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V průběhu dvou posledních let 
pomohla MAS podnikatelům 
ale i obcím získat různé gran-
ty. Realizace projektů pozitiv-
ně ovlivnila život v různých 
oblastech jak místních obyva-
tel tak i návštěvníků Vltavotýn-
ska. 
Ještě v tomtéž roce 2004 byla 
MAS Vltava úspěšným žadate-
lem v programu Leader ČR. 
Podpořila projekty jako 
„Obnova strojového parku 
zemědělského hospodářství“, 
„Obnova a rekonstrukce ze-
m ě d ě l s k é h o  s t a v e n í “ , 
„Sejdeme se na návsi v Čiho-
vicích“, „Nákup drtiče Kom-
postárna Jarošovice – zpraco-
vání biodegradabilních odpa-
dů“¨ 
MAS Vltava se také podílela 
na projektu z Programu obno-
vy venkova „Aktivizace znevý-
hodněných obyvatel venkova 
– Vltavotýnsko 2005“. Účastní 
se také procesu Komunitního 
plánování sociálních služeb. 
Komunitní plánování je založe-
no na široké spolupráci organi-
zací poskytujících sociální 
služby, obcí a obyvatel.  
V minulém roce MAS Vltava 
uspěla podruhé v programu 
Leader ČR a získala tak další 
prostředky pro podporu projek-
tů „Zemědělská hospodářská 
cesta Hartmanice – Horní Bu-
kovsko“, „Technologické vyba-
vení pro aplikaci kompostu a 

organické hmoty“, „Technické 
zabezpečení odděleného sbě-
ru bioodpadu“, „Rekonstrukce 
zemědělského stavení“. 
MAS Vltava se jako mnoho 
jiných místních akčních skupin 
potýkala s problémem, jakým 
směrem bude směřovat její 
další vývoj a vývoj mikroregio-
nu jako celku. Oblast není 
centrem cestovního ruchu, ani 
zde nesídlí žádný známý pro-
ducent jedinečného místního 
výrobku, který by mikroregion 
proslavil. Kromě jaderné elek-
trárny mikroregion není ničím 
zvláštní. Jaderná elektrárna 
však není nic, čím by bylo 
možné se příliš chlubit. Samot-
ný ČEZ se v životě místních 
obyvatel v podstatě neangažu-
je, ostatně jako většina firem 
sídlících v Praze. Postupem 
času se však zrodilo téma, 
které spojuje jak obce, tak 
zemědělce i veřejnost. MAS 
se zaměřila na  využití bioma-
sy. V první fázi šlo o zpracová-
ní biodegradabilních odpadů. 
Cílem strategie komplexního 
nakládání s bioodpadem je 
ověřit funkčnost uceleného a 
uzavřeného systému lokálního 
koloběhu organického odpadu. 
Celý systém začíná systémem 
třídění a svozu organického 
odpadu, dále jeho zpracování 
a aplikace takto vzniklého 
kompostu zpět na pole. Nedíl-
nou součástí systému je pak 
průběžná informační kampaň 

Místní akční skupina Vltava působí na území Vltavotýnské-
ho mikroregionu již od roku 2004. Tehdy ji založili předsta-
vitelé obcí mikroregionu, neziskových organizací a podni-
katelé v zemědělství, aby se mohli ucházet o podporu v 
programu Leader ČR. Navázali na práci v neformální místní 
akční skupině, která v rámci projektu „Zapojení NNO do 
přípravy venkova na využívání strukturálních fondů EU“ 
zpracovala Strategii pro iniciativu LEADER+ Rozvoj Vltavo-
týnska. 

a osvěta mezi obyvateli a zej-
ména dětmi a mládeží. Kom-
plexní nakládání s bioodpa-
dem je prostředkem pro netra-
diční propojení skupin a oblas-
tí. Strategie sama o sobě při 
své funkčnosti dále obohacuje 
celý mikroregion: 
• Zlepšení služeb pro obyva-

tele v oblasti nakládání s 
komunálním odpadem. 

• Usnadněné naplňování 
legislativy EU na regionální 
úrovni pro obce. 

• Nové pracovní příležitosti. 
• Organické hnojivo pro míst-

ní zemědělce. 
• Zajištění čistého zdroje 

živin pro budoucí místní 
čistou produkci. 

V průběhu roku 2005 pořádala 
MAS Vltava dva cykly školení 

podpořené z programu Leader 
+. Náplní školení byla počíta-
čová gramotnost a projektové 
řízení. Dále uspořádala setká-
ní místních rolníků ve spolu-
práci s KIS (Krajský informační 
systém) a EuropeDirect. Pod-
pořila tak vznik farmářského 
centra, které bude místním 
rolníkům napomáhat v rozvoji 
jejich činnosti. 
Nyní MAS Vltava zpracovává 
rozvojovou strategii mikroregi-
onu Vltavotýnsko ve spolupráci 
s CpKP jižní Čechy a Sdruže-
ním měst a obcí Vltava. Nový-
mi hlavními směry, které vyply-
nuly v průběhu zpracování 
strategie, je rozvoj dalšího 
využití biomasy, zpřístupnění 
krajiny a rozvoj biotechnologií. 

Hana Chovančíková, 
MAS Vltava, o. s. 

mas.vltava@seznam.cz 

Vltavotýnsko míří do budoucnosti 

Do Budapešti se opět sjeli zástupci jednotlivých států České 
republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska, aby si vyměnili 
zkušenosti tentokrát v oblasti týkající se sociální konkurence-
schopnosti a sociální koheze ve znevýhodněných oblastech. 
Sešly se zde dvě pracovní skupiny. Pracovní skupina týkající se 
„Odstraňování bariér a překážek zaměstnanosti znevýhodně-
ných skupin“ a druhá týkající se „Integrovaného místního rozvo-
je jako nástroj podpory sociálně vyloučených skupin obyvatel“. 
Jednotliví účastníci prezentovali své projekty týkající se výše 
zmiňovaných oblastí. Další setkání proběhne v červnu letošního 
roku ve slovenském Šamoríně, kde se sejdou další pracovní 
skupiny z oblastí „Zapojování veřejnosti“ a „Využití informačních 
a komunikačních technologií pro lepší přístup ke znalostem a 
informacím znevýhodněné skupiny“. Konference se uskutečnila 
v rámci dlouhodobého projektu vzájemné spolupráce CELO-
DIN.                                                                   Pavla Krbálková 

CELODIN v Budapešti 
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Občanské sdružení MAS – 
Partnerství Moštěnka uspořá-
dalo ve spolupráci s Centrem 
pro komunitní práci (CpKP) 
střední Morava ve středu 29. 
března mezinárodní workshop 
pro účastníky konference SF-
teamu – volné platformy ne-

MOŠTĚNKA „Do světa bez hranic“ 

MAS – Partnerství Moštěnka 
prezentovala zahraničním i do-
mácím hostům projekty, které 
se uskutečnily, a které se plá-
nují ve vesnicích na území 
místní akční skupiny (MAS). 
Začalo se prezentací o vytváře-
ní místního partnerství a čin-
nosti mikroregionu Moštěnka        
v kulturním domě v Horní Moš-
těnici.  
Akce pokračovala na zámku v 
Dřevohosticích, kde v před-
zámčí vznikly sociální byty a 
obec plánuje multifunkční vyu-
žítí zámku, například zřízení 
Muzea Záhoří a školícího stře-
diska v rámci programu EU 
Equal.  
Dále návštěvníci viděli projekt 
cyklostezky Vlkoš-Věžky, kte-
rou loni ocenil ministr dopravy 
jako nejkvalitnější projekt               
v soutěži „Zklidňování dopravy 
ve městech a obcích ČR“.  
Ve Vlkoši se uvedl také projekt 
revitalizace rybníka Kanovsko 
a předseda MAS Pavel Zako-
pal ze Staré Vsi prezentoval 
projekty na podporu malých          
a začínajících podnikatelů pod-
pořených v rámci Operačního 
programu Zemědělství. 
 

Síť neziskových 
organizací SFteam 
 

SFteam je volná platforma ne-
státních neziskových organiza-
cí ze zemí středovýchodní Ev-
ropy.   
Cílem mezinárodní sítě, ve 
které jsou zastoupeny vždy po 
jedné organizaci z České re-
publiky, Slovenska, Maďarska, 
Polska, Rumunska, Lotyšska a 
Nizozemí, je výměna informací 
a zkušeností z ostatních národ-
ních aktivit NNO, příprava 
obecných stanovisek k zapojo-
vání veřejnosti do příprav pro-
jektů na SF a obecné advokač-
ní aktivity v institucích EU. 
Konference SFteamu v Přerově 
navázala na předcházející čin-
nost SFteamu. Na podzim 
2005 se již uskutečnilo setkání 
v Maďarsku, které bylo zamě-
řeno taktéž na lokální projekty. 
Každá ze zúčastněných zemí 
má tak prostor prezentovat své 
projekty, tzv. "local pilot".  
Seminář v Přerově byl určen na 
podporu rozvoje konzultačních 
služeb v oblasti místního udrži-
telného rozvoje (MUR) pro jed-
notlivé partnery tak, aby byli 
schopni fungovat jako konzul-

tanti, zejména v oblasti přípra-
vy projektu a jejich financová-
ní. Projekt byl podpořen gran-
tem od C.S.Mott. 
Organizace v SFteamu ve 
svých zemích plní funkci 
"focal point", usilující o síťová-
ní NNO, zajišťují základní 
advokační činnost pro NNO, 
poskytují servis dalším NNO, 
účastní se procesu programo-
vaní a řízení strukturálních 
fondů (monitorovací výbory, 
watchdog, vzdělávání). Tema-
ticky se SFteam zaměřuje 
především na regionální roz-
voj (MAS, Leader, mikroregio-
ny).  
„My a svět“ a 
„Nová tvář venkova“ 
 

Území místní akční skupiny 
„MAS – Partnerství Moštěnka“ 
tvoří 21 obcí z mikroregionu 
Moštěnka, 7 obcí ze severní 
části mikroregionu Holešov-

sko a 2 další obce z Kroměříž-
ska.  
MAS má strategii s názvem 
„My a svět“. V březnu 2006 se 
ucházela na ministerstvu ze-
mědělství o pomoc z program-
ku Leader ČR. Záměr nazvala 
„Nová tvář venkova“.  
MAS – Partnerství Moštěnka 
se v Olomouckém kraji stala 
teprve čtvrtou místní akční 
skupinou. Vstoupila například 
do Unie nestátních nezisko-
vých organizací (UNO) Olo-
mouckého kraje a hodlá 
vstoupit do Národní sítě roz-
voje venkova (MAS). Ve své 
činnosti hodlá využívat kromě 
programů Leader i další ná-
rodní, krajské i evropské zdro-
je. 

Tomáš Šulák, 
jednatel MAS – Partnerství Moštěnka, 

tomas.sulak@cpkp.cz 

ziskových organizací ze šesti zemí středovýchodní Evropy a 
Nizozemí pod názvem „Do světa bez hranic“. 

Můžete namalovat kompost 
na zahradě nebo živočichy 
žijící v kompostu (např. žížaly, 
stonožky, pavouky). Váš obrá-
zek může být také o tom, jak 
využíváte kompost či o odpa-
dech, které dáváte do kom-
postu. Své dílo zašlete nej-
později do 31.května 2006 na 
adresu Ekodomov, V Podba-
bě 29B, 160 00 Praha.  Sou-
těž je určena pro děti a mlá-

dež do 18 let. Zapojit se mo-
hou jednotlivci i skupiny (ze 
MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD apod.). Nej-
hezčí výtvarné dílo o kom-
postu bude vyhlášeno 
23.června 2006 v divadle 
Vrchlického v Lounech na 
slavnostním  večeru Miss 
kompost. Večer bude modero-
v a t  J a r o s la v  D u š e k .  
V í c e  i n f o rma c í  n a 
www.ekodomov.cz.  

Rádi malujete? Nakreslete 
kompost a zapojte se do soutěže 
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EkoWATT jako provozovatel portálu 
www.energetika.cz zpřehlednil tyto 
webové stránky a výrazně změnil jejich 
vzhled. Mezi novinky patří umístění e-
shopu, kde si zájemci o problematiku 
energetiky mohou objednat publikace 
doporučené od našich odborníků. Dále 
byla vytvořena sekce Energoblog, kde 
každý může komentovat odborné články. 
V sekci Užitečné – výpočetní nástroje 
jsou k dispozici on-line verze výpočet-
ních nástrojů Náklady na vytápění, 
Bilance III, HESTIA 2-0, Emise III.  

Výpočetní nástroj Náklady na vytápění 
umožňuje velmi jednoduchým způsobem 
vypočítat celkové roční náklady na vytá-
pění při zadání druhů paliv a roční spo-
třeby tepla či paliva. 
Program Bilance III je určen pro mo-
delování potřeby energie budov v zá-
vislosti na stavebních konstrukcích, 
technickém zařízení budov a instalova-
ných spotřebičích. Zároveň slouží k eko-
nomickému vyhodnocení provozu podle 
tarifů dodavatelů plynu a elektrické ener-
gie. 

Interaktivní výpočetní nástroj HESTIA 
2-0 umožňuje uživatelům si zjednodu-
šeným způsobem spočítat tepelné 
ztráty budovy (jejíž parametry si do 
programu sám zadá), spotřebu tepla, 
náklady na energie apod.. 
Internetový projekt Emise III on-line 
spočítá a porovná emise vašich variant 
podle způsobu vytápění a zdroje ener-
gie. 

Zdroj: www.energetika.cz 

Nová podoba portálu www.energetika.cz s novými rubrikami 
EkoWATT Centrum pro obnovitelné zdroje energie 
přichází s novou podobou portálu Energetika 
www.energetika.cz , který si klade za cíl zprostředko-
vávat informace o energetice v přehledné a snadno 
dosažitelné podobě, jak laické tak odborné veřejnosti. 

MAS – Partnerství Moštěnka působí na území 
dvou krajů a 44 obcí - nejvíce na střední Moravě 

MAS – Partnerství Moštěnka 
má strategii „My a svět“, která 
popisuje představy aktérů v 
šesti prioritách. V březnu se 
MAS přihlásila se záměrem 
„Nová tvář venkova“ do progra-
mu ministerstva zemědělství 
Leader ČR 2006, ve kterém se 
rozdělovalo ve velké konkuren-
ci 70 milionů korun pro 64 
MAS.  
V polovině dubna se po jedná-
ních v Zahnašovicích a Staré 
Vsi celý Mikroregion Holešov-
sko (okres Kroměříž) s okolní-
mi obcemi (okres Zlín) přidružil 
k Moštěnce (okres Přerov), 
protože sám by MAS kvůli vy-
soké hustotě vytvořit nemohl         
a bez města Holešova měl 
zase málo obyvatel. 
Na konci dubna se stal Mikro-
region Holešovsko žadatelem 

podpory z operačního progra-
mu zemědělství Leader+               
s projektem „Brána Leaderu – 
spojení obcí dvou krajů“. Od 
tohoto kroku rozšíření území si 
MAS – Partnerství Moštěnka 
slibuje větší konkurenceschop-
nost mezi tuzemskými akčními 
skupinami. 
Brána mezi kraji 
MAS – Partnerství Moštěnka 
se chce stát bránou Leaderu 
do Olomouckého a Zlínského 
kraje. Podobně jako oba kraje 
vytvářejí společný region 
soudržnosti STŘEDNÍ MORA-
VA, spojením Mikroregionu 
Moštěnka a Mikroregionu Ho-
lešovsko do MAS je vytvořen 
předpoklad pro vzájemnou 
spolupráci venkovských obcí 
na pomezí obou krajů. Zatímco 
NUTS II Střední Morava je 

jakýmsi leteckým mostem ev-
ropských financí – budoucí 
Regionální operační program 
(ROP) - do obou krajů, „MAS – 
Partnerství Moštěnka“ chce 
jako občanské sdružení aktivní 
prezentací na nejrůznějších 
fórech ukazovat cesty a vytvá-
řet stezky mezi malými ven-
kovskými obcemi obou krajů 
ezdola. 

Spolupráce obcí ve dvou mik-
roregionech na území dvou 
krajů si žádá prohloubení 
„leaderovského“ partnerství 
nejen mezi jednotlivými obce-
mi „starého“ a „nového“ území, 
resp. „severu“ a „jihu“, ale také 
mezi veřejnou správou, podni-
katelskou sférou a neziskovým 
sektorem napříč všemi sdruže-
nými obcemi.                  (TSu) 

Území MAS – Partnerství Moštěnka se v dubnu rozšířilo              
o čtrnáct nových obcí. K vesnicím z Mikroregionu Moštěn-
ka se v lednu přidaly obce ze severní části Mikroregionu 
Holešovsko, v dubnu se nově připojily další obce z jižní 
části mikroregionu včetně města. Celkem má nyní místní 
akční skupina 44 obcí ze dvou krajů (23 ze Zlínského, 21             
z Olomouckého) a stala se podle počtu obcí a aktuálních 
databází největší na střední Moravě. Na území MAS přes 
žije přes 34 tisíc obyvatel s hustotou 118,3 obyvatel na kilo-
metr čtverečný. 
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Rosa  - společnost pro ekologické in-
formace a aktivity pořádá konferenci          
a exkurzi na podporu rozvoje trhu s 
místními potravinovými produkty.  
Konference je spojena s výstavkou míst-
ních potravin z obou stran hranice. Čes-
ko-rakouská konference se koná 17. 
květba v Českých Budějovicích (aula 
Bobík) a exkurze za malými zpracovate-
li a distributory do Dolního Rakouska 
24. května. Obě akce jsou podpořeny z 
Dispozičního fondu Interreg IIIA a MŽP 
ČR. 
Program konference: 
Význam rozvoje trhu místních produktů 
(Guthová, Rosa), Marketing trhu místních 
produktů – případová studie (Ing. M. Jaro-
limek, NOS, Nové Hrady), Současná le-
gislativa pro maloproducenty, podpora a 

poradenství v ČR (KHS České Budějovi-
ce), Pozitivní příklady – Česká republika 
(MVDr. J. Daněk, Ekochov, Hoslovice), 
Značení místních produktů – případová 
studie, (K. Vlášková, RERA Šumava, 
o.p.s.),  Rozvoj trhu místních potravin a 
ochrana životního prostředí v Dolním Ra-
kousku (R. Kraner, “die umweltberatung” 
Waldviertel), Legislativa upravující pro-
dukci potravin v Rakousku a EU, hygiena 
výroby potravin v domácích podmínkách 
(Dir. Dr. H. Lahner, vedoucí oddělení le-
gislativy, Dolnorakouská agrární komora), 
Podpora místní produkce v Rakousku – 
předpoklady, marketing, poradenství, 
vzdělávání a úspěšné projekty (Dipl.-Ing. 
A.Gerl, vedoucí referátu přímého prodeje 
(Direktvermarktung)  Dolnorakouská ag-
rární komora), Finanční podpora rozvoje 
místní produkce – současný  stav a vý-

hled (SZIF České Budějovice). 
Program exkurze: 
Návštěva rodinné farmy manželů Marks-
teinových u obce Vitis, ekologické země-
dělství, produkce vajec,  mléka, jogurtů, 
sýrů, pečiva a chleba, prodej ze dvora, 
zásilkový prodej, trhy, oběd v restauraci 
Waldland GmbH, Oberwaltenreith (místní 
speciality a místní produkty), prohlídka 
Waldland GmbH – odbytové družstvo 
místních výrobců a zpracovatelů, návště-
va rodinné farmy pana Aignera, chov sko-
tu, malá jatka, výroba a přímý prodej ma-
sa a masných výrobků. 
Podrobnosti, četně návratky najdete na 
www.rosa.ecn.cz nebo na vyžádání zašle-
me (telefon: +420 387 43 20 30, gutho-
va@rosa.ecn.cz). Přihlásit se můžete 
telefonicky, elektronicky i písemně¨. 

Místní produkty – produkce a zpracování potravin 
v malých provozech / česká a rakouská zkušenost 

Metody aktivního učení a navazující Hra o Zemi a eko-
logická stopa jsou nové pracovní listy pro učitele             
z dílny asociace ekologických organizací Zeleného 
kruhu. Učitelé zde najdou návod, jakým způsobem 
vést vyučování, diskuze a práci studentů ve skupi-
nách tak, aby se žáci nejen aktivně zapojili, ale aby na 
většinu poznatků přišli sami. Naleznou zde návody jak 
vést například tzv. „brainstorming“ či práci ve skupi-
nách, jak vytvořit „myšlenkovou mapu“, jak pracovat 
s textem a k čemu je dobrá „názorová škála“.  
Pracovní list o ekologické stopě pak již s pomocí konkrét-
ního tématu rozvádí metodu aktivního učení z prvního 
infolistu a pomáhá učitelům pracovat mimo jiné s počita-
dlem ekologické stopy na webových stránkách Zeleného 
kruhu v rámci webu Hra o Zemi  (www.hraozemi.cz).   
Ekologická stopa je nástroj, který odhaluje, jak velkou 
plochu země potřebujeme k zajištění našich životních po-
třeb, k vyprodukování zdrojů, které spotřebováváme, a           
k vstřebání odpadů, které uvolňujeme zpět do přírody, za 
použití běžných technologií.  
Žáci se seznámí se souvislostmi svého spotřebitelského 
chování, které nejsou na první pohled patrné: „V součas-
nosti často ani nevíme, odkud pochází suroviny tvořící 
výrobky a potraviny, které každodenně používáme. Jed-
ním si však můžeme být jistí: pochází doslova z celého 
světa – glóbu. Tomu odpovídá i naše ekologická stopa: 
její části se nacházejí rozmístěné po celé planetě,“ stojí 
přímo v textu.   
Pracovní list si klade za cíl vhodným způsobem dovést 
žáky k tomu, aby si změřili svoji ekologickou stopu, porov-
nali ji se spolužáky, s průměrnou stopou Česka a dalších 

Metody aktivního učení, Hra o Zemi a ekologická stopa 

států. Dá se využít v hodinách biologie, ekologické výchovy, spole-
čenských věd, zeměpisu, matematiky, výpočetní techniky, dějepisu a 
v případě využití zahraničních webových prezentací i v hodinách 
angličtiny.  
Pracovní listy jsou volně ke stažení na stránkách Zeleného kruhu 
(http://www.zelenykruh.cz/cz/publikace.html) a k dostání v kanceláři 
v Lublaňské ulici 18, Praha 2.  
Kontaktní osoba: 
 Petra Kušková, email: petra.kuskova@ecn.cz 
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Místní akční skupiny úspěšné v programech ministerstva zemědělství Leader (celkem 36) 
Kraj Název MAS Leader ČR 

2006 
Leader ČR 
2005 

Leader ČR 
2004 L+ 

OPZ 
ZL Buchlov X X X - 
PL Český  Západ – Místní partnerství X   X X 
PL Ekoregion Úhlava X       
VY Jemnicko (Podyjí)   X     
JČ Krajina srdce   X X   
JM Kyjovské Slovácko v pohybu X     X 
JČ MAS Blanenský les - Netolicko X X     
ZL MAS Bojkovsko X       
LI MAS Kozákov   X     
LI MAS Frýdlantsko (MASiF) X X     
JM MAS Partnerství venkova X       
KH MAS Pohoda venkova X       
JČ MAS Sdružení Růže X X X X 
JČ MAS Strakonicko   X     
JČ MAS Třeboňsko X X     
JČ MAS Veselsko - Řečicko   X     
JČ MAS Vltava   X X   
LI Podralsko X     X 
JČ Chance in Nature (Vlachovo Březí)       X 
MS Pobeskydí X X X X 
LI Podještědí X X X   
MS Poodří   X X   
SČ Posázaví X   X X 
PL Pošumaví X X X   
SČ Přemyslovské střední Čechy     X   
OL Region Haná   X X X 
JČ Rozkvět zahrady jižních Čech   X X   
MS Rozvoj Krnovska X X X   
MS Rýmařovsko       X 
ZL Sdružení obcí Hornolidečska X X   X 
KH Sdružení SPLAV X X     
SČ Srdce Čech     X   
KV Vladař X X X   
KH Vyhlídka X       
OL Rozvojové partnerství Hranicko X       
JM Boskovicko PLUS X       
Celkem 23 21 16 10 
OPZ – Operační program rozvoje venkova a multifunkční zemědělství 

Ministerstvo zemědělství podpořilo v Leaderu 
úspěšné MAS. Na nováčky se moc nedostalo. 
V programu Leader ČR 2006, který 
vyhlásilo v březnu ministerstvo 
zemědělství, uspělo 23 místních 
akčních skupin, které získaly shod-
ně po 3 milionech korun na inves-
tiční projekty.  
Celkem bylo k dispozici 70 milionů korun 
a žádalo   o ně celkem 64 (!) MAS z celé 
ČR. Neúspěšných žadatelů bylo tedy 41.  

Hodnotitelé podpořili v drtivé většině 
dosud úspěšné MAS v programech 
Leader.  
Zcela nově podpořených akčních skupin 
bylo jen sedm.  
V letech 2004-2006 získalo podporu na 
projekty celkem 36 MAS (13 na Moravě a 
23 v Čechách, z toho 9 v Jihočeském 
kraji). 

Státní zemědělský intervenční fond 
(SZIF), který spravuje Operační program 
Zemědělství, vyhlásil 28. dubna 2006 
výsledky prosincové výzvy k opatření 
2.1.4. Rozvoj venkova (Leader+). Učinil 
tak přesně v den uzávěrky dubnové vý-
zvy. Z 52 žádostí na neinvestiční projekty 
podpořil 33 zájemců o „osvojování schop-
ností MAS“ v celkové částce podpory 
18,79 milionu korun. 
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V zásadě jsou ke komposto-
vání vhodné organické odpa-
dy všeho druhu z kuchyně i 
domácnosti (květiny, zbytky 
ovoce, zeleniny a brambor - i 
zkažené, kávová sedlina a 
vylouhované sáčky čaje, va-
ječné skořápky, popel ze dře-
va, hygienický papír, v malém 
množství i novinový papír 
apod.). 
Nyní k některým materiálům 
podrobněji. Zbytky masa a 
jídla lze kompostovat jen teh-
dy, když je chráníme před 
potkany a hromadíme je na-
příklad v kompostérech, kde 
dojde k horké fázi (nad 50°C). 
Slupky z jižního ovoce 
(pomeranče, grepy, banány, 
citróny) jsou snadno náchylné 
k plesnivění, a proto by se 
neměly používat ve větším 
množství ke kompostování. 
Občas se tvrdí, že slupky ci-
trusového ovoce jsou ošetře-
ny silnými jedy, a proto nepat-
ří do kompostu. Citrusové 
plody se převážně ošetřují 
organickými fungicidy, aby 
nebyly při transportu napade-
ny houbami. Tyto fungicidy se 
však při procesu kompostová-
ní bez problému rozkládají. 
Jak dokazují nové výzkumy, 
nejsou po 6 týdnech kom-
postování už prokazatelné. 
Kávová sedlina a vylouhovaný 
čaj jsou oblíbenou potravou 
pro žížaly. Obsahují důležité 

živiny, jakými jsou draslík a 
hořčík. Vaječné skořápky pů-
sobí vysokým obsahem vápní-
ku proti okyselování kom-
postu. Těžko se rozkládají, a 
proto se musí dobře rozdrtit. 
Papír, lepenka a čistý starý 
papír patří do separovaného 
sběru. Znečištěný papír, na-
příklad papírové ručníky           
a kapesníky nebo balící papír, 
je pro kompost velmi žádoucí, 
neboť vyrovnává obsah vlh-
kosti kuchyňských odpadů        
a zlepšuje strukturu kom-
postu. 
Zbytky vlasů a vousů obsahují 
hodně dusíku a lze je dát pří-
mo do kompostu. Popel ze 
dřeva je bohatý na rostlinné 
živiny a je žádoucí, aby byl 
řádně využit jak ke hnojení v 
zahradě, tak i jako výborný 
přídavek do kompostu. 
Zásadně nevhodné ke kom-
postování je vše, co vadí pro-
cesu tlení, zejména cizorodé 
látky jako sklo, kovy, umělé 
hmoty všeho druhu a textilie. 
Dále pak materiály, které vy-
kazují nebo mohou vykazovat 
vyšší obsah škodlivých látek, 
jako například obsah sáčku z 
vysavačů, popel z briket a 
uhlí, barevné časopisy, smet-
ky ze silnic, oleje, baterie, 
zbytky barev a laků, uhynulá 
zvířata, léky a pleny. 

Ing. Miroslav Kalina, CSc. 

Kompostování  
bioodopadů z kuchyní 

Necelý měsíc zbývá do uzá-
věrky příjmu přihlášek kom-
postů do naší nové "soutěže 
krásy". Pokud kompost ještě 
nemáte, založte si jej a přihlas-
te se do soutěže. Oceněni 
budou všichni řádně přihlášení 
účastníci klání Miss Kompost. 
Vyhrát můžete zajímavé ceny - 
tichý drtič zahradního odpadu 

AXT 2500 od firmy BOSCH v 
ceně 14 500,- Kč, plastový 
kompostér od firmy Jelínek 
Trading, kompostovací sáčky a 
speciální koše od firmy HBA-
Bio a dárkové balíčky od spo-
lečnosti Country Life. Stačí 
zaslat fotku, míry (výšku, šířku, 
délku), jídelníček kompostu (tj. 
co do kompostu dáváte) a na-

psat krátkou povídku o Vašem 
kompostu. Váš příběh může 
být o tom, co zajímavého a  
humorného se Vám přihodilo 
při kompostování nebo jak jste 
kupovali kompostér či jak se o 
kompost staráte nebo ho vyu-
žíváte. Do 31.května 2006 
zasílejte přihlášky na sou-
tez@ekodomov.cz nebo na 

adresu: Ekodomov, V Podba-
bě 29B, 160 00 Praha. Miss 
kompost bude vyhlášena  
23.června 2006 v divadle Vrch-
lického v Lounech. Večerem 
bude provázet Jaroslav Dušek. 
Součástí večera bude módní 
přehlídka Nulový odpad 2006. 
Více informací na 
www.ekodomov.cz. 

Přihlaste svůj kompost do soutěže Miss kompost 



Strá nk a  7 Venkovské noviny, květen 2006, číslo 4 / 2006 

„Šlo nám zejména o nalezení 
nového způsobu řešení neza-
městnanosti v našem regionu. 
Dosud obecní úřady přijímaly 
pracovníky z řad nezaměstna-
ných na práce spojené s údrž-
bou obcí a nenabízely žádné 
další služby osobám, pro které 
je tento druh práce nevyhovují-
cí. Nyní však budeme schopni 
nezaměstnaným nabídnout 
také řadu školení a dalších 
aktivit,“ řekl suprevizor projek-
tu, starosta obce Všechovice, 
Radovan Mikuš. 
Internetové kiosky 
Projekt je zaměřen na zavádě-
ní podpůrných opatření při 
hledání pracovního uplatnění 
nezaměstnaných ve venkov-
ských komunitách. Opatření 
jsou soustředěna na „narov-
nání“ podmínek v získávání 
informací obyvatel vesnice 

(oproti obyvatelům v centrál-
ních sídlech) prostřednictvím 
zvýšení využívání internetu a 
výpočetní techniky. Ve dvou 
spádových obcích Všechovice 
a Opatovice byly vytvořeny 
internetové informační kiosky. 
Jejich uvedení do provozu je 
doprovázeno školeními neza-
městnaných v jejich využívání. 
Jak získat práci? 
Druhým podpůrným opatřením 
je zavedení individuálního po-
radenského servisu díky agen-
tuře PLATEA, která poskytuje 
konzultace při hledání zaměst-
nání a sestavení individuálního 
plánu získání zaměstnání. 
Využívání poradenského servi-
su je doprovázeno sérií školení 
„jak získat zaměstnání“, 
„přijímací pohovor“, „sepsání 
žádosti a životopisu“. 

Rotace po půl roce 
Třetím podpůrným opatřením 
je zřízení Střediska služeb 
venkovu ve Všechovicích, kde 
od začátku dubna 2006 našlo 
práci 13 dlouhodobě neza-
městnaných zapojených do 
projektu. Jejich práce je koor-
dinována manažerkou projek-
tu, Pavlou Krbálkovou, která 
eviduje potřeby jednotlivých 
obcí.  
Následně se v něm uplatní 
dalších 26 dlouhodobě neza-
městnaných. Středisko služeb 
venkovu poskytuje jednotlivým 
obcím servis při údržbě komu-
nikací, zeleně a krajiny v extra-
vilánu obcí, pomoc při organi-
zaci kulturně společenských 
akcí, zimní údržbu, zajištění 
pečovatelské služby apod. 
Zaměstnanci střediska tak 
nabývají praktické dovednosti 

při poskytování veřejných slu-
žeb v obcích, obnovují své 
pracovní návyky a vědomí své 
role ve společnosti.  
Při zaměstnávání osob ve stře-
disku bude aplikován rotační 
systém. Zaměstnanec bude po 
půl roce střídán dalším účast-
níkem projektu z řad dlouhodo-
bě nezaměstnaných. 
Reálným předpokladem je, že 
po ukončení projektu bude 
nastavený systém práce při 
údržbě a poskytování veřej-
ných služeb obcím pokračovat. 
Dojde tedy k vytvoření řady 
nových stabilních pracovních 
míst. Odhaduje se, že dalších 
10 osob získá zaměstnání díky 
informačnímu servisu a pora-
denství v jiných sektorech.  

Pavla Krbálková 

V mikroregionu Záhoran řeší dlouhodobou 
nezaměstnanost po svém 
Mikroregion Záhoran rozběhl projekt „Středisko služeb 
venkovu“ na zvýšení možností pracovního uplatnění pro 
nezaměstnané ve venkovských obcích. Projekt ve výši            
4 151 000 korun byl podpořen ze strukturálních fondů 
Evropské unie částkou 3 400 000 korun. Do poloviny 
roku 2007 přinese krátkodobé zaměstnání až 39 neza-
městnaných ve středisku poskytující služby obcím mik-
roregionu. 

MAS Český Západ – Místní partnerství je 
jednou z 23 MAS v České republice, které 
byly v rámci programu Leader ČR, finan-
covaného Ministerstvem zemědělství ČR, 
letos podpořeny. V Plzeňském kraji se 
tohoto úspěchu podařilo dosáhnout ještě 
MAS Ekoregion Úhlava a MAS Pošumaví. 
V současné době připravuje MAS vyhlá-
šení výzvy k předkládání projektových 
žádostí, na základě kterých pak bude 
rozděleno 2,7 milionu Kč. Dotace budou 
poskytovány na projektu zemědělských 
subjektů, obcí a neziskových organizací, 
zaměřené na zvýšení atraktivity území 

formou péče o krajinu, obnovy místních 
památek a rozvoj ekologicky šetrného 
cestovního ruchu (např. hippo- nebo ag-
roturistika). Pro obce a neziskové organi-
zace budou dotace 80%, pro podnikatele 
v zemědělství 50%. Zájemcům o dotaci, 
kteří se ohlásí do 5. 5. 2006 na tel. 
374692021, nabízí MAS také zpracování 
projektové žádosti. 
MAS Český Západ – Místní partnerství 
působí na Konstantinolázeňsku, Stříbrsku 
a Plánsku již od roku 2003. Za tu dobu se 
jí podařilo, včetně již zmíněného úspěchu 
v programu Leader ČR 2006, získat pod-

poru přes 23 milionů 
Kč. Tu průběžně 
rozděluje na projek-
ty, realizované subjekty, které v regionu 
působí. „Přesto místní akční skupiny 
nejsou žádným vodovodem na peníze, 
jak by si leckdo představoval,“ řekla při 
setkání podpořených MAS, které se kona-
lo minulý týden v Praze, Ing. arch. Kamila 
Matoušková CSc., která je ředitelkou od-
boru Ministerstva zemědělství, který pro-
gram Leader řídí. Připomněla tak dlouho-
dobu práci na vytváření a průběžné aktu-
alizaci rozvojových strategií místních akč-
ních skupin a trvalou spolupráci jednotli-
vých partnerů na všech úrovních. Bez 
práce a především spolupráce nemá žád-
ná MAS šanci na úspěch. 

Jan Martínek, CpKP západní Čechy 

Český Západ získal další podporu 
Místní akční skupina (MAS) Český Západ – Místní partnerství byla podpořena            
v rámci programu Leader ČR částkou 3 miliony Kč. Ty v následujících měsících 
rozdělí na projekty, které přispějí k diverzifikaci zemědělství, ale i k opravě 
místních památek či zatraktivnění regionu, nebo na mezinárodní spolupráci. 
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Nedávno schválený zákon o sociálních 
službách přinesl samosprávám krajů po-
vinnost zpracovávat na svém území 
střednědobý plán rozvoje sociálních slu-
žeb. Ten se v budoucnu stane nástrojem 
pro financování sociálních služeb stát-
ních, krajských, obecních i nestátních 
poskytovatelů sociálních služeb v daném 
kraji. Důležitou roli v tuto chvíli sehrává 
také čas. Je ho velmi málo k tomu, aby 
proběhl plnohodnotný proces skutečně 
zodpovědného analyzování situace, na-
plánování služeb a společná dohoda o 
tomto plánu za účasti subjektů, které soci-
ální služby poskytují, a lidí, kteří je potře-
bují a využívají.  
Jak má  na úrovni kraje vypadat proces 
plánování sociálních služeb ? Kdo se ho 
má účastnit ? Co je cílem plánování ? Co 
znamená střednědobý ? Kdo má vyjedna-
ný plán schvalovat ? Kdo je zodpovědný 
za jeho naplňování ? Je stát připraven 
plně financovat sociální služby, které kraj-
ský plán označí za potřebné, důležité a 

nezbytné ? Jaká jsou specifika a rozdíl-
nosti jednotlivých krajů v České republice 
? Kde mohou krajské samosprávy hledat 
metodickou pomoc při plánování sociál-
ních služeb ? 
To všechno, a mnohé další, jsou velmi 
důležité otázky. Hledat k nim odpovědi se 
chce pokusit II.odborná konference 
„Komunitní plánování – cesta ke středně-
dobým plánům rozvoje“, která se koná v 
rámci realizace celorepublikového projek-
tu „ Zajištění místní a typové dostupnosti 
sociálních služeb“, jehož cílem je  zajistit 
metodicky jednotný přístup k plánování 
sociálních služeb na místní a regionální 
úrovni a vytvořit jednotný a ucelený sys-
tém vzdělávání a metodické podpory pro 
plánování sociálních služeb. Projekt reali-
zují na základě veřejné zakázky Minister-
stva práce a sociálních věcí ČR organiza-
ce Komunitní plánování o.p.s., Centrum 
pro komunitní práci,  Domov sv. Anežky 
o.p.s. a Katedra antropologie Filosofické 
fakulty ZČU v Plzni, a je spolufinancován 

Evropskou unií z Evrop-
ského sociálního fondu 
a vládou České republiky. 
Konference se uskuteční 7.června 2006 
v Masarykově koleji v Praze. Mezi hlav-
ní témata konference patří krajské pláno-
vání sociálních služeb a postavení kraj-
ských metodiků, dále diskuse o kritériích, 
která by pomohla proces plánování hod-
notit z pohledu kvality a zkušenosti z plá-
nování rozvoje sociálních služeb ve Velké 
Británii, které přinesou britští experti John 
Warwick a Rob Williams. Přihlásit se mů-
žete prostřednictvím internetových strá-
nek www.kpss.cz .               Zdeněk Říha  

Na celostátní konferenci se bude diskutovat 
o krajském plánování sociálních služeb 

Komunitní plánování je v České republice zaváděno Minister-
stvem práce a sociálních věcí podle britských zkušeností již od 
roku 1999. Do současné doby bylo v procesu komunitního 
plánování postupně zapojeno několik desítek měst téměř ve 
všech krajích ČR. Komunitní plánování sociálních služeb 
(KPSS) však bylo na různých místech prováděno různým způ-
sobem a odlišnými metodami, tudíž i s různými výsledky a           
v rozdílné kvalitě. Z těchto důvodu a na základě připravované-
ho zákona o sociálních službách vypsalo MPSV veřejnou za-
kázku, která má dosavadní procesy sjednotit, vytvořit ucelený 
systém vzdělávání a poskytnout dlouhodobou podporu                  
v KPSS. 
Komunitní plánování sociálních služeb je plánování sociálních 
služeb na místní a regionální úrovni. KPSS zajišťuje efektivní 
fungování sociálních služeb a umožňuje účelně využívat fi-
nančních prostředků. To konkrétně znamená, že služby jsou 
dostupné, jsou na kvalitativně vyšší úrovni, reagují na aktuální 
potřeby uživatelů, jsou transparentní, finanční prostředky jsou 
vynakládány jen na takové služby, které jsou potřebné apod. 
Hlavním charakteristickým znakem komunitního plánování je 
důraz kladený na zapojování všech, kterých se zpracovávaná 
oblast týká, na partnerství, dialog a vyjednávání a na dosažení 
výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. Ko-
munitního plánování sociálních služeb se účastní zejména 
obec nebo kraj, jako zadavatelé služby a dále poskytovatelé         
a uživatelé sociálních služeb a veřejnost. 

Co je komunitní plánování 
sociálních služeb ? 

ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   
ve spolupráci s ČESKOU ENERGETICKOU AGENTUROU a RAEN 

pořádá seminář  
EKOLOGICKÁ ENERGIE PRO OBCE 

A JEJICH OBYVATELE  
12. května 2006, místnost 319 ČSVTS ,  
Novotného lávka 5, Praha 1  (10,00 -  15,00 hod.) 
Cílem semináře je seznámení pracovníků veřejné správy, jed-
notlivců, poradenských organizací, učitelů, odborníků i laiků s 
moderními, životní prostředí šetřícími způsoby zásobování obcí 
i jednotlivců energií. 
Organizační garant: Ing. Libuše Deylová – Český spolek pro 
péči o životní prostředá   telefon : 221 082 365, 241 493 381, 
mobilní: 736 414 463,  fax: 222 222 155, 
 e-adresa: libuse.deylova@volny.cz    
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MAS Ekoregion Úhlava byl 
založen v lednu roku 2005 a 
působí na území pěti obcí Mik-
roregionu Úhlava  - Dešenice, 
Chudenín, Hamry, Nýrsko, 
Strážov a dále v k.ú. obce 
Čachrov a města Janovice nad 
Úhlavou. V tomto prostoru 
budou moci podnikatelé a sou-
kromé subjekty (provozující 
zemědělskou nebo lesnickou 
prvovýrobu), obce i neziskové 
organizace  přihlásit své pro-
jekty, které jsou v souladu se 

záměrem MAS a Pravidly Pro-
gramu LEADER ČR na rok 
2006. 
V současné době se připravuje 
výzva k předkládání projekto-
vých žádostí, na základě kte-
rých pak bude rozděleno 2,7 
milionu Kč, pro následující 3 
opatření: Rozvoj cestovního 
ruchu, řemesel a drobného 
podnikání; Zlepšení stavu ži-
votního prostředí a rozvoj ze-
mědělství; Posílení přeshranič-
ní spolupráce. Pro obce a ne-

ziskové organizace budou 
dotace 80%, pro podnikatele v 
zemědělství 50%. Zájemcům o 
dotaci, kteří se ohlásili do 5. 5. 
2006 na tel. 376571616, nabí-
zel MAS také zpracování pro-
jektové žádosti. 
Letošní rok bude patřit, od 
doby založení místní akční 
skupiny Ekoregionu Úhlava, k 
těm důležitým, kdy se poprvé 
ověří trvalá spolupráce všech 
partnerů. MAS čeká rok plný 
práce. Letos je taktéž plánova-

ná aktualizace rozvojové stra-
tegie místní akční skupiny, 
která  dle Ing. arch. Kamili 
Matouškové CSc. ředitelky 
odboru Ministerstva zeměděl-
ství, řídící program Leader, je 
jedním z nejdůležitějších kroků 
pro úspěšnost v celkovém 
rozvoji území MAS a v získá-
vání finančních prostředků i v 
dalších letech.     

Jan Martínek,  
CpKP západní Čechy 

MAS Ekoregion Úhlava získal podporu 3 milióny 
Místní akční skupina (MAS) Ekoregion Úhlava, je jednou ze tří úspěš-
ných MAS Plzeňského kraje, které získaly podporu z programu LEA-
DER ČR, financovaného Ministerstvem zemědělství České republi-
ky.Získané prostředky budou v následujících měsících rozděleny na projekty, 
které přispějí k diverzifikaci zemědělství, rozvoji cestovního ruchu, nebo na mezi-
národní spolupráci. 

Portál farmáře je rozdělen na 
veřejně přístupnou část a indi-
viduální, pod přístupovým hes-
lem chráněnou část. Běžný 
uživatel má možnost nahléd-
nout do registru zemědělských 
podnikatelů, registru příjemců 
dotací a využít seznam užiteč-
ných odkazů a informací vzta-
hujících se především k pro-
blematice dotací a podpor         
v resortu.  
Přístup do dalších pěti registrů, 
tématicky rozdělených na re-
gistr půdy, zvířat, vinic, chmel-
nic a sadů je bezplatně umož-
něn pouze oprávněným uživa-
telům, a to vždy pouze pro 
registr, ve kterém je subjekt 
evidován dle typu podnikání. 
Největší podíl subjektů má 
přístup do registru půdy a re-
gistru zvířat. Přístupová hesla 
je možné získat na regionál-
ních zemědělských agenturách 
na počkání.       
Ve druhé polovině roku 2006 

bude portál rozšířen           
o možnost centrálního 
předávání elektronicky 
podepsaných dokumentů 
do jednotlivých registrů. 
Připravuje se také zpří-
stupnění individuálního 
náhledu na administraci 
žádostí u Státního země-
dělského a intervenčního 
fondu a Podpůrného           
a garančního rolnického a 
lesnického fondu. 
Hlavním smyslem portálu je 
zpřístupnit co nejvíce informací 
zemědělským podnikatelům    
a odstranit byrokratickou zá-
těž, která souvisí s omezením 
papírového vyřizování žádostí 
a registrací v působnosti resor-
tu.   
Současně byly zprovozněna      
i nová internetová presentace 
samotného ministerstva země-
dělství na www.mze.cz. Změ-
na základní i návazné struktury 
stránek, modernizace grafiky     

i vylepše-
ní tech-
nického a 
technolo-
g i c k é h o 
z á z e m í 
má za cíl 
přispět ke 
z lepšení 
funkce a 
významu 
webu ministerstva v komunika-
ci s odbornou i laickou veřej-
ností, médii, apod. Zároveň byl 
inovován také systém správy a 
plnění webu. Od tohoto kroku 

si slibujeme zlepšení servisu v 
nabídce informací, a to v co 
nejkratším termínu.  

Tomáš Loskot 

Ministerstvo zemědělství spustilo Portál farmáře 
a nové webové stránky 
Ministerstvo zemědělství spustilo nový informační 
portál pro zemědělce, tzv. Portál farmáře. Je k dispozi-
ci na adresách www.farmar.mze.cz; 
http://farmar.mze.cz a http://farmar.eu.  
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V úterý 28. března se v Radí-
kově konala schůzka manaže-
rů sub-projektů, které jsou 
financovány z peněz Mikrore-
gionu Hranicko, které byly zís-
kány z Evropské unie pro pro-
jekt INNOREF. Výsledkem 
schůzky je dohoda o vzájemné 
spolupráci, která pomůže zvý-
šit efekty sub-projektů. Disku-
se iniciovala spolupráci mezi 
projekty STS (Udržitelný rozvoj 
služeb cestovního ruchu), 
PROAGRITOUR (Certifikace 
místních tradičních produktů), 
zejména v oblasti propagace      
a nabídky místních zeměděl-
ských produktů. Tuto dvojici 
doplnil sub-projekt RECOVER 
(Revitalizace center obcí), 
jehož cílem je zatraktivnit his-
torická centra obcí a přinést do 
nich další zajímavé aktivity       
a jednou z nich mohou být 
právě trhy s místními výrobky. 
Přítomní se taktéž shodli, že 
velký prostor pro spolupráci je 
se sub-projektem STRASSE 
(Plánování udržitelného rozvo-
je), který zavede vyhodnoco-

vání rozvoje Hranicka pomocí 
geografického informačního 
systému. Rozvojové analýzy 
využije například sub-projekt 
EWARU (Vodní zdroje) zamě-
řený na vytvoření projektové 
studie k řešení dostupnosti 
pitné vody pro Potštátsko nebo 
projekt AEDES (Certifikace 
životního prostředí), v rámci 
kterého bude MR Záhoran 
připravovat nové rozvojové 
projekty. Zástupce sub-
projektu BRIE (Trh s bioma-
sou), který usiluje o rozhýbání 
trhu s biomasou, viděl jako 
významnou spolupráci se vše-
mi sub-projekty při zavádění     
a osvětě obnovitelných zdrojů 
energie. Stranou nezůstal ani 
s u b - p r o j e k t  I N N O M E D 
(Efektivní zdravotnický sys-
tém), jediný projekt zasahující 
celý Olomoucký kraj a připra-
vující nový informační systém 
pro zdravotnické instituce.  
Ke zlepšení komunikace pove-
de nová internetová konferen-
ce, pomocí které si manažeři 
budou pravidelně vyměňovat 

informace o schůzkách, semi-
nářích a aktivitách svých pro-
jektů, aby se vyhnuli například 
kolizi termínů či zatěžování 
místních úřadů. K vyšší výmě-
ně informací povede taktéž 
úzká spolupráce se Sekretariá-
tem MR Hranicko, který finan-
cování sub-projektů koordinu-
je.  
Význam schůzky podpořil svoji 
přítomností také metodický 

poradce projektu INNOREF 
Dr. Ruoss ze švýcarského 
regionu Entelbuch. Přítomným 
přednesl své zkušenosti jak 
zvýšit úspěšnost projektů díky 
úzké spolupráci s místními 
podniky a spolky. Další schůz-
ka bude svolána v druhé polo-
vině letošního roku.  
Další informace:  
Ing. Jan Balek, manažer roz-
voje, tel: 731 577 450 

Projektové týmy sub-projektů zahájily spolupráci 

Soutěž na cyklotrase „Po stopách využívání vodní             
a větrné energie“ pod názvem „Mlynářský krajánek“ 
bude zahájena 1. května u památníku Rozvodí.  Sou-
částí oslav je cyklojízda, která odstartuje v 9 hodin na 
parkovišti před hlavním nádražím v Hranicích. Po 
přesunu bude od 10 hodin zahájen hlavní program 
slavností u památníku Rozvodí (nachází se mezi Bě-
lotínem a Hranicemi), kde posupně vystoupí cvičenky 
TJ Střítež nad Ludinou,  žáci Základní umělecké školy 
z Bělotína, dechová hudba Partutovjanka. Na místě 
budou také instalovány stánky jednotlivých obcí, kde 
budou nabízeny místní produkty obcí. V  neposlední 
řadě bude představena a zahájena soutěž  
„Mlynářský krajánek“, která návštěvníky v roce 2006 
provede cyklotrasou nazvanou „Po stopách využívání 

Mlynářský krajánek bude zahájen 
u památníku Rozvodí  vodní a větrné energie“ vedoucí po 

vodních a větrných mlýnech na 
Hranicku.  Po ukončení hlavního 
programu budou mít návštěvníci 
možnost si projet některé úseky 
cyklotrasy.   
Pomůckou pro účast v soutěži je 
průkaz, který obsahuje 13 otázek 
na téma historie vodních a větr-
ných mlýnů na Hranicku. Projetím 
trasy návštěvník otázky zodpoví a  
bude pasován Mlynářským kraján-
kem na slavnosti, která se bude 
konat  na podzim 1. října 2006 v 
Porubě u Hustopeč nad Bečvou. 
Soutěžní průkazy budou dostupné 
již druhý týden v květnu na infor-

mačních centrech v Hranicích, Pře-
rově, Lipníku nad Bečvou, Odrách, 
Valašském Meziříčí.  
Daší informace:  
Zdeněk Lév, starosta Obce Střítež 
nad Ludinou, tel: 724 182 830 
Ing. Jan Balek, tel: 731 577 450  
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Ve dnech 23.-24.3.2006 pro-
běhl v Boloni v Itálii workshop 
a konference pro realizátory 
projektů podpořených z evrop-
ského programu INTERREG 
IIIC EAST. Konference, jejímž 
hlavním motivem byla diskuse 
o úspěšných faktorech mezi-
národních evropských projektů 
se zúčastnilo přes 100 zástup-
ců organizací z celé Evropy. 
Mikroregion Hranicko repre-
zentovala finanční manažerka 
projektu INNOREF Miloslava 
Caletková. Hlavní faktory 
úspěšné realizace projektu na 
konferenci INNOREF prezen-
toval Dr. Engelbert Ruoss, 
metodický poradce projektu. 

Kromě toho, že konference 
měla velký význam pro propa-
gaci Mikroregionu Hranicko, se 
také podařilo navázat spolu-
práci s podobnými projekty 
GRIP-IT, zaměřeného na pří-
pravu integrovaných projektů, 
který spolu se zahraničními 
partnery realizuje Královehra-
decký kraj a projektem EFAR-
MER Pardubického kraje pod-
porující podnikání na venkově. 
Můžeme některé technické 
věci řešit společně, shrnula 
hlavní význam návštěvy Milo-
slava Caletková.  
Další informace:  
Ing. Miloslava Caletková,  
tel: 731 577 447 

Úspěchy projektu INNOREF 
byly představeny v italské Boloni 

V Radíkově se nachází školící středisko Školy obnovy venkova 
Olomouckého kraje. Je umístěno v místním kulturním domě, 
který nabízí řadu prostor pro pořádání školení a konferencí. 
Nyní na základě partnerství Mikroregionu Hranicko s mikroregi-
ony Litovelsko, Království a Záhoří, získá finanční příspěvek od 
Ministerstva pro místní rozvoj na pořízení základního vybavení 
jako je prezentační technika, ozvučení nebo také zlepšení soci-
álních zařízení objektu. V budoucnu se počítá s řadou školení, 
která budou zaměřena na vzdělávání starostů, zástupců spol-
ků, podnikatelů a zemědělců. Obec Radíkov má v dalších le-
tech v plánu vybudování turistického ubytování v sousední 
budově.  Další informace: 
Ing. Jan Balek, tel: 731 577 450, 
Lubomír Foltýnek, starost obce Radíkov, tel: 602514341. 

Škola obnovy venkova  
v Radíkově získá vybavení  

Záměr občanského sdružení 
Rozvojové partnerství Regi-
onu Hranicko pod názvem 
Šance pro Hranicko získal 
podporu od Ministerstva 
zemědělství ČR ve výši 3 
mil. Kč.  
Peníze byly přiděleny z dotač-
ního programu LEADER ČR, 
který umožňuje venkovským 
obcím spolupracovat na pro-
jektech se spolky, podnikateli 
a zemědělci na realizaci roz-
vojové strategie, kterou svépo-
mocí pro svůj region sestaví. 
Záměr, který byl vypracován 
počátkem roku 2006, byl zací-
len na rozvoj služeb cestovní-
ho ruchu a místních zeměděl-
ských produktů. V nejbližších 

dnech dojde k vyhlášení veřej-
né výzvy obcím, zemědělcům, 
spolkům a zájmovým organi-
zacím k předkládání žádostí o 
financování projektů ve stano-
vených tématech a ty nejlepší 
následně získají finanční pří-
spěvek.  
Spolu s Hranickem podporu 
získalo v České republice dal-
ších 22 venkovských regionů. 
V pondělí 24. dubna se setka-
lo na MěÚ Hranice Rozvojové 
partnerství.  
Další informace: 
Ing. Jan Balek, manažer part-
nerství, tel: 731 577 450  
Ing. Filip Konečný, předseda 
sdružení, tel: 604 601 006 

Záměr - Šance pro Hranicko - 
získal finanční podporu 

Hovořilo se o mezinárodních 
smlouvách z oblasti cestovní-
ho ruchu uzavřených minister-
stvem v loňském roce a počát-
kem roku letošního a dále o 
aktuálním stavu projednávání 
novely zákona č. 159/1999 
Sb., o některých podmínkách 
podnikání v oblasti cestovního 
ruchu. Předávaly se také zá-
kladní informace o probíhají-
cím Operačním programu 
Rozvoj lidských zdrojů v ces-
tovním ruchu. 
"Následná diskuze byla velmi 
přínosná. Zejména jsme přiví-
tali připomínky jednotlivých 
ministerstev. Ty se týkaly ná-
vrhu Koncepce státní politiky 
cestovního ruchu na období 
2007 - 2013. Shodli jsme se 
na tom, že kromě podpory 
příjezdového cestovního ruchu 
by měl být i nadále v budouc-
nu podporován domácí ces-

tovní ruch. Vhodným nástro-
jem pro jeho rozvoj může být 
například podpora zakládání 
geoparků UNESCO v ČR a 
větší využívání vodních cest 
pro potřeby cestovního ruchu," 
uvedl předseda komise a po-
věřený vrchní ředitel sekce 
cestovního ruchu MMR ČR 
Marek Jahůdka. 
Meziresortní koordinační komi-
se pro cestovní ruch je porad-
ním, iniciačním a koordinač-
ním orgánem ministra pro 
místní rozvoj ČR, zaměřeným 
na podporu rozvoje cestovního 
ruchu v České republice. Její-
mi členy jsou zástupci ústřed-
ních orgánů státní správy, 
jejichž působnost se vztahuje 
k cestovnímu ruchu, a to zpra-
vidla na úrovni náměstků mi-
nistrů. 

Radka Burketová 

Zástupci ministerstev jednali o 
nové koncepci cestovního ruchu 
Třetí zasedání Meziresortní koordinační 
komise pro cestovní ruch proběhlo ve 
čtvrtek 20. dubna 2006. Její představitelé 
projednali aktuální stav přípravy Koncep-
ce státní politiky cestovního ruchu na 
období 2007 - 2013, Strategie kongresové a incentivní turis-
tiky a také Integrovaného operačního programu, jehož jed-
nou z priorit bude i cestovní ruch. 



Centrum pro komunitní práci 
CpKP je nezisková organizace, která po-
skytuje služby všem zájemcům  z veřejné 
správy, občanských organizací a soukro-
mého sektoru především v těchto oblas-
tech:  
Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji  obcí, 
měst a krajů. Navrhujeme a realizujeme programy účasti 
veřejnosti v investičním plánování a rozhodování.   
Místní udržitelný rozvoj. Poskytujeme konzultační služby 
při přípravě projektů zaměřených na místní sociálně ekono-
mický rozvoj při respektování principů ochrany životního pro-
středí. Zpracováváme a aktualizujeme rozvojové strategie 
mikroregionů, měst a krajů. Asistujeme při přípravě místních 
rozvojových projektů 
Regionální politika Evropské unie a regionální rozvoj 
ČR.  Prosazujeme principy partnerství   a transparentního 
rozhodování v regionální politice Evropské unie. V Česku 
prosazujeme konzultace a zapojení veřejnosti a NN0 při pří-
pravě a využívání Strukturálních fondů.  
Vzdělávání, podpora a posilování nestátních nezisko-
vých organizací. Pracujeme s dobrovolníky, organizujeme 
semináře a vzdělávací kurzy  s cílem posílit neziskový sek-
tor.   
Další informace najdete na www.cpkp.cz 

V květnu 2006 vydalo Centrum pro komunitní práci. Příprava, grafická úprava a zlom: Jiří Pavlát. 
Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. Adresa: Na Václavce 46, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 608 700 
130,  email: cpkp@cpkp.cz. Uzávěrka tohoto vydání byla 27. dubna 2006, distribuce od 7. května 
2006. Příští uzávěrka je ve středu 31. května 2006. 
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Ministr zemědělství Jan Mlá-
dek se v úterý 25. dubna zú-
častnil v Lucemburku - pro 
českou stranu úspěšného - 
jednání Rady ministrů EU pro 
zemědělství a rybolov. Jedním 
ze zásadních bodů zasedání 
totiž bylo projednání novel 
nařízení Rady definujících výji-
mečná opatření na podporu 
trhu k řešení celoevropské 
krize v odbytu drůbežího masa 
a vajec a definování skupiny 
takto postižených zemí. Novely 
byly po diskusi přítomných 
schváleny s vymezením finan-
cování kompenzací 50 % z EU 
a 50 % z rozpočtu členského 
státu. Zároveň byla ČR zařaze-
na mezi země, které na kom-
penzace mají nárok. Platby 
půjdou podnikatelům za to, že 
dočasně nebudou přebytečnou 

drůbež produkovat. Tato mož-
nost byla zvolena z důvodu 
snížené efektivity odčerpat 
přebytky pomocí vývozních 
dotací. 
Jak po jednání uvedl ministr 
Mládek : „Je to dohoda o opat-
řeních na evropské úrovni, 
financovaných půl na půl z 
národního rozpočtu a z EU. 
Výslovně bylo slíbeno, že zahr-
nuta bude i ČR.". Zároveň vy-
světlil princip chystaných opat-
ření : "Výroba by se měla ome-
zit na samém počátku, aby se 
zabránilo nadprodukci. Roz-
hodně nechceme jít cestou 
výkupu kuřat, to ať tato pro-
dukce nenastane. Ale výrobci 
by za to měli být kompenzová-
ni.“.  
Podstatou novel bylo rozšíření 
znění příslušných článků tak, 

Česko přesvědčilo Evropskou komisi o přiznání kom-
penzací na řešení krize odbytu drůbežího masa a vajec 

aby bylo možné vyplácet kom-
penzace nejenom za ztráty 
způsobené přímými dopady 
veterinárních opatření, ale 
také z důvodu nepřímých do-
padů, jako je propad spotřeby 
v důsledku ztráty důvěry spo-
třebitelů, nebo v důsledku pro-
padu cen. 
Česká republika se v rámci EU 
řadí mezi země, kde spotřeba 
drůbežího masa a vajec po-
klesla relativně méně. Přesto 
se však potýká s celou řadou 
vyplývajících problémů. Za 
leden a únor 2006 se meziroč-
ně zvýšil dovoz drůbežího 
masa o 26,7 %, vývoz se snížil 
o 31,4 %, téměř dvojnásobně 
narostly zásoby masa ve zpra-
covatelských podnicích a sou-
časně se propadly ceny země-
dělských výrobců. Tyto argu-
menty zdůraznil ve svém vy-
stoupení i ministr Mládek, pro-
tože jak po jednání uvedl : 
“Původně hrozilo, že by se 
opatření vztahovala jen na 
země, kde došlo k významné-
mu poklesu spotřeby, a to 
bychom se nekvalifikovali“.  

Komisí přijaté novely nařízení 
o organizaci trhu s drůbeží a 
vejci představují pouze právní 
základ. Konkrétní způsob od-
škodnění řeší každá země 
individuálně. Ministerstvo ze-
mědělství ČR pro tento účel 
zpracovává nařízení vlády, 
které bude v nejbližším mož-
ném termínu předloženo Vládě 
ČR. Při uplatnění regulace 
produkce násadových a kon-
zumních vajec v délce do tří 
měsíců jsou předpokládané 
náhrady za pokles výroby vy-
čísleny na 125,3 mil Kč. Pení-
ze budou podle daného klíče 
určeny producentům násado-
vých vajec, líhním, producen-
tům jatečné drůbeže, produ-
centům konzumních vajec a 
provozovatelům porážek drů-
beže. Od navržené regulace 
produkce, která nepřesáhne 
desetinu objemu tuzemské 
roční produkce, očekáváme 
průběžné snížení přebyteč-
ných zásob. Veškeré další 
informace budou včas zveřej-
něny. 

Tomáš Loskot 

Linka Povodně 2006 Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která 
slouží starostům měst a obcí je v provozu od soboty 1. dubna 
2006 a je stále funkční. Na číslo 224 861 663 tak mohou sta-
rostové telefonovat denně od 9.00 do 16.00 hodin, poté je 
funkční záznamník. "Starostové povodněmi zasažených obcí 
se na této lince dozví, jakým způsobem mohou požádat minis-
terstvo o finanční prostředky, na co je lze využít a kde nalez-
nou patřičné formuláře. Ve spolupráci s dalšími ministerstvy 
jsme vydali také brožuru Povodně 2006. Publikace obsahuje 
základní informace, které usnadní orientace těm, kteří byli na 
jaře roku 2006 přímo či nepřímo postiženi povodněmi. Její 
distribuci zabezpečují krajské úřady postižených obcí," řekl 
ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Užitečné informace: 
• help linky Státního fondu rozvoje bydlení - 221 771 625, 

221 771 628 
• webové stránky www.mmr.cz, část POVODNĚ 2006 

Telefonní linka POVODNĚ 2006  
pro starosty  obcí je stále v provozu! 


