá do konce roku. Pro 18 folklorních souborů a obcí na
území MAS zapojených do projektu se pořídí 80 nových krojů a dokoupením chybějícího vybavení obnoví kroje starší. Vydají se
také propagační materiály, které poutavou
formou přiblíží veřejnosti regiony a jeho tradiční lidovou kulturu. Půjde o velkoplošné
bannery, letáky, pohlednice, ručně šité krojované panenky v tradičním lidovém oblečení daného území a společné hudební CD,
obsahující lidové písně moravských i slovenských folklorních souborů. „Celý projekt
budou doprovázet společenské a kulturní
akce s živým vystoupením folklorních souborů a workshopy tradičních folklorních
tanců. Moravští tanečníci se tak budou moci naučit Gemerský čardáš či Klenovskú rontouku,“ uvedla manažerka projektu Miloslava Hrušková.
Zdroj: Marie Tesařová, MAS-PM

Film o cvičišti jednotek SS
přibližuje tragické dějiny
Tragickou kapitolu dějin Neveklovska,
kterou bylo vybudování tamního vojenského
výcvikového prostoru jednotek SS a wehrmachtu za druhé světové války, připomíná
nový dokumentární film Cvičiště Benešov,
VSTUP ZAKÁZÁN!!. Cvičiště fungovalo pouhé tři roky, poznamenalo ale život tisíců lidí
a zanechalo nesmazatelné stopy v krajině.
Snímek, který je součástí stejnojmenné knihy, je ke zhlédnutí na www.posazavi.com
v rubrice E-televize/Filmy o regionu.
Zdroj: Jaroslava Tůmová

Zlínský kraj opět podpoří
akce propagující
regionální zemědělství
Perla Zlínska, Dožínky Zlínského kraje,
TOP Víno Slovácka a Ovčácký den na Valašsku, to jsou akce, které už v minulých letech
podpořil Zlínský kraj s cílem propagovat kvalitní výrobky z produkce místních zemědělců.
Stane se tak i letos, kdy Zlínský kraj ze svého
rozpočtu uvolní na organizaci těchto akcí
částku v celkové výši 1 200 000 korun.
Zdroj: Helena Mráčková, KÚZK
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Do Programu obnovy a rozvoje
venkova MMR se přihlásilo 1641
projektů za téměř půl miliardy
Do oblíbeného dotačního Programu obnovy a rozvoje venkova
– PORV 2012, který řídí ministerstva pro místní rozvoj, se přihlásilo 1641 projektů, o 321 více než v loňském roce. Souhrnný požadavek je 479,807 milionů korun, o více než 100 milionů korun než

loni. Přitom ještě v roce 2010 to bylo 745 projektů za 199,358 milionů. V roce 2011 získalo podporu 634 projektů za 185,5 milionu a uspokojeno tak bylo 48 procent žadatelů. V roce 2010 uspělo 532 žadatelů za 148 milionů. Úspěšnost byla 71 procent.
Nejvíce žadatelů je v dotačním titulu 2 na zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci – 1132 za 350 milionů. Loni
jich bylo 871 za 267 milionů, předloni 437 za 109 milionů. Nejvíce žadatelů je ze Středočeského kraje, Jihomoravského kraje a na
třetí příčku se dostal Zlínský kraj.
TSu, zdroj: MMR

Žadatelé PORV MMR 2012 podle dotačních titulů:
2012
Srovnání: POV MMR 2011
Dotační program
Počet Celkem žádáno Žádostí
Žádáno Podpořeno
Ve výši
žádostí
(v tis. Kč)
DT1: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
65
40.255.516
66 39.773.235
67 39.197.092
DT2: Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
1132
350.094.830
871 267.132.628
348 106.552.658
DT3: Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
80
11.901.442
70
9.948.643
35
5.425.224
DT4: Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
357
75.340.954
308 59.330.861
180 32.908.271
DT5: Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti
7
2.214.000
7
2.412.881
4
1.403.405
CELKEM
1641
479.806.742
1322 378.598.248
634 185.486.650
Žadatelé PORV MMR 2012 podle krajů v DT 2-4:
Kraj

DT1 – Vesnice roku
Počet
žadatelů

Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
CELKEM

5
4
3
6
5
7
6
5
4
5
5
6
4
65

DT2 – Děti a mládež

Žádaná Počet
dotace žada(v mil Kč) telů
3 796 537
92
2 800 000 171
2 200 000
24
3 121 032
49
2 800 000
43
2 661 316
72
3 600 000
79
2 959 993
61
2 800 000
63
4 130 000 167
2 790 000
96
2 796 638 102
3 800 000 113
40 255 516 1 132

Žádaná
dotace
(v mil Kč)
27 380 417
51 990 774
7 248 684
13 655 167
12 391 439
24 420 057
25 588 393
19 489 241
17 490 051
48 581 619
32 945 004
30 799 482
38 114 502
350 094 830

DT3 – Spolupráce
DT4 – Sakrální
DT5 – Romská
CELKEM
v regionech
stavby
Počet
Žádaná Počet
Žádaná Počet
Žádaná Počet
Žádaná
žadadotace žadadotace žadadotace žadadotace
telů
(v mil Kč) telů
(v mil Kč) telů (v mil Kč) telů
(v mil Kč)
8 1 311 500
44
9 513 855
0
0 149 42 002 309
14 2 264 480
48
8 057 755
0
0 237 65 113 009
2
115 556
4
637 383
0
0
33 10 201 623
2
291 200
18
3 859 521
0
0
75 20 926 920
4
578 970
13
2 811 624
1
400 000
66 18 982 033
2
270 000
15
4 547 184
0
0
96 31 898 557
9 1 520 980
33
7 907 112
1
335 000 128 38 951 485
0
0
14
2 502 381
0
0
80 24 951 615
3
342 886
20
4 293 200
0
0
90 24 926 137
8
615 441
52
9 287 898
0
0 232 62 614 958
2
219 744
29
7 611 304
4 1 079 000 136 44 645 052
3
482 170
37
8 038 242
1
400 000 149 42 516 532
23 3 888 515
30
6 273 495
0
0 170 52 076 512
80 11 901 442 357 75 340 954
7 2 214 000 1 641 479 806 742

Více informací: http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-regionu-v-roce-2012/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

Žádejte o peníze pro vodu
v krajině. Můžete až 80 tisíc
Trápí váš region opakující se povodně? Uvažujete o tom, jak ve
škole či na úřadě šetřit vodou nebo využívat dešťovou? Nadace
Partnerství ve spolupráci s firmou Nestlé poskytne finanční příspěvky projektům, které povedou k zadržování vody v krajině, účelnému hospodaření s vodou i snížení rizika povodní. O granty Nestlé
pro vodu v krajině v maximální výši do 80 tisíc korun na jeden projekt je možné žádat až do 22. března.
O nadační příspěvky se mohou ucházet obce, občanská sdružení, školy nebo spolky, jejichž cílem je zapojit veřejnost do zmírňování problémů spojených s vodou v České republice. Voda má totiž
v krajině stále méně možností pro přirozené odpařování a vsakování. Zabíráme vodě místo nepropustnými asfaltovými i betonovými
plochami, a tak nemá jinou možnost než rychle odtékat do moří.
Mizí také louky, remízky a mokřady, které by pomohly pohltit prud-

ší deště a předcházet povodním. „Chceme, aby lidé podporovali přirozené funkce krajiny, jako je zadržování vody, tlumení povodní i poskytování vhodného prostředí pro rozmanité druhy rostlin a živočichů. Zároveň se v nich snažíme povzbudit zájem o šetrné
hospodaření s vodou,“ uvádí Ivana Adámková z Nadace Partnerství.
Šanci získat nadační příspěvek Nestlé pro vodu v krajině tak budou mít například projekty zaměřené na proměnu nepropustných
ploch na zelené, obnovu mokřadů, přírodní čištění vody, využití
dešťové vody a také na výsadby v krajině, které podpoří zadržování vody a protierozní funkce. Důležité je, aby se do plánování,
dílčích prací i následné péče o výsledky projektu zapojila široká veřejnost, a tak se zároveň prakticky vzdělávala. Podrobné informace o grantu Nestlé pro vodu v krajině mohou zájemci nalézt na
www.nadacepartnerstvi.cz.
Kontakt – Nadace Partnerství:
Ing. Ivana Adámková,
koordinátorka kampaně Nestlé pro vodu v krajině,
ivana.adamkova@nap.cz, 515 903 131
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Ve 14. kole PRV uspělo ve III. ose
413 projektů, což je 36% žadatelů
Státní zemědělský intervenční fond 10. února zveřejnil výsledky 14. kola PRV. Doporučení žadatelé a náhradníci byli vyzváni,
aby doložili potřebné přílohy. V opatření III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic bylo vybráno 317 žádostí, 25 je náhradníků. V opatře-

ní III.2.1.2. se vybralo 96 žádostí a náhradníků zůstalo 22. V regionech byla jinak natavena preferenční kritéria, proto nelze
srovnávat celostátně. Nicméně největší úspěšnost žadatelů se
projevila v NUTS Střední Morava (kde je patrné největší rozpětí
mezi opatřeními 11%/93%), nejmenší úspěšnost byla na Jihozápadě. Nejvíce podpořených projektů (141) bude v Brně, nejméně v Opavě a Hradci Králové.
TSu, zdroj: SZIF

Výsledky 14. kola PRV
Opatření

Praha

České
Budějovice

Ústí nad
Labem

Hradec
Králové

Brno

Olomouc

Opava

Celkem

III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
Zaregistrováno
Doporučeno
Náhradní
Nedoporučené
Ukončena AK
Úspěšnost

110

102

51

29

195

87

15

589

13

23

49

17

124

81

10

317

3

3

0

2

13

2

2

25

81

68

0

10

53

0

1

213

13

8

2

0

5

4

2

34

12%

23%

96%

59%

64%

93%

67%

54%

63

33

549

III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
Zaregistrováno

69

102

52

102

128

Doporučeno

28

14

10

14

17

7

6

96

3

4

3

4

5

2

1

22

31

78

32

77

99

49

23

389

Náhradní
Nedoporučené
Ukončena AK
Úspěšnost

7

6

7

7

7

5

3

42

41%

14%

19%

14%

13%

11%

18%

17,5%

179

204

103

131

323

150

48

1138

Celkem III.2.1.
Zaregistrováno
Doporučeno

41

37

59

31

141

88

16

413

Úspěšnost

23%

18%

57%

24%

44%

59%

33%

36%

Zdroj: http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd?lyt=zpr&year=2012&page=2&ino=0

Fondy EU to jsou nejen peníze,
ale i pracovní příležitosti
Důležitým, ale často opomíjeným hlediskem čerpání prostředků z evropských fondů v Česku je i počet nově vytvořených
pracovních míst. Podle posledních analýz byl závazek v hodnotě bezmála 59 tisíc míst splněn již z více než 83 %. V konkrétních číslech to představuje 49 006 nových příležitostí pro české
pracující.
Z analýzy „Nově vytvořená pracovní místa podpořená ze SF“ cituje tyto údaje aktuální měsíční monitorovací zpráva připravená
ministerstvem pro místní rozvoj. „Nejvíc k tomuto číslu pochopitelně přispívá Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, nezastupitelný přínos má však i například OP Podnikání a inovace,“
uvedl Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj.
Stručný přehled čerpání z evropských fondů k 3. únoru 2012:
– 75 417 podaných žádostí o podporu v celkové hodnotě
1 179,8 mld. Kč (149,6 % celkové alokace NSRR)
– 34 195 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové
hodnotě 569,8 mld. Kč (72,2 % celkové alokace NSRR)
– 313,2 mld. Kč proplaceno příjemcům (39,7 % celkové alokace
NSRR)
– 138,7 mld. Kč certifikovaných výdajů předložených Evropské
komisi (17,6 % celkové alokace NSRR)
Zdroj: MMR
Více na http://www.strukturalni-fondy.cz/Mesicni-monitorovaci-zprava

MZe získalo prostředky
na zachování finanční
podpory mladých zemědělců
Ministerstvo zemědělství začne letos na podzim opět přijímat
žádosti mladých zemědělců o finanční podporu. Farmáři do čtyřiceti let, kteří s prací v zemědělství začínají, tak mohou dosáhnout
na dotaci ve výši až 40 tisíc eur na realizaci svých podnikatelských
plánů, zejména na výstavbu či rekonstrukci zemědělských staveb
nebo pořízení techniky.
„Podpora začínajících zemědělců je jednou z priorit resortu. Podle statistiky jsou nyní dvě třetiny zemědělců v Evropě starší 50 let a
jejich průměrný věk se stále zvyšuje. Tento celoevropský problém se
samozřejmě projevuje i u nás, a proto je nezbytné mladé zemědělce přilákat a podpořit, tedy investovat do naší zemědělské budoucnosti. Letos mladým farmářům v 17. kole příjmu žádostí nabídneme
přibližně 150 milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.
Ministerstvo zemědělství v rámci opatření „Zahájení činnosti mladých zemědělců“ dosud rozdělilo již celkem 1,4 miliardy korun mezi téměř 1300 žadatelů. V loňském roce tak byly peníze přidělené
pro tento program zcela vyčerpány, ministerstvo však pro letošek získalo finanční prostředky, aby tato prioritní akce mohla pokračovat.
Stalo se tak díky vývoji kurzu české koruny a eura v uplynulých měsících a také ušetřením zdrojů původně určených na podporu podnikatelských plánů, které však nebyly dokončeny.
Kateřina Böhmová, MZe
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
x2012_ministerstvo-zemedelstvi-ziskalo.html
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Kontakty

Kontakty na předsednictvo SPOV
Aktuální k 15. 3. 2011
•
Předseda
Mgr. Eduard Kavala
OÚ Bělotín, 753 64 Bělotín 151
tel. 581 612 100, 602 514 347
Veškerou poštu, týkající se SPOV,
posílejte výhradně na adresu
spov@belotin.cz
•
1. místopředsedkyně
Ing. Jana Juřenčáková
senátorka PČR
Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
tel. 605 969 058, 577 342 881
jurencakovaj@senat.cz
jana@jurencakova.cz
•
2. místopředseda
JUDr. Radan Večerka
SPOV Karlovarského kraje
nám. Dr. Milady Horákové č. 2, 360 01
Karlovy Vary
tel.+fax 353 223 611
radan.vecerka@seznam.cz
•
Ing. arch. Jan Florian
Štěpánkova 106, 537 01 Chrudim
tel. 733 607 513
ing.florian@gmail.com
•
Pavel Hroch
398 55 Kovářov 63
tel. 382 594 218
hroch20@quick.cz
•
Ing. Marcela Harnová
Slaměníkova 37, Radslavice 751 11
tel. 737 520 886
harnova.marcela@tiscali.cz
•
Jiří Řezníček
Tučín 127, 751 16
tel. 732 876 307
ou@tucin.cz
•
Stanislav Rampas
337 01 Ejpovice 61
tel. 724 022 313
strampas@quick.cz
•
Ing. František Winter
Na Holbě 491, 788 33 Hanušovice
tel. 602 533 707
f.winter@atlas.cz
•
Členové předsednictva volení orgány krajských organizací SPOV (§ 8 stanov SPOV):
Ing. Luboš Peterka
Maltézské nám.82, 378 31 Radomyšl
tel. 383 392 255
radomysl@email.cz
•
Jihomoravský kraj
PaedDr. Zdeněk Peša
nám. Míru 20, 979 74 0lešnice
tel. 516463296, 603 816 152
starosta@olesnice.cz
•
Královéhradecký kraj
Martina Berdychová
508 01 Holovousy 39
tel. 493 691 538, 724 164 674
ou@holovousy.cz
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Liberecký kraj
Jindřich Kvapil
468 22 Koberovy 140
tel. 483 389 346, 603 980 970
starosta@koberovy.cz
•
Moravskoslezský kraj
Bc. Jan Tomiczek
739 93 Třanovice 250
tel: 558 496 929; 602 857 528
tranovice@iol.cz
•
Olomoucký kraj
Leoš Hannig
790 64 Vápenná
tel. 737 286 377, 584 439 068
leos.hannig@seznam.cz
•
Pardubický kraj
Ing. Jiří Kosel
533 75 Horní Ředice 101
tel. 466 681 966
obec@horniredice.cz
•
Plzeňský kraj
MUDr. Tamara Salcmanová
332 11 Hradec 133
tel. 377 423 630
salcmanova@volny.cz
•
Středočeský kraj
Radomír Hanačík
Horní 74, 267 12 Loděnice-Jánská
tel. 723 787 653
spov.sk@gmail.com
•
Ústecký kraj
Václav Tyl
Na průhonu 270, 413 01 Vědomice
tel. 602 483 423
starosta@vedomice.cz
•
Vysočina
Zdena Švaříčková
Nová 473, 588 22 Luka nad Jihlavou
tel. 731 165 239, 567 219 601
svarickovazdenka@seznam.cz
•
Zlínský kraj
Vojtěch Ryza
756 15 Lidečko 467
tel. 571 447 945, 731 163 586
lidecko@centrum.cz
•
REVIZNÍ KOMISE
Jaroslav Knap
OÚ Mořice, 798 28 Mořice 68
tel. 774 431 136
obec@morice.cz
•
Ing. Ludmila Krušková
Větrovcova 7, 140 00 Praha 4
tel. 603 233 003
kruskova@volny.cz
•
Jana Vaníčková
790 84 Hradec-Nová Ves 111
602 512 544
vanickova.47@seznam.cz
•
REDAKTOR
Tomáš Šulák
751 25 Veselíčko 196
tel. 775 949 142
tomas.sulak@smarv.cz
•
TAJEMNICE
Kateřina Kapková
Rezkova 1675, 753 01 Hranice
tel. 733 327 195
KKapkova@tiscali.cz

www.spov.org

VýBOR NS MAS ČR
•
PŘEDSEDA
Ing. František Winter
Olomoucký kraj – MAS Horní Pomoraví
f.winter@nsmascr.cz
+420 602 533 707
•
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ
Jan Florian
Plzeňský kraj
MAS Český západ – místní partnerství
j.florian@nsmascr.cz
+420 777 870 202
Ing. Jiří Krist
Moravskoslezský kraj – MAS Opavsko
jiri.krist@ekotoxa.cz
+420 724 790 088
Mgr. Petr Kulíšek
Královéhradecký kraj – MAS NAD ORLICÍ
petr.kulisek@nadorlici.cz
+420 604 201 113
Ing. Jozef Jančo
Jihomoravský kraj – MAS Moravský kras
masmk@seznam.cz
+420 739 042 933
•
ČLENOVÉ VÝBORU
Václav Pošmurný
Středočeský kraj – MAS Posázaví
posmurny@posazavi.com
+420 604 890 190
Ing. Zdeněk Mach
Karlovarský kraj – MAS Vladař
mach@job-asistent.cz
+420 737 444 602
Bc. Jiřina Karasová
Jihočeský kraj – MAS Strakonicko
lag.strakonicko@seznam.cz
+420 606 349 724
Jiřina Leinweberová
Pardubický kraj
MAS Sdruěení pro rozvoj Poličska
manazer@maspolicsko.cz
+420 773 615 270
Hana Dufková
Ústecký kraj – MAS Západní Krušnohoří
dufkova@oakchomutov.cz
+420 737 177 432
Aleš Lahoda
Zlínský kraj – MAS Hornolidečska
lahoda@mashornolidecska.cz
+420 604 628 026
Mgr. Gustav Charouzek
Vysočina – MAS Královská stezka
kralovska-stezka@centrum.cz
+420 774 489 322
Jindřich Šolc
Liberecký kraj – LAG Podralsko
solc@lagpodralsko.com
+420 775 110 397
•
NÁHRADNÍCI VÝBORU:
Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
MAS Šumperský venkov
RadimBz@seznam.cz
+420 603 578 141
Ing. Michal Arnošt
MAS sv. Jana z Nepomuku
mas.nepomucko@seznam.cz
+420 602 334 882
Ing. Pavel Kolář
MAS Nízký Jeseník
masnj@seznam.cz
+420 775 295 599

Jana Kuthanová
MAS Hradecký venkov
kuthanova@horineves.cz
+420 724 186 825
Anna Čárková
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
annacarkova@centrum.cz
+420 774 664 698
RNDr. Zuzana Guthová, CSc.
MAS Sdružení Růže
guthova@cb.gin.cz
+420 724 643 050
Miloslav Oliva
MAS Pošembeří
oliva@posemberi.cz
+420 721 210 662
Miroslav Bouda
MAS Sokolovsko
bouda@mu-brezova.cz
+420 724 180 833
Ing. Bohumir Jasanský
MAS České středohoří
mascs@tiscali.cz
+420 724 134 539
Romana Zemanová
MASiF
romana.zemanova@quick.cz
+420 724 209 706
Ivona Opletalová
MAS Litomyšlsko
mas-lit@seznam.cz
+420 733 705 320
Jaroslava Hájková
MAS Havlíčkův kraj
hajkova@havlickuvkraj.cz
+420 774 420 913
RNDr. Roman Kašpar
MAS Luhačovické Zálesí
luhacovskezalesi@pozlovice.cz
+420 774 230 210
•
KONTROLNÍ KOMISE
PŘEDSEDA
Jindřich Tollinger
MAS Střední Povltaví
tollinger@tollmi.cz
+420 731 603 603
ČLENOVÉ
Mgr. Galina Čermáková
MAS Vyhlídky
agconsult@seznam.cz
+420 724 068 686
Ing. Petr Brandl
MAS Aktivios
pbrandl@volny.cz
+420 721 747 966
Julie Zendulková
MAS Moravská cesta
Julie.zendulkova@moravska-cesta.cz
+420 724 111 510
Petr Pecha
MAS Rýmařovsko
pecha@rymarov.cz
+420 602 521 057
PhDr. Jitka Doubnerová
MASiF
masif@seznam.cz
+420 774 678 033
Jiří Kmoníček
MAS Mezi Úpou a Metují
jiri.kmonicek@centrumrozvoje.cz
+420 607 966 379
Lucie Hlavinková, DiS.
Via rustica
lucie.hlavinkova@viarustica.cz
+420 723 074 105
Ing. Jaroslav Chmelař
MAS Pomalší
jarda.chmelar@volny.cz
+420 602 116 848
Tajemnice NS MAS ČR
Mgr. Olga Špiková
MAS Horní Pomoraví
o.spikova@nsmascr.cz
tel. +420 602 832 880
www.nsmascr.cz

