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Slavnosti pro 21 obcí mikroregionu a 
všechny, kteří se chtějí bavit, začaly 
slavnostním nástupem obcí s prapo-
ry na výletišti v Domaželicích. Násle-
dovaly kuriózní soutěže pro družstva 
obcí, kde týmy předvedly své síly 
například v sestřelování plechovek 
pomocí míčků, slalomu na koloběž-
ce, ruských kuželkách, střelbě na 
terč atd. 
Soupeření však začalo již od sobot-
ního rána, kdy se 16 družstev obcí 
mezi sebou utkalo v turnaji v malé 
kopané. V Domažlicích také vyvr-
cholila hasičská soutěž o Putovní 

pohár mikroregionu Moštěnka, která 
se konala v šesti obcích.  V obci 
současně probíhaly hodové oslavy a 
50. výročí založení TJ Sokol Doma-
želice. 
V průběhu slavností se také usku-
tečnila nedělní mše spojená s tradič-
ním pochodem k Panně Marii a od-
krytí sochy sv. Jana Nepomuckého, 
otevření brokové střelnice „Skalka“, 
ukázka nové mateřské školky. Mik-
roregionální slavnosti připravila obec 
Domaželice, která k tomuto účelu 
zaměstnala i pracovníky na veřejně 
prospěšných pracích.              (ZMM) 

Moštěnka se společně bavila  
Mikroregion Moštěnka společ-
ně s obcí Domaželice pořádala 
III. setkání obcí mikroregionu 
Moštěnka, které se konalo            
o víkendu v sobotu a neděli 22. 
a 23. července 2006.Obce se 
mezi sebou utkajly v zábav-
ných soutěžích družstev jed-
notlivých vesnic, turnaji v malé 
kopané a vyvrcholilo také pu-
tovní klání hasičů. 

Zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku v Olo-
mouckém kraji získala obec Střítež nad Ludi-
nou.  Hodnotící komise ji vybrala z 37 přihláše-
ných obcí. Vítěz získal právo nosit titul Vesnice 
Olomouckého kraje roku 2006.  
Modrou stuhu za společenský život si z letošního 
ročníku soutěže odnesla obec Pivín, zelenou stuhu 
za péči o zeleň Těšetice a bílou stuhu za činnost 
mládeže Leština. Hodnotitelé rovněž vyzdvihli obec 
Babice, která získala Fulínovu cenu za nejlepší 
květinovou výzdobu. „Je obdivuhodné, jak se sta-
rostové i obyvatelé malých obcí starají o jejich roz-
voj. Jejich práce je přitom v mnohém složitější než     
v případě velkých obcí nebo dokonce měst,“ uvedla 
na slavnostním vyhlášení výsledků náměstkyně 
hejtmana Olomouckého kraje Jitka Chalánková. 
Taktéž předseda hodnotitelské komise Jaroslav 
Knapp, starosta obce Mořice, ocenil aktivitu samo-
správ. „Obce opravdu intenzivně pracují na svém 
rozvoji, je to pro všechny velmi inspirativní,“ uvedl 
Jaroslav Knapp.  
Obce, které uspěly v soutěži, mají možnost získat 
dotace ministerstva pro místní rozvoj. Taktéž Olo-
moucký kraj se podílí na finančním ocenění účast-
níků, na které v rozpočtu vyčlenil částku 300 tisíc 
korun.                                                         (KU OK) 

Vesnicí roku v Olomouckém kraji 
se stala Střítež nad Ludinou.  

na slavnostech  21 obcí 
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Pod vrcholem Králického Sněžníku, na hranici 
s Polskem,  si dali sraz výrobci biopotravin 

Akci za přispění Evropského 
Sociálního Fondu uspořádalo 
Regionální centrum Jeseníky 
svazu PRO-BIO, které sdružu-
je ekologické zemědělce toho-
to regionu a obchodní společ-
nost PRO-BIO s.r.o.. Mediál-
ním partnerem se stal Český 
rozhlas Olomouc. Cestu na 
BIO SLAVNOSTI, s podtitul-
kem „Dobrého jídla a pití hoj-
nosti“, si nakonec našlo na 1 
400 návštěvníků z celé České 
republiky.  BIO den jim všem 
nabídl širokou nabídku jídla a 
pití pouze v biokvalitě      a 
bohatý doprovodný program. 
„Přijeli se prezentovat výrobci 
biopotravin a ekologičtí farmá-
ři, zastoupení většinou svými 
zakladateli,“ řekla manažerka 
pořádající společnosti  Jana 
Salaquardová. „BIO pivo se 
zatím u nás nevaří, ale aby 
byla nabídka kompletní, do-
vezli jsme jej z Německa.“ 
V zářivě slunečném dni tedy 
nebyl problém pohovořit si 
např. s Tomášem Mitáčkem – 
ředitelem Sluneční Brány, nej-
větším výrobcem bio čajů  a 
koření v ČR či si poslechnout 
bohaté zkušenosti pana Abrle-
ho s pěstováním bio vinné 

révy. Kdo chtěl, mohl si po-
chutnat na zdravých sušen-
kách bez bílého cukru 
z pekárny Zemanky rodiny 
Zemanových. BIO Slavností se 
také zúčastnila ekofarma De-
blín – zelenina a ovoce, eko-
farma rodiny Skřivánkových 
z Branné – chov mléčného 
skotu, Agrisen – chov koz a 
ovcí, pan Kýr - vejce, pekařství 
Leština, Sasov – klobásy a 
uherák, vše v kvalitě bio. 
Vlastní bio sortiment (tedy na 
600 položek) nabídla přímo 
v areálu v improvizovaném 

obchodě domácí společnost 
PRO-BIO s.r.o. Největší 
úspěch zaznamenaly touto 
akcí pokřtěné novinky z řady 
BIOLINIE – polotovary Pohan-
kový dezert, Jahelník a Bulgur 
s červenou čočkou, kterých se 
prodalo 300 krabiček v jediný 
den a snědlo na 300 porcí!!!. 
Celkově si účastníci BIO Slav-
ností mohli vybrat z pestré 
programové nabídky. Ta zahr-
novala také plánované exkurze 
po okolních ekofarmách 
(Vlasta Skřivánková v Branné, 
MARWIN v.o.s. v Hynčicích na 

Moravě – zájemce pořadatelé 
na farmy dovezli) a prohlídku 
mlýna společnosti PRO-BIO 
v těsném sousedství areálu 
společnosti. 
 Zhruba v hodinových interva-
lech a pro celkem 300 zájemců 
ji zajistil sám vedoucí výroby, 
Jiří Lazarov. Ve mlýně, který 
mj. jediný v republice mele 
pouze celozrnnou mouku (v 
průměru 80 t měsíčně), pracu-
je od jeho založení a během 
exkurzí byl ochoten fundovaně 
diskutovat nejen o věcech čis-
tě odborných………Pro děti byl 
nachystán dětský koutek 
s různými soutěžemi o bio 
dárečky. 
„Ve „filmovém stanu“ promítá-
me dokumentární filmy o čes-
kém bio světě a animované 
příběhy, poukazující na levné 
a nekvalitní konvenční potravi-
ny, zejména v potravinových 
řetězcích,“ upozorňovaly u 
vstupu sympatické hostesky. 
„Rozhodně si to nenechte ujít.“ 
Nejvíce pak zaujal americký 
dokument „Super Size Me“ 
režiséra Morgana Spurlocka, 
kterým chtěl autor poukázat na 
vliv fast food na lidské zdraví.  
           Dokončení na straně 3 

Pokud nevíte, co je to jahel-
ník nebo kombucha a nikdy 
jste ještě neochutnali např. 
pohankový dezert nebo bul-
gurové placičky,  pak si 
příští rok v tomto čase roz-
hodně nenechte ujít další 
ročník BIO slavností  na 
Moravě. Ty letošní se kona-
ly v sobotu    15. července 
v areálu společnosti PRO-
BIO s.r.o. ve Starém Městě 
pod Sněžníkem, která mj. 
patří k našim největším vý-
robcům a zpracovatelům 
biopotravin v České republi-
ce. Ideou slavností bylo 
představit veřejnosti biopo-
traviny ve všech jejich po-
dobách a rozšířit povědomí 
o ekologickém zemědělství. 
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Pod vrcholem Králického Sněžníku, na hranici 
s Polskem, si dali sraz výrobci biopotravin 

Dokončení ze strany 2 
Sám se stravoval 30 dnů jen u 
McDonalds a tento měsíc zdo-
kumentoval. 
Po celý den doprovázely BIO 
Slavnosti živé koncerty více či 
méně známých hudebních 
skupin, jako např. Bokomara 
s Petrem Rimským (na sním-
ku) či závěrečný koncert skupi-
ny „Vypsaná Fixa“, který měl 
přilákat zejména mladou gene-
raci. 
Kromě příjemné atmosféry 
čekala na návštěvníky v areálu 
společnosti PRO BIO také celá 
řada ochutnávek – jahelník, 
bulgurové placičky, zeleninové 
šťávy, kombucha, rýžový ná-
poj, bio sýry, bio chléb 
z domácí pekárny, bio banány 
a jiné ovoce, aj. Většinu z nich 
připravovala obsluha před oči-
ma zákazníka, přímo na stán-
cích. 
Na pódiu zazněly přednášky v 
podání RNDr. Petra Fořta a 
nejen ženské publikum si při-
šlo na své při rozhovoru s Mgr. 
Hankou Zemanovou - autorkou 
nové BIO kuchařky. Z něj vy-
plynulo, že jíst bio v žádném 
případě neznamená jíst zeleni-
nové, nemastné a neslané 
jídlo, ale naopak – jídlo lákavé, 
výtečné a plné energie. Což si 
v průběhu celého dne návštěv-
níci „pilně“ ověřovali na stán-
cích s občerstvením. Např. 

neustále plno bylo u pečení bio 
berana, ohřívaných bio klobá-
sek nebo u voňavého stánku 
s právě se pečícím domácích 
bio chlebem, který se během 
dne podařilo „vyjíst“ do poled-
ního drobečku. 
Uprostřed všech těch výkladů, 
exkurzí, soutěží a vystoupení 
hudebních skupin „bodovalo“  
také Spotřebitelské testování 
ovocných BIOšťáv, které pro 
nejširší veřejnost (včetně dětí, 
řidičů i abstinentů) uspořádalo 
občanské sdružení Liga Ekolo-
gických Alternativ. Cílem testu 
bylo vyhodnotit ne nejlepší 
šťávu z expertního hlediska, 
ale nápoj skutečně nejvíc chut-
nající široké veřejnosti, a tím 
poskytnout potřebnou zpětnou 
vazbu výrobcům či prodejcům. 

"Nápoje v kvalitě BIO, jejichž 
nabídka i u nás soustavně 
roste, se např. v sousedním 
Německu podílejí na tržbách 
za biopotraviny celými 10 %, 
což je v přepočtu 10 miliard 
korun!," uvádí perspektivy to-
hoto sektoru bioprodukce do 
širších souvislostí Jiří Dvořák z 
pořádající LEA. "U nás má tato 
produkce větší rozmach teprve 
před sebou. Tím spíše je pro 
prodejce cenná informace o 
chuťových preferencích zákaz-
níků." 
Bodovat "na slepo" (tj. ano-
nymní vzorky bio šťáv) se ve 
Starém Městě rozhodlo celkem 
150 návštěvníků - věk nebyl 
překážkou (snímek). Všichni 
účastníci testu získali republi-
kové katalogy prodejen zdravé 
výživy či marketů nabízejících 
potraviny z ekozemědělství a 
byli na závěr koštu při vyhláše-
ní výsledků slosováni o balíčky 
vybraných produktů z nabídky 
domácího pořadatele slavnos-
tí. Veřejně oceněn byl také stý 
ochutnávač…… 
Jako nejchutnější  z 20 připra-
vených vzorků od čtyř různých 
dodavatelů určili „ochutnávači“ 
Jablečnou šťávu JACOBY (na 
snímku), distribuovanou pořa-
datelskou společností PRO-
BIO. Jedná se o 100% jableč-
nou šťávu, lisovanou z čers-
tvých zralých přirozeně slad-
kých jablíček. Jablečná štáva 

JACOBY není přislazovaná 
cukrem ani přibarvovaná. Tr-
vanlivost je zajištěna pouhou 
pasterizací. 
Na druhém místě skončil 
Jablečný mošt Tradice Bílých 
Karpat, tedy opět s příchutí 
jablíček a na třetím místě se 
umístil BROSKVOVÝ NEKTAR 
Isola BIO, opět ze sortimentu 
PRO-BIO s.r.o. Zkrátka, „Češi 
neprahnou po exotickém ovo-
ci, ale chutná jim to, co je jim 
nejbližší  a čeho je u nás do-
statek – jablka,“ okomentovali 
potěšitelný výsledek koštu 
v pozdějším tiskovém prohlá-
šení zástupci obchodní společ-
nosti PRO BIO s.r.o. 
(Pozn. výrobce: JABLKA jsou 
zdrojem pektinu, vlákniny a 
vitamínu C. V tradičním lékař-
ství se jablkům říkalo "kartáč 
těla". Účinnost tohoto ovoce při 
pročišťování organismu potvr-
dily současné průzkumy, týka-
jící se významu vlákniny, anti-
oxidantu a ovocných flavonoi-
dů pro zdravé stravování.  
Jablka také snižují hladinu 
cholesterolu v krvi, pomáhají 
při zácpě i průjmu!, doporučují 
se při revmatismu, artritidě a 
dně a podporují odolnost proti 
chorobám. Prokázalo se, že 
čerstvá jablečná šťáva a pektin 
mají částečné protirakovinové 
účinky. Dětem se nedoporuču-
je pít velké množství jablečné-
ho džusu, mohlo by to zapříči-
nit vznik zubního kazu a prů-
jem.)  
Na Moravský veřejný košt la-
hodných moků naváže české 
kolo testování, které LEA 
uspořádá při svém 13. biojar-
marku v Praze. Ten se spolu s 
dožínkovými slavnostmi usku-
teční v pátek a sobotu 15. a 
16. září v ekocentru Toulcův 
dvůr v Praze 10. Srdečně zvá-
ni jsou všichni vyznavači osvě-
žujících zdravých nápojů, kteří 
to do hlavního města mají blíž, 
než do Starého Města v Jese-
níkách.   
 Vladimíra Bartoňová 
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Mezinárodní konference MAS v Horní Moštěnici (vlevo) a úspěšný projekt cyklostezky Vlkoš–Věžky (vpravo) 

(ZMM) Rada Svazku obcí Mikroregionu Moštěnka se na 
svých jednáních (přibližně každý měsíc) rozhodla přistoupit 
k přípravným pracem na vybudování páteřní cyklostezky 
mikroregionem podél říčky Moštěnky. Měl by se propojit již 
postavený úsek Vlkoš–Věžky s Horní Moštěnicí, dále pak do 
Beňova, Domaželic, Dřevohostic a Bezuchova. Plánované 
výstavbě bude předcházet poměrně složitý proces projekto-
vé dokumentace se zajištěním souhlasu vlastníků pozemků 
apod. Obec Žalkovice ve Zlínském kraji na hranicích Moš-
těnky má zájem vstoupit do mikroregionu a rozšířit počet 
obcí ve svazku na 22. Podobně i obec Pravčice deklarovala 
zájem přisoupit k Mikroregionu Holešovsko, který má 18 
obcí. Obě obce jsou již součástí území MAS. 

Mikroregion Moštěnka plánuje 
páteřní cyklostezku Vláda přijala návrh ministra Rad-

ko Martínka a přechodně podpo-
ří další hospodářsky slabé regio-
ny. Jde o oblasti, které nebyly 
zařazeny mezi regiony se sou-
středěnou podporou státu na 
roky 2007 - 2013. "Vláda před 
nedávnem schválila Strategii 
regionálního rozvoje určující 
mimo jiné regiony, kam bude 
soustředěna v letech 2007 - 
2013 pomoc státu. Vzhledem k 
tomu, že v regionech, které byly 
v předchozím období příjemci 
soustředěné podpory státu, je 
nutné pokračovat v započatých 

rozvojových projektech, tak, aby 
nebyly v dalších letech nezvý-
hodněny. Rozhodli jsme se po-
moci i dalším obcím a podnika-
telským subjektům. Poskytování 
přechodné podpory státu však 
skončí k 31. 12. 2008," uvedl  
Martínek. Princip přechodné 
podpory se uplatňuje i v dalších 
členských státech EU, kde regio-
ny, kterým skončí nárok na pod-
poru v rámci jednoho plánovací-
ho období, dostávají i v dalším 
plánovacím období tzv. přechod-
nou podporu ze strukturálních 
fondů.            Radka Burketová 

Vláda podpoří hospodářsky slabé regiony 
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Cestovní ruch na střední Moravě bude 
podporovat nové sdružení, které zalo-
žil Olomoucký kraj společně s městy 
Olomouc, Šternberk a Litovel a Cestov-
ní kanceláří Pressburg.  
V pondělí 10. července podepsali zástup-
ci partnerů příslušnou zakladatelskou 
smlouvu. Zároveň proběhla úvodní valná 
hromada sdružení a první zasedání 
správní rady. Vznik organizace již dříve 
podpořila příslušná zastupitelstva. Před-
sedou sdružení se stal hejtman Olo-
mouckého kraje Ivan Kosatík, místopřed-
sedou náměstek olomouckého primátora 
Miroslav Petřík. „Sdružení je otevřeno 
také dalším partnerům, jimiž mohou být 
například města a obce, ale také podnika-

telé v oblasti cestovního 
ruchu,“ uvedl hejtman Ivan 
Kosatík.  
Střední Morava – Sdružení 
cestovního ruchu si klade za 
cíl posílit spolupráci mezi 

jednotlivými poskytovateli služeb pro turis-
ty. Bude zpracovávat projekty a koncepč-
ní materiály a snažit se získávat na ně 
peníze z grantů a dotací. K jeho úkolům 
má patřit také zastupování regionu při 
jednáních s centrálními orgány veřejné 
správy a profesními sdruženími. Organi-
zace je sdružením právnických osob.  
Olomoucký kraj podpořil činnost sdružení 
v roce 2006 částkou 500 tisíc korun. Měs-

ta mu přiznala příspěvek ve výši 1,50 
koruny za každého svého obyvatele, Olo-
mouc tedy zaplatí přes 150 tisíc korun, 
Litovel 15 tisíc korun a Šternberk více než 
21 tisíc korun. S příspěvkem CK 
Pressburg ve výši 25 tisíc korun přesáh-
nou letošní příspěvky zakládajících členů 
700 tisíc korun.  
Vznik sdružení cestovního ruchu pro ob-
last střední Moravy navazuje na rozhod-
nutí Olomouckého kraje vstoupit do již 
existující organizace působící na Jesenic-
ku. O vstupu do organizace Jeseníky – 
Sdružení cestovního ruchu rozhodlo kraj-
ské zastupitelstvo v červnu letošního 
roku. Také jesenické sdružení kraj finanč-
ně podporuje.                           Ivo Heger  

Kraj a města založily sdružení cestovního ruchu 

...je jedním z marketingových 
hesel a v podstatě filozofií 
Krkonoš – svazku měst a 
obcí. V jeho duchu se usku-
tečnilo dvoudenní mezinárod-
ní setkání na Benecku, inicio-
vané manažery polského Zwi-
azku Gmin Karkonoskich. 
Starostové polských měst       
a pracovníci tamních infocen-
ter diskutovali s manažery 
Krkonoš - svazku měst a obcí 
i zástupci českých krkonoš-
ských íček. 
Spolupráce obou se stran se 
postupně zintenzivňuje. Není 
to jen o setkávání a povídání, 
rodí se vzájemné společné 
projekty a o tom to je, řekl 
Michal Vávra ze Svazku Krko-
noše. „Předmětem jednání 
sice bylo oboustranné před-
stavení struktury organizací, 
realizovaných projektů, ale i 
plánů, na které se obě strany 
do příštího roku připravují. 
Seznámili jsme se roz-
vojovými strategiemi českého 
i polského pohoří s cílem pro-
pojit je ve společnou filozofii 
bez ohledu na vnitřní hranice. 
Chceme se společně spolu-
podílet na koordinaci cesty 
rozvoje, kterou Krkonoše pů-
jdou ve 21.století,“ upřesnil 
M.Vávra. 
Dohodnut byl postup při zís-

kávání finančních prostředků 
ve prospěch rozvoje regionu. 
Obě strany do podzimu t.r. 
zjistí přesná pravidla přeshra-
ničního fondu Evropské unie, 
v tomto případě INTERREG, 
zmapují možnosti financování 
projektů. „V našem případě se 
jedná o euroregiony Gla-
censis a Nisa. Na podzim si 
povíme, co a jak dál budeme 
společně podnikat. Pak nasta-
ne čas ke konkretizaci jednot-
livých projektů,“ upřesnil 
M.Vávra. „Turistické noviny 
Krkonošská sezóna jsou věcí, 
kterou bychom chtěli začít. 
Vydávání novin ve spolupráci 
s polskou stranou je pro nás 
v tomto smyslu prioritou. Již 
nyní jistá kooperace probíhá. 
My chceme, aby byla syste-
matická. Rozšířené vydání 
připravujeme na příští letní 
sezónu. Další konkrétní doho-
dou je společná účast na ve-
letrzích a výstavách cestovní-
ho ruchu. Jestliže na veletržní 
stánky vozíme a vzájemně 
vyměňujeme propagační ma-
teriály, nic nebrání tomu, aby-
chom to praktikovali i přes 
hranice a vypomáhali si          
i s dalšími záležitostmi.“ 
Postupně se možná podaří 
naplnit vizi „Cyklobus kolem 
Krkonoš“. Polští kolegové 
byli seznámeni  s organizací 

cyklobusů v Krkonoších, po-
dle Michala Vávry záleží jen 
na nich, jak budou chtít na 
projekt navázat. “Ohledně 
cyklobusu budeme v dohled-
né době hovořit i s polskými 
dopravci s cílem dojít k nějaké 
dohodě už pro příští letní se-
zónu.“ 
Připravována je schůzka 
s pracovníky infocenter na 
území polských i českých 
Krkonoš. Zavedena bude 
pravidelná výměna propagač-
ních materiálů. „Jednoduše 
jednou za půl roku vyjede 
auto naložené nově vydanými 
tiskovinami  z Vrchlabí do 
Jelení Hory, příště zase auto 
z Polska k nám. O další distri-
buci se postaráme prostřed-
nictvím spolupracujících info-
center. Vše také směřujeme 
k tomu, abychom získali fi-
nanční prostředky na naučně 
vzdělávací a poznávací cestu 
lidí pracujících v cestovním 
ruchu. V tomto duchu bude 
sestavena žádost o dotaci. 
Jakmile dostaneme peníze, 
jedno či dvoudenní exkurzi na 
polskou stranu Krkonoš a pak 
zase opačně, v příštím roce 
zrealizujeme,“ naplánoval 
m a n a ž e r  M . V á v r a .                      
                         D. Palátková 

Krkonoše – hory bez hranic 
 

Začátkem června bylo na pulty 
všech certifikovaných krkonoš-
ských informačních center rozdě-
leno letní vydání  turistických 
novin Krkonošská sezóna.  U 
čtenářů z řad návštěvníků regio-
nu zaznamenávají značnou obli-
bu. Soudit tak lze proto, že den-
ně na adresu vydavatele Svazku 
měst a obcí do Vrchlabí poštovní 
doručovatelé přináší nejednu 
písemnou odpověď na tři otázky, 
které jsou součástí vypsané sou-
těže o ceny.  
Pro našince notoricky známé: 
• Jak se jmenuje a kolik metrů 

měří nejvyšší hora Krkonoš, 
zároveň i České republiky? 

• Jak se jmenuje velká evrop-
ská řeka pramenící v Krkono-
ších a ústící do Severního 
moře? 

• Kolik členských měst a obcí 
má Svazek Krkonoše?  

Otázky vyprovokovaly už téměř 
stovku luštitelů, mezi nimiž je 
několik desítek zahraničních 
návštěvníků, k odpovědím.  
Manažerka Klára Kroupová kore-
spondenci archivuje. Po uzávěr-
ce 30. listopadu 2006 se šťastní 
výherci dovědí, kdo z nich přije-
de znovu do Krkonoš v roce 
2007 na „Velikonoční pobyt zdar-
ma pro 2 osoby“, kdo získá tra-
diční certifikované výrobky Krko-
noš, či obrazovou publikaci. Ne-
připojíte se?          D. Palátková 

Nejen Češi soutěží 
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  Zapojujete veřejnost do rozvoje své obce, města, kraje?  Jsou pro vás občanské organizace a aktivity partnery? Jste zastánci demokratické společnosti? 
 

Pokud jste si na tyto otázky odpověděli ano, pak  PŘIHLAŠTE SVOU OBEC, MĚSTO, MIKROREGION NEBO KRAJ  DO TÉTO SOUTĚŽE, KDE NEJLEPŠÍ TÝM  BUDE POZVÁN NA    
 

STUDIJNÍ CESTU  
DO JAPONSKA 

• Poprvé je soutěž organizována v dalších třech zemích střední Evropy 
 – soutěže se konají také v Maďarsku, Polsku a na Slovensku. 

• Hlavní cenou české soutěže je studijní cesta do Japonska, kterou společně s CpKP 
střední Morava zajišťuje japonská nadace Sasakawa Peace Foundation. 

• Všechny oceněné projekty získají čestná uznání představitelů Ministerstva vnitra  
a Ministerstva životního prostředí.  

• Projekty hodnotí odborná porota na základě stanovených indikátorů hodnocení.  
• Výsledky soutěže budou vyhlášeny na mezinárodní konferenci v Praze v prosinci 2006. 

Budete mít možnost porovnat úroveň místní demokracie v jednotlivých zemích střední 
Evropy. 

• Nejlepší projekty budou zveřejněny v časopise Veřejná správa.  
• Pravidla soutěže a přihlášku ke stažení najdete na adrese www.cpkp.cz/soutez.  
• Uzávěrka přihlášek do soutěže je ve středu 27. září 2006.  
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Co vás čeká  
Středa 23. 8.:  
Doporučujeme, abyste přijeli 
už ve středu – odpoledne nebo 
večer – do kempu v Nové Pe-
ci, který leží u fotbalového 
hřiště nedaleko železniční za-
stávky.  
Čtvrtek 24. 8.: 
 Pochod zahájíme v 8.00. Tra-
sa asi 25 km: Nová Pec – Sch-
warzenberský kanál – kamen-
né moře – Plešné jezero – 
Trojmezenský prales – Stifte-
rův pomník – Plechý – 

„kalamitní svážnice“ – Nové 
Údolí. Odtud pojedeme vlakem 
do Horní Vltavice, kde přespí-
me na veřejném tábořišti.  
Pátek 25. 8.:  
Ráno odjedeme autobusem na 
Modravu. Trasa asi 25 km: 
Modrava – Cikánská slať – 
Březník – Malá Mokrůvka – 
Černá hora – prameny Vltavy 
– Bučina – Finsterau. Přespí-
me v kempu ve Finsterau.  
Sobota 26. 8.: 
Ráno se přepravíme autobu-
sem do Neuschönau, prohléd 

 
neme si informační centrum 
Správy národního parku Ba-
vorský les. Trasa asi 12 km: 
Waldhauser – Luzný – Finste-
rau. Přenocujeme v kempu ve 
Finsterau.  
Neděle 27. 8.: 
Z Finsterau odjedeme ráno 
autobusem do Waldhäuser. 
Trasa asi 28 km: Waldhäuser 
– Teufelsloch (Ďáblova soutěs-
ka) – Roklanské jezero – 
Roklanská kaple – Roklan – 
Gfäll, prohlídka Seelensteig 
(stezka lesnich prožitků). Ve-
čer se autobusem vrátíme do 
Finsterau, kde v kempu přespí-
me. V pondělí ráno odjedeme 
domů.  

Co budete potřebovat  
Nezapomeňte na jídlo, spacák, 
stan, platný cestovní pas. Bu-
dete potřebovat dobré boty a 
vhodné oblečení (i do deště). 
Účastenský poplatek na úhra-
du přenocování v kempech a 
dopravu odhadujeme na 50 
eur, tedy asi 1500 Kč. Hnutí 
DUHA zajistí odborného prů-
vodce.  
Další informace  
Marcela Povolná: marce-
la.povolna@hnutiduha.cz, tel. 
603 551 517  
Jaromír Bláha:  
jaromir.blaha@hnutiduha.cz, 
tel. 731 463 929 

Pochod napříč národními parky 
Šumava a Bavorský les  

2 4 . – 2 7 .  8 .  2 0 0 6  
Už osmým rokem pořádá Hnutí DUHA Pochod napříč ná-
rodními parky Šumava a Bavorský les. Nabízí tak veřejnosti 
možnost nejen vidět nejkrásnější místa obou parků: horský 
smrkový prales, ledovcová jezera, kamenné moře, podmá-
čené lesy a rašeliniště, ale také porovnat hospodaření na 
české a bavorské straně Šumavy.  

Kolem kolem Netolic 
V sobotu 15. července 2006 pořádalo město Netolice, Jader-
ná elektrárna Temelín a Nadace Jihočeské cyklostezky cyklo-
turistickou akci s názvem Kolem kolem Netolic. 
Trasa cykloakce vhodné pro celou rodinu vedla po naučné 
cyklostezce Historická krajina Netolicko, tj. po památkách 
Netolicka  - bývalou rožmberskou oborou ze 16. století, zá-
mek Kratochvíle - poutní místo Lomec, zámky v Libějovicích. 
Nadace Jihočeské cyklostezky tak plynule navazuje na akci, 
kterou byla dne 22. dubna 2006 na Táborsku zahájena cyklis-
tická sezóna, a rozšiřuje tak nabídku pro příznivce cyklistiky a 
cykloturistiky nejen z jihočeského regionu. Nabídka cyklistic-
kých akcí pro letošní rok bude následně ukončena v říjnu na 
Dačicku, kde bude oficiálně ukončena cyklistická sezóna. 

Soutěž o nejlepší fotografii z Krkonoš 
Krkonoše – svazek měst a obcí a OREA HOTEL ARNIKA ve 
Špindlerově Mlýně vyhlašují soutěž o nejlepší – nejhezčí fotogra-
fii z Krkonoš s podtituly „Veselé zážitky a postřehy!“a „Krajina 
a lidé, za kulturou a sportem, v horách a podhůří!“. Soutěž je 
určena všem návštěvníkům a obyvatelům Krkonoš. Jejím cílem je 
získat spoustu zajímavých a neotřelých pohledů a názorů na nej-
vyšší české pohoří a prostřednictvím fotografií objevit i méně 
známá a přesto atraktivní místa.  
Ceny do soutěže věnovali: OREA HOTEL ARNIKA Špindlerův 
Mlýn, outdoorová agentura Yellow Point, Sdružení pro krkonoš-
ské produkty a Krkonoše – svazek měst a obcí. Podmínky sou-
těže: barevné i černobílé snímky, formát minimálně 10 x 15 cm  
(300 DPI, minimálně 1.181 Pxl), jeden autor zašle maximálně 3 
fotografie, digitální foto pouze na CD. Porota složená 
z odborných fotografů a marketingových pracovníků zasedne 
v říjnu.  
Nejlepší snímky budou oceněny zajímavými a hodnotnými cena-
mi.  Hlavní cena: Zimní víkendový pobyt pro 2 osoby v OREA 
HOTELU ARNIKA ve Šp. Mlýně a výlet na sněžném skútru od 
agentury Yellow Point, v2.cena: Tradiční výrobky z Krkonoš od 
Sdružení pro krkonošské produkty, 3.cena: Fotografická publika-
ce Krkonoš 
Každá fotografie nebo CD se štítkem: název práce, kategorie, 
jméno a adresa autora. Zásilku označenou FOTO a zpáteční 
adresou, zašlete na adresu:  Krkonoše – svazek měst a obcí, 
Klára Kroupová, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí. Fotografie klasické i 
digitální zasílejte od 1. srpna do 30. září 2006.Informace o soutě-
ži naleznete na www.krkonose.eu nebo www.arnika.cz 
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Pořádáním byla pověřena Národní ob-
servatoř venkova, o.p.s., ( NOV), nezisko-
vá organizace založená před rokem s 
cílem podporovat rozvoj venkovských 
regionů zaměřená na integrovaná part-
nerství, rozvoj zdola, vzdělávání a šíření 
progresívních metod, jako je například 
Leader, jenž zapojuje všechny, kdo na 
venkově žijí a působí. NOV stojí i za  vzni-
kem Národní sítě rozvoje venkova, kterou 
tvoří zejména skupiny pro místní akce a 
jenž se rychle rozrůstá. 
Konferenci venkovských odborníků před-
cházela "cestující dílna", anglicky nazýva-
ná  "Travelling workshop". Účastníci kon-
ference rozdělení do pěti skupin projeli 
křížem krážem v pěti trasách Českou 
republiku se zastávkami v 19 regionech 
Leader, kde hostiteli bylo 17 MAS a dvě 
místní rozvojová partnerství v obcích Bory 
a Dalešice. I ta jsou však ve svých regio-
nech členy MAS. 
Místních akčních skupin je dnes v různém 
stadiu rozvoje evidováno v České republi-
ce na 140, působí na 50% území českého 
venkova. Jejich rychlý rozvoj (před rokem 
jich byla méně než polovina) byl hlavním 
důvodem, proč se právě Česká republika 
se stala hostitelem této prestižní meziná-
rodní konference. 
Slavnostní zahájení  se konalo v pondělí 
19. června v Senátu České republiky. Zde 
byla hostitelkou  senátorka Václava 
Domšová (nez.), předsedkyně podvýboru  
Senátu pro rozvoj venkova a současně 
místopředsedkyně Spolku pro obnovu 
venkova. 
NOV má se Spolkem nastavenu aktivní 
spolupráci, což se ukázalo nejenom pod-
porou a příspěvkem pro pořádání konfe-
rence, ale i účastí Radana Večerky, další-
ho z místopředsedů, pověřeného progra-
mem EAFRD. 
Tři dny jednání Prepare Gatheringu byly 
ve středu odpoledne zahájeny uvítáním 
starostů Velehradu a obce Modrá - záro-
veň předsedou MAS Buchlov na jejímž 
území konference probíhala - Miroslavem 
Kováříkem. 
Po představení účastníků  byla úvodní 
prezentace Jana Fialy (NOV) věnována 
situaci v rozvoji venkova metodou Leader 
v ČR a a hlavním směrům rozvoje pro 
následující roky, kde klíčem bude vzdělá-

vání a profesionalizace. Násle-
doval pohled zvenčí účastníků 
cestovní dílny mapující skuteč-
nost v pěti stručných, ale na  
postřehy bohatých a nikoho 
nešetřících zprávách z jednot-
livých tras. 
Tím byl dán základ pro jednání v plénu, 
které tvořili zástupci neziskových organi-
zací, ministerstev venkova a zemědělství 
a zástupců nadnárodních organizací ja-
kou je například ECOVAST (Sdružení 
vesnických obcí a měst), jenž byl zastou-
pen jeho prezidentem Philem Turnerem z 
Anglie. 
Velká Británie, Finsko, Holandsko, s vý-
jimkou Maďarska, Malty a Kypru všichni 
nově přistoupivší členové EU, dále Ru-
munsko a Bulharsko, Chorvatsko, Turec-
ko, ale i státy bývalé Jugoslávie, Albánie, 
Bělorusko a Ukrajina měly na konferenci 
svoje zástupce. 
Hned po plenárním zasedání následovala 
práce ve skupinách.  
Mnohonárodní workshopy - tvůrčí dílny - 
tvořily těžiště setkání, které nemá za úkol 
prezentovat, ale zejména vymýšlet, využí-
vat potenciálu všech a přinášet návody 
široce využitelné ve více zemích.   
Mezi hosty prvního oficiálního večera, 
který zahájilo varhanní preludium v bazili-
ce, nechyběl nestor rozvoje českého ven-
kova náměstek ministra pro místní rozvoj 
ing. Jiří Vačkář, který na večeři krátce 
promluvil, přítomen byl z Bruselu i  Peter 
Kaltenegger zodpovědný za rozvoj venko-
va v Evropské komisi (DG Agri). Škoda, 
že se nezúčastnil žádný zástupce české-
ho Ministerstva zemědělství. Slavnostní 
večeře ve vinném sklepě Magna Moravia, 
kde se konference konala, byla doplněna 
cimbálovou muzikou zajištěnou jako řada 
dalších věcí péčí MAS Buchlov. 
Peter Kaltenegger zahájil program druhé-
ho dne zajímavým příspěvkem – výhle-
dem EU pro venkov na roky 2007-13, po 
něm pokračovaly prezentace Liisy Häme 
z Finska, Jely Tvrdoňové ze Slovenska a 
Ivany Laginji z Chorvatska, za původní 
"patnáctku", přistupující "desítku" a kandi-
dátské země, kde zejména referát Jely 
Tvrdoňové (SR) byl pro Českou republiku 
povzbudivý, protože ukázal na základě 
průzkumu Prepare  v nově přistoupivších 

zemích, že český Leader je z nich na če-
le, a potvrdil tak slova pana Jacka Roche 
z Irska, prezidenta sítě ELARD, na Evrop-
ské konferenci k rozvoji venkova v Teplé 
vloni v listopadu hovořícího o dobré české 
cestě a  malém zpožděním za evropskou 
patnáctkou. 
Hned po obědě ve čtvrtek pokračoval 
program dalším workshopem, který se 
zamýšlel nad  klíčovými aspekty propaga-
ce a představením metody Leader pro 
nástup venkovského rozvoje v dalších 
zemích v letech 2007-13, pro tento účel 
byli účastníci rozděleni po státech, co 
skupina, to 3-4 státy. Čeští zástupci byli 
ve skupině se Slováky, Poláky a Rumuny.  
Na druhý a poslední večerní program  
pozval účastníky zlínský hejtman Libor 
Lukáš a na programu bylo ve známém 
Archeoskanzenu v Modré po večeři vy-
stoupení kapely Musica Bohemica spolu s 
tanečním souborem Hradišťanu s názvem 
"Žákovské vigilie". Celkový dojem večer-
ního středověkého vystoupení plného 
barev a s pochodněmi byl hodnocen v 
superlativech.  
Posledním setkáním účastníků konferen-
ce byl páteční oběd, jemuž předcházelo 
oficiální ukončení s poděkováním Prof. 
Michaela Dowera s odpovědí a pozváním 
k další návštěvě předsedy MAS Buchlov 
Miroslava Kováříka. Poté se účastníci 
rozjeli na letiště a nádraží do Prahy a 
Brna. 
Vyhodnocení závěrečného dotazníku 
přítomnými delegáty vypovídá o jejich 
vysoké spokojenosti. To je pro první akci 
evropského formátu hodně vysoko polo-
žená laťka. Pořadatele může těšit o to 
více, že na přípravu byly pouze 3 měsíce. 
Travelling workshop- cestovní dílna, kde 
hostitelské MAS a obce nesly nejenom 
náklady programu, ale i stravování a uby-
tování cestujících skupin dokazuje i jednu 
zajímavou skutečnost: "V Čechách a na 
Moravě se na venkově dokážeme domlu-
vit !"                                      Jan Fiala  
                                   www.leaderplus.cz 

Velehrad - památné místo českých dějin - se stal po tři dny cílem se-
tkání 75 odborníků z 23 evropských států a Turecka, kteří se sešli - 
poprvé v České republice - na výroční konferenci Evropské sítě PRE-
PARE, která již 15 let přispívá k rozvoji venkovské Evropy.  

Prepare Gathering 2006 – Velehrad 18. - 23. 6. 2006 
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Vážené paní starostky, 
Vážení panové starostové, 
dovolte nám obrátit se na vás 
s žádostí o podporu iniciativy, 
která směřuje proti snaze ome-
zit samosprávu obcí a menších 
měst.  
Jistě jste zaznamenali, že Par-
lament ČR provedl několik 
dílčích daňových změn. Tyto 
novely však mají dopad 
nejen do 
 
 
 
 
peněženek všech občanů, ale i 
do rozpočtů menších měst a 
obcí. Zatímco občané ze svých 
daní prostředky ušetří, roz-
počty obcí a měst zatíží výpad-
ky, neboť daňové změny ne-
provází pro municipality náhra-
da z příjmu jiných daní. Jinými 
slovy, v důsledku snížení daně 
z příjmu právnickým osobám, 
daně z příjmu ze závislé čin-
nosti a daně z příjmu OSVČ, 
slevy na dani, resp. daňového 
bonusu, dále slevy na dani na 
poplatníka a například i spo-
lečného zdanění manželů do-
jde k dalším výpadkům v pří-
jmech obcí a menších měst, 
přičemž stát zatím nezamýšlí 

tyto výpadky jakkoli kompen-
zovat. Naopak zvýšením DPH 
prodražil řadu investičních akcí 
obcí a měst, a ačkoli vybere na 
DPH více, opět nenavýšil pří-
jmy z této dani v rozpočtech 
samosprávy. 
Negativní dopad výše uvede-
ných změn je umocněn  
 

i nastavením 
rozpočtových pravidel, 

známým rozpočtovým určením 
daní. Příslušný zákon nastavu-
je pravidla pro rozdělování 
daňových příjmů mezi rozpo-
čet státu a rozpočty krajů, 
měst a obcí. Podle tohoto zá-
kona je hodnota občana z ma-
lé obce oproti občanovi žijící-
mu a odvádějícímu daně v 
Praze 6,5 krát menší.  
Kombinací obou faktorů, tj. 
rozpočtovými výpadky a i ne-
přiměřeně nízkým koeficien-
tem hodnoty menších měst a 
obcí dochází k velkému tlaku 
na zachování jejich identity. 
Pozorujeme plíživý tlak na 
likvidaci malých obcí s odůvod-
něním, že je údajně příliš mno-
ho obcí v ČR.  

Vážení kolegové, obracíme se 
na Vás s ujištěním, že spolu s 
našimi kolegy se s tímto sta-
vem, jehož negativní důsledky 
se promítnou do celé řady 
faktorů a mohou vést až k vy-
lidnění venkova, ne-
hodláme 

smířit. Oslovili 
jsme skupinu senátorů, kteří 

v zájmu obcí a malých měst 
napadnou protiústavnost záko-
ny u Ústavního soudu. Jsme 
přesvědčeni, že tato daňová 
diskriminace je nepřiměřeně 
tvrdá (např. na Slovensku je 
rozdíl mezi nejmenšími obcemi 
a Bratislavou jen 2,5 násobný). 
Zvlášť alarmující jsou  ejnověj-
ší zjištění Českého statistické-
ho úřadu, podle kterého je 
Zlínský kraj z hledisek demo-
grafického vývoje na posled-
ním místě mezi všemi kraji v 
ČR! 
Žádoucí změnu zákonů, které 
by dokázaly tento trend zasta-
vit může iniciovat i krajské 
zastupitelstvo, a to ať již nefor-
málně anebo formou návrhu 
na změnu zákona, k čemuž 
disponuje zákonodárnou inicia-
tivou. Za klíčové považujeme, 

aby se řešení iniciovalo ještě 
před parlamentními volbami, 
kdy by celá politická scéna 
měla slíbit urychlenou změnu 
tohoto stavu.  

 
 
 
 

Proto jsme sestavili 
petici, která má tyto požadavky 
podpořit a dodat celé aktivitě 
na vážnosti. Jedině tak lze 
donutit politiky, aby se nad 
problémem zamysleli a přijali 
řešení, které nebude zcela 
jednostranně a nepřiměřeně 
zvýhodňovat velké aglomerace 
a malé města a obce vést k 
úpadku. Žádáme Vás proto o 
podporu petice, příp. o podpo-
ru podání ústavní stížnosti (i k 
ní se můžete připojit). Prosíme 
Vás rovněž, abyste o petici 
řekli svým kolegům – staros-
tům ve Vašem okolí a požádali 
je o podporu této věci.  
S pozdravem 
Ing. Jana Juřenčáková, v.r.  
starostka obce Rokytnice  
Miroslav Kovářík, v.r. 
starosta obce Modrá 
Jiří Randus, v.r.  
starosta města Zubří. 

In ic ia t iv a  Živ ý  v e n k o v   
Petice proti diskriminaci občanů menších měst a obcí 

„Vláda ČR stejně tak jako vlády ostatních 
členských států musí reagovat na potřeby 
měst v operačních programech, které 
předloží ke schválení Evropské komisi,“ 
řekl Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst 
a obcí ČR, europoslanec a člen delegace 
Regionálního výboru Evropského parla-
mentu, která byla ve dnech 13. a 14. čer-
vence 2006 na návštěvě v Česku.  
Europoslanci jsou na návštěvě v České 
republice právě týden poté, co Evropský 
parlament schválil příslušnou legislativu k 
čerpání strukturálních fondů a po vyřeše-
ných tahanicích s finanční perspektivou 
definitivně otevřel cestu pro uvolnění 308 
miliard Euro do evropských regionů v 
následujících 7 letech. Česká republika 
má pro toto období indikativně alokováno 
celkových 23,698 milionů Euro (přibližně 

90 miliard Kč ročně), což je přibližně stej-
ně jako Německo a jedenáctkrát tolik než 
stejně lidnatá Belgie. Můžeme tak očeká-
vat příliv strukturálních fondů v průměrné 
výši 3 % HDP, což je v průměru dvakrát 
tolik, kolik máme možnost čerpat v sou-
časné době, a zhruba osmkrát tolik, kolik 
jsme obdrželi před vstupem do Evropské 
unie. Způsob, jakým Český republika ev-
ropské peníze využije, je předmětem při-
pravovaných operačních programů. A 
právě města a obce požadují v těchto 
dokumentech jasný podíl na rozhodování 
o využití evropských peněz.  
Europoslanci na pracovním obědě s člen-
kami Předsednictva Svazu měst a obcí 
ČR Danielou Vernerovou a Květou Hala-
novou přislíbili plnou podporu městům při 
jejich boji za prosazení urbánní (městské) 

dimenze v novém programovacím období. 
Členové Regionálního výboru sdělili pří-
tomným zástupcům měst ČR, že spolu s 
dalšími kolegy Evropského parlamentu 
budou během několika příštích měsíců 
analyzovat, jak konkrétně se jednotlivým 
členským zemím daří v programových 
dokumentech reagovat na reálné potřeby 
měst. „Povedeme urputná jednání jak s 
odpovědnými ministry členských států, tak 
s eurokomisařkou Danutou Hübnerovou a 
uděláme vše pro to, aby urbánní dimenze 
byla v operačních programech členských 
států plně začleněna,“ sdělil europoslanec 
Jan Olbrycht, vedoucí delegace Regionál-
ního výboru Evropského parlamentu v 
České republice.         Milena Jabůrková, 
          vedoucí oddělení vnějších vztahů 
                                  Kanceláře SMO ČR 

Čeští europoslanci stojí za českými městy  
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Podnikatelé na Hranicku poskytující 
služby cestovního ruchu mají jedineč-
nou příležitost se zapojit do rozvoje 
cyklotrasy „Po stopách využívání vod-
ní a větrné energie“, která může pomo-
ci rozvoji jejich podnikání. Stačí vyplnit 
dotazník a uvést jaké služby chce pod-
nikatel na trase nabízet. 
Mikroregion Hranicko v těchto dnech se-
stavuje přehled všech služeb, které mo-
hou turisté na trase využít. Může se jed-
nat o služby nejrůznějšího druhu jako 
například stravování, nákup občerstvení, 
suvenýrů, ubytování, opravy kol, průvod-
covské služby apod. „Slibujeme si od toho 

zvýšení atraktivity 
a rozšíření mož-
ností cyklistů, 
upřesňuje smysl 
oslovení podnika-
telů Jan Balek 
manažer rozvoje 
MR Hranicko. Po 
vyplnění stručné-
ho dotazníku se 
podnikatel může 
stát součástí na-

bídkového balíčku, ale bude moci i ovliv-
ňovat organizaci cyklotrasy. 
Nápad na využití historie vodních a větr-

ných mlýnů vznikl v roce 2005 a postupně 
byly na trase v délce asi 60 kilometrů in-
stalovány odpočívky, infocedule, byly 
vydána mapa a propagační materiály. Na 
počátku roku 2006 byla zahájena soutěž 
pro děti, mládež a dospěle s názvem mly-
nářský krajánek, ve které mohou návštěv-
níci uplatnit své vědomosti o mlýnech 
získané projetím cyklotrasy. V současnos-
ti je připravována internetová prezentace 
produktu. Další podrobnosti můžete získat 
na www.mikroregion-hranicko.cz.  

Ing. Jan Balek, 
 manažer rozvoje 

Podnikatelé se mohou zapojit do rozvoje cyklotrasy 

 

Společný postup spolků, obcí, 
firem, zemědělců, kteří pod ná-
zvem Rozvojové partnerství 
Regionu Hranicko spolupracují 
ve prospěch rozvoje Hranicka, 
byl korunován úspěchem. 5 ne-
lepších projektů spadajících do 
oblasti rozvoje cestovního ruchu 
a místních zemědělských pro-
duktů získalo z programu Leader 
finanční podporu v celkové výši 
2.8 mil. Kč.  
Ministerstvo zemědělství, které 
spravuje dotační program na 
konci června definitivně potvrdilo 
hodnocení projektů, které vypra-
covalo samo sdružení. Oproti 
jiným ministerským dotačním 
titulům byla v tomto případě vý-
běrem projektů pověřena komi-
se, která byla složena z členů 
sdružení. Ti 8 odevzdaných žá-
dostí obodovali podle předem 
stanovených kritérií, které je 
posuzovaly z hlediska pozitiv-
ních efektů pro Hranicko. 
„Rozhodně je to pozitivní zkuše-
nost, kterou zužitkujeme v dal-
ším programovacím období Ev-
ropské unie od roku 2007 do 

Vlek na Potštátě nebo také koňská stáj v Rouském 
získaly podporu z programu Leader 

 roku 2013, ve kterém se počí-
tá s dalšími finančními pro-
středky pro obdobná sdruže-
ní“, doplnil Jan Balek, ze Se-
kretariátu Mikroregionu Hra-
nicko, který pracuje jako ma-
nažer partnerství. 
Úspěšní žadatelé budou mít 
nyní za úkol záměry zrealizo-
vat do konce roku 2006. Mezi 
úspěšnými žadateli je napří-
klad projekt obnovy koňské 

farmy Selský dvůr pod skálou, 
osvětlení lyžařského vleku na 
Potštátě, vybudování turistic-
ké ubytovny v Ústí, ale také 
rekonstrukce zemědělské 
farmy v Polomi. Program Lea-
der umožňuje místním obyva-
telům vyvářet společnou stra-
tegii rozvoje pro svůj region a 
následně usilovat o finanční 
podporu na její realizaci.  „Jde 
o unikátní program, který byl 
zahájen před lety v Evropské 

unii a nyní se již 3 rokem tes-
tuje v naších podmínkách. 
Klíčem k úspěchu je vybudo-
vat úzkou spolupráci místních 
organizací, které působí na 
rozvoj regionu“, doplnit infor-
maci o programu Jan Balek. 
Další informace získáte na 
www.mikroregion-hranicko.cz.  

Ing. Filip Konečný, ¨ 
předseda sdružení 
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Konference přinesla informace 
o změnách, které souvisejí se 
zákonem č. 108/2006 Sb.           
o sociálních službách, zejmé-
na co se týče vymezení pláno-
vání sociálních služeb, působ-
nosti jednotlivých subjektů 
(obce, kraje, ministerstvo) a 
návazností na financování 
sociálních služeb. 
Zástupci Pardubického kraje 
prezentovali své zkušenosti s 
plánováním sociálních služeb 
v jejich regionu a propojení 
obecních, městských a kraj-
ských plánů sociálních služeb.  
Mezi hlavní témata konference 
patřilo především krajské plá-
nování sociálních služeb              
a postavení krajských metodi-
ků, diskuse o kritériích, která 

by pomohla proces plánování 
hodnotit z pohledu kvality. 
Se svými zkušenostmi a po-
střehy z procesů vystoupili 
také odborníci z Velké Británie 
John Warwick a Rob Williams 
a hovořilo se o představách, 
kam by se dále mohlo posou-
vat plánování rozvoje sociál-
ních služeb. 
Účastníci konference vyjadřo-
vali uspokojení z odpoledních 
pracovních skupin, které se 
jednotlivým tématům věnovaly 
prostřednictvím diskuse. Došlo 
tak podle vyjádření jednoho         
z účastníků ke konfrontace 
našich vizí s pojetím Minister-
stva práce a sociálních věcí 
ČR. Jiná účastnice hovoří o 
velmi důležité atmosféře, ve 

které byl vytvořen inter-
aktivní prostor pro dis-
kusi, na které byly pří-
tomny  důležité osoby  
ve vztahu k tématu. 
Realizátoři projektu, 
vzdělavatelé a tvůrci 
metodiky, budoucí metodici 
plánování sociálních služeb         
a zástupci ministerstva. 
Na internetových stránkách 
projektu www.kpss.cz  lze najít 
a stáhnout všechny přednese-
né příspěvky a zápisy z odpo-
ledních pracovních skupin. 
Konference se konala v rámci 
realizace celorepublikového 
projektu „ Zajištění místní            
a typové dostupnosti sociál-
ních služeb“, jehož cílem je 
zajistit metodicky jednotný 
přístup k plánování sociálních 
služeb na místní a regionální 
úrovni a vytvořit jednotný             
a ucelený systém vzdělávání    
a metodické podpory pro plá-
nování sociálních služeb. 
 Projekt realizují na základě 

veřejné zakázky Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR 
organizace Komunitní plánová-
ní o.p.s., Centrum pro komunit-
ní práci,  Domov sv. Anežky 
o.p.s. a Katedra antropologie 
Filosofické fakulty ZČU v Plzni, 
a je spolufinancován Evrop-
skou unií z Evropského sociál-
ního fondu a vládou České 
republiky.                    

   Zdeněk Říha  

Konference o krajském plánování sociálních služeb 
byla především pracovním a diskusním setkáním 
Červnové II. celostátní odborná konference s názvem 
„Komunitní plánování – cesta ke střednědobým plánům 
rozvoje sociálních služeb“ se zúčastnilo celkem 154 akredi-
tovaných osob z krajských úřadů, obecních samospráv, 
státních i nestátních organizací poskytujících sociální služ-
by a uživatelé sociálních služeb. 

Program SAPARD byl v České 
republice zahájen v dubnu 
roku 2002 jak nástroj k čerpání 
finančních prostředků z fondů 
EU pro období příprav ČR na 
členství v EU. Ministerstvo 
zemědělství dokázalo využít 
program v maximální možné 
míře a dokonce zajistilo o 15 
% vyšší finanční zdroje než byl 
původně stanovený objem.   
Za celou dobu realizace bylo v 
rámci sedmi kol příjmů žádostí 
předloženo více než 3000 pro-
jektů, z nichž bylo schváleno a 
následně uzavřeno 1692 
smluv na částku 4,5 mld Kč. 
Uzavírání smluv skončilo 31. 
prosince 2003. Největší počet 
projektů (359) byl u opatření 
Investice do zemědělského 
majetku. Nejvíce prostředků 
(25 % celkové částky) bylo 

proplaceno v opatření Obnova 
a rozvoj vesnic a venkovské 
infrastruktury. Proplácení pro-
středků bylo ukončeno 30. 
listopadu 2005, kdy byla vyčer-
pána celá alokace let 2000 až 
2003. V rámci tohoto období 
bylo proplaceno celkem 1495 
projektů v částce 3,9 mld, z 
toho byl podíl EU ve výši 2,95 
mld Kč. Zbylé závazky budou 
hrazeny z financí Evropského 
zemědělského orientační a 
záručního fondu v rámci Hori-
zontálního plánu rozvoje ven-
kova, a to do konce letošního 
roku. 
Program SAPARD vyhlásil 
celkem devět opatření směřují-
cích k posílení konkurence-
schopnosti a modernizaci tu-
zemských zemědělských pro-
vozů, rozvoji venkova a odbor-

né pomoci. Šlo o následující 
opatření  
• Investice do zemědělského 

majetku; 
• Zlepšování zpracování a 

marketingu zem. a produk-
tů a produktů rybolovu; 

• Zlepšování struktur pro 
kontrolu kvality, pro kvalitu 
potravin a ochranu spotře-
bitele; 

• Meliorace a pozemkové 
úpravy; 

• Obnova a rozvoj vesnic a 
venkovské infrastruktury; 

• Rozvoj a diverzifikace hos-
podářských činností zajiš-
ťující rozmanitost aktivit a 
alternativních zdrojů pří-
jmů; 

• Metody zemědělské pro-
dukce určené k ochraně 
životního prostředí a ucho-
vání krajiny; 

• Zlepšování profesního 
vzdělávání; 

• Technická pomoc. 
Zkušenosti z realizace progra-
mu SAPARD výrazně přispěly 
k rychlému zahájení čerpání 
podpor v rámci strukturálních 
fondů EU. Nyní jsou využívány 
především u Operačního pro-
gramu Rozvoj venkova a multi-
funkční zemědělství. Získané 
poznatky však budou přenese-
ny i pro navazující programy a 
pro čerpání finančních podpor 
z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova 
(EAFRD). 

Tomáš Loskot 

Po čtyřech letech existence byl uzavřen Program SAPARD 
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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 srpnu 2006 vydalo Centrum pro komunitní práci. Příprava, zlom, redakční a grafická úprava:  
Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. Adresa: Na Václavce 46, 150 00 Praha 5 Smíchov, 
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Olomoucký kraj v 
úterý 11. července vyhlásil třetí 
výzvu pro grantová schémata v 
rámci Společného regionálního 
operačního programu. Výzva 
je tentokrát zaměřena na drob-
né podnikatele z vybraných 
regionů kraje, sociální integraci 
a služby v cestovním ruchu. 
„Grantové schéma je projekt, 
pomocí něhož kraj přerozdělu-
je finanční prostředky ze struk-
turálních fondů Evropské unie,“ 
vysvětluje první náměstek 
hejtmana Pavel Horák.  
Výzva se je zaměřena na tři 
grantová schémata. První 
grantové schéma je určeno pro 
drobné podnikatele. Žádat 
mohou podnikatelé z oblasti 
řemesel, zpracovatelského 
průmyslu, stavebnictví a souvi-

sejících služeb. Je na ně vyčle-
něno 16,3 miliónu korun. Pod-
pora podnikání je omezena 
pouze na některé části kraje, 
aby díky ní docházelo k vyrov-
návání rozdílů mezi územími. 
Projekty tedy mohou být reali-
zovány na území okresu Jese-
ník, Přerov, Šumperk a ve spá-
dových spádové obvodech 
pověřených obcí Litovel, Štern-
berk, Moravský Beroun, Koni-
ce a Němčice nad Hanou.. 
Druhé grantové schéma je 
zaměřeno na podporu sociální 
integrace v Olomouckém kraji. 
Žádat o peníze mohou nestátní 
neziskové organizace, obce, 
svazky obcí i organizace zřizo-
vané obcemi, krajem a státem. 
Celkově je na toto grantové 
schéma vyčleněno 53 miliónů 

Olomoucký kraj podpoří drobné podnikatele, 
sociální služby a cestovní ruch 

korun. V rámci tohoto granto-
vého schématu obdrží nestátní 
neziskové organizace záloho-
vé platby na financování svých 
projektů. 
Třetí grantové schéma je za-
měřeno na podporu regionál-
ních a místních služeb cestov-
ního ruchu v Olomouckém 
kraji. Žádat mohou malí a 
střední podnikatelé, kteří pod-
nikají v oblasti cestovního ru-
chu a nebo v oblastech vztahu-
jících se k podporovaným akti-
vitám. Celkově je na toto gran-
tové schéma vyčleněno 1,6 
miliónu korun. 
Žadatelé mají na přípravu pro-
jektů 60 dnů, mohou je tedy 
podávat do 8. září 2006. Žá-
dost spolu s ostatními povinný-
mi přílohami musejí přinést 

osobně na adresu určenou v 
dokumentaci ke grantovému 
schématu. Podané projekty 
poté posoudí hodnotitelské 
komise k jednotlivým granto-
vým schématům, které budou 
složeny z odborníků v daném 
oboru. Následné definitivní 
schválení je v pravomoci Za-
stupitelstva Olomouckého . 
Veškerou podrobnou doku-
mentaci potenciální žadatelé 
naleznou na krajském webu 
www.kr-olomoucky.cz, složka 
Evropská unie – 3. výzva 
grantových schémat. V rámci 
této složky je možno operativ-
ně klást dotazy na diskusním 
fóru. Budou zde zveřejňovány 
i nejčastěji kladené dotazy. 
Pracovníci krajského úřadu 
jsou rovněž připraveni posky-
tovat osobní konzultace k da-
né problematice. 
                                Ivo Heger  

1. září ve Frýdlantu: SLAVNOSTI SÝRA 
* Prezentace českého venkova a zemědělství * Zdravá výži-
va a potraviny z blízka * Ochutnávky sýrů z venkovských 
regionů ČR * Sýry známých i méně známých značek  – velký 
výběr na jednom místě * Místní produkce z Frýdlantska * 
Doprovodný program pro veřejnost 
•  Z louky na stůl – jak se potraviny dostanou až k nám 

domů 
• Řekněte „sýýýýr“ – jak se z mléka stane sýr 
• Stezkami dědictví – vycházky po Frýdlantě a okolí s do-

provodem a výkladem 
• Ukázky plemen ovcí a koz chovaných na Frýdlantsku 
• Promítání krátkých filmů s tematikou života na venkově, 

ekologického zemědělství a biopotravin, péče o přírodu a 
krajinu ve venkovských oblastech¨ 

• Degustace sýrů a vín vhodných k sýrům  
• Výměnná burza receptů na domácí speciality se sýrem 
Doprovodný program pro odborníky  
•  Místní produkce a možnosti prodeje potravin na venkově  
• Legislativa pro malé výrobce, podpora a poradenství 
• Sýry, gastronomie, cestovní ruch a udržitelný rozvoj 

INFORMACE: www.prvo.cz, www.masif.cz 


