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Venkovské noviny Venkovské noviny  
Nová strategie má přinést zlepšení kvality 
života v regionu Posázaví 
Po téměř roce příprav je na světě 
nová strategie regionu Posázaví 
pokrývající období let 2007 až 
2013. Dokument, na jehož přípra-
vě se, široce zastoupeni, podíleli 
zástupci obcí, podnikatelské sfé-
ry i neziskových organizací regio-
nu, si klade za cíl ve střednědo-
bém horizontu přispět ke zlepšení 
kvality života v regionu Posázaví. 
Systematicky se věnuje 5 prioritním 
oblastem mezi něž patří zachování 
a zhodnocení přírodního a architek-
tonického dědictví regionu; celkové 
zvýšení přitažlivosti regionu jako 
místa pro život a rekreaci; zapojení 
veřejnosti do veřejného života, 
rozhodování v regionu a spol-
kové činnosti; podpora rozvoje 
infrastruktury; a podpora aktivit 
dětí a mládeže. Nově vzniklá 
strategie navazuje na obdobný 
strategický dokument, který 
pokrýval období let 2004 – 
2006. 
„Podobné strategie vznikají i v 
dalších regionech České re-
publiky“, říká organizační ma-
nažerka Posázaví o.p.s. Bo-
hunka Zemanová. „Strategie 
regionu Posázaví mezi nimi 
podle mého názoru vyniká tím, 
že se do její přípravy zapojila 
skutečně velmi početná skupi-
na aktivních lidí a organizací 
regionu. Koncept strategie byl 
projednán na 11 oborových a 6 
regionálních setkáních. Absol-
vovali jsme desítky nejrůzněj-
ších diskusí a workshopů. 
Snažili jsme se získat, co nej-
více vstupů a podmětů pro 
formulaci strategie. Strategie 
prošla několika koly veřejných 
oponentur. Myslím, že právě 
díky tomu se nám podařilo 
vytvořit smysluplný dokument, 

který přispěje k systematické 
práci při rozvoji regionu Posá-
zaví,“ dodává Bohunka Zema-
nová. 
Spolupráce mezi obcemi, pod-
nikateli a neziskovými organi-
zacemi regionu při přípravě 
strategie umožnila vzniknout 
skutečně komplexnímu a vyvá-
ženému dokumentu. „Snaha 
účastníků diskusí obhájit si své 
zájmy vedla někdy 
až k jiskřivým disku-
sím. Jsme rádi, že i 
na ně došlo. Každý 
měl příležitost o 
svém názoru pře-
svědčit ostatní,“ 
dodává Zemanová. 
Posázaví o.p.s. předpokládá, 
že strategie Posázaví získá 
podporu z Programu Rozvoje 
venkova v Ose Leader. To 
umožní, mimo jiné, přísun dal-
ších finančních prostředků do 
regionu, včetně dotací Evrop-
ské unie. 
Na přípravě strategie Posázaví 
spolupracovalo Centrum pro 
komunitní práci (CpKP). Setká-

vání partnerů regionu podpořil 
v rámci projektu posilování 
partnerství a zvyšování ab-
sorpční kapacity také Středo-
český kraj. 
Region Posázaví 
Region Posázaví je tvořen 
mikroregiony Blaník, Džbány, 
CHOPOS, Podblanicko, Želiv-
ka, a dále městy Benešov, 
Týnec nad Sázavou a obcemi 

Čerčany, Chrášťany 
a Netvořice. Atraktiv-
ní poloha regionu, 
vymezena řekou Sá-
zavou, spolu s širo-
kou nabídkou kultur-
ního, krajinného i 
archi t ektonického 

bohatství předurčuje Posázaví 
k výraznému využití v oblasti 
cestovního ruchu. Region Po-
sázaví není uzavřený prostor, 
je otevřený široké spolupráci, i 
případnému začleňování dal-
ších správních celků. 
Obecně prospěšná společ-
nost Posázaví  
Obecně prospěšná společnost 
Posázaví (Posázaví o.p.s.) 

vznikla v březnu roku 2004. Ve 
spolupráci se svazky obcí, 
orgány samosprávy, podnika-
telskými subjekty a neziskový-
mi organizacemi usiluje o roz-
voj a propagaci Posázaví jako 
místa s vysokým turistickým 
potenciálem a zároveň místa 
pro kvalitní život obyvatel regi-
onu. V roce 2005 získalo Po-
sázaví o.p.s. dotaci na podpo-
ru regionálních projektů z pro-
gramu LEADER+ ve výši 26 
mil. Kč. Posázaví o.p.s. aktiv-
ně spolupracuje na přípravě 
dalších dotačních programů z 
fondů Evropské unie na pláno-
vací období 2007 – 2013, spe-
cificky pak se Středočeským 
krajem a ministerstvy zeměděl-
ství, vnitra a pro místní rozvoj. 
Další informace získáte na 
www.posazavi.com.  
Kontakt pro další informace: 
Jana Čechová,  
jana.cechova@wo.cz,  
 
Bohunka Zemanová, 
zemanova@posazavi.com 
 
www.posazavi.com 
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Vážení členové občanských sdružení a jejich statutárních orgánů, 
upozorňuji Vás na změnu zákona o sdružování občanů 
(provedenou zákonem č.342/2006 Sb.), podle níž název občan-
ského sdružení musí obsahovat označení "občanské sdružení" 
nebo zkratku "o. s.". 
Stávající sdružení musí uvést svůj název do souladu s uve-
deným požadavkem do 3 let ode dne nabytí účinnosti této 
novely (3. 7. 2006). 
Změnu  stanov sdružení je třeba písemně oznámit Ministerstvu 
vnitra do 15 dnů od jejího schválení (k oznámení se připojí ve    
dvojím vyhotovení text změny).                         .    
                               Ondřej Tošněr, advokát 

Nový zákon vyžaduje změnu 
názvů občanských sdružení 

Nenápadně a bez povšim-
nutí zmizely, mnohdy téměř 
vedle nás staré a krajové 
odrůdy užitkových rostlin. V 
současné době lze nalézt v 
krajině už jen ovocné dřevi-
ny a výjimečně u soukromní-
ků a v zahrádkách některé 
okrajové plodiny, zeleniny, 
koření a léčivky.  
Dříve měl každý kraj své 
typické odrůdy, které se tam 
udržovaly po dlouhé genera-
ce. V Moravském krasu to 
byly odrůdy prosa, ječmene, 
lnu a konopí. Ty poskytovaly 
sice nižší, ale zato stabilní 
výnosy a sloužily k přípravě 
typických jídel a místních 
specialit. Vyjadřovaly svým 
způsobem ducha místa či 
kraje i lidí v něm žijících. V 
současnosti jsou tyto odrůdy 
úplně ztraceny. Zmínky o 
nich lze nalézt pouze v ar-
chivech a kronikách.  
Krajové formy a tradiční 
odrůdy představují kulturní 
bohatství regionu a národa, 
neboť je v nich konzervován 
lidský um, dovednost a 
šlechtitelské znalosti vychá-
zející z potřeb, tradic a vů-

bec kulturního prostředí 
regionu. Krajové formy vzni-
kaly od počátku zemědělství 
výběrem z planých ekotypů 
a jejich pěstováním rolníky v 
jejich domácím regionu. 
Rolníci opakovali výběr vě-
domě i neuvědoměle, až se 
ustálily krajové formy, a ty si 
navzájem vyměňovali. Staré 
tradiční odrůdy naopak vzni-
kaly  zprvu cíleným výběrem 
a později záměrným kříže-
ním šlechtiteli. Hranice mezi 
těmito původními a šlechti-
telskými materiály je nejas-
ná. Pravých krajových mate-
riálů se dochovalo málo a je 
o nich mnohem méně infor-
mací než o starých šlechtě-
ných odrůdách 
O záchranu starých  plodin 
usiluje projekt „Návrat sta-
rých plodin do Moravského 
krasu“, jehož cílem je vyhle-
dání a odzkoušení pěstová-
ní a využití tradičních odrůd 
a krajových forem, jejich 
uchování v  regionu a osvě-
ta mezi zemědělci a veřej-
ností pro jejich pěstování na 
větších plochách.  
V letošním roce bylo v Mo-

Návrat starých plodin do Moravského krasu 
ravském krasu na pěti lokalitách 
vyseto např. svatojánské žito,  
krajová odrůda hrachoru z Bílých 
Karpat, pšenice jednozrnka, pše-
nice dvouzrnka, krajové odrůdy 
nahého ječmene z Beskyd, len, 
konopí, jedlý zahradní bob, cizr-
na, světlice barvířská, pískavice 
řecké seno atd. Společně s kul-
turními rostlinami byly vysety i v 
regionu v současnosti vymizelé 
plevely jako např. koukol, hlavá-
ček letní a sveřep stoklasa.    

Většina plodin se z malých polí-
ček sklízí ručně. Z důvodu dešti-
vého počasí v posledních čtrnácti 
dnech máme problémy se skliz-
ní. Hledáme proto větší počet 
dobrovolníků nebo brigádníků na 
pomoc se sklizní.  
Bližší informace: 
Ing. Jozef Jančo, MAS Moravský 
kras, 679 13 Sloup 221, tel. 739 
042 933  
e-mail: masmk@seznam.cz 

S 59 milióny korun mohli na-
kládat přímo vlastníci památek 
– obce, soukromé osoby nebo 
církve, 72 miliónů korun vydal 
kraj na opravu památek ve 
svém vlastnictví. „Kraj vlastní 
celou řadu budov zařazených 
mezi památky, které veřejnosti 
slouží jako kulturní zařízení, 
školy, domovy důchodců nebo 
například ústavy,“ upřesnila 
radní pro oblast kultury Martina 
Matějková.  
Mezi největší investiční akce 
patřila obnova zámku v Třebí-
či, kde sídlí Muzeum Vysočiny 

Třebíč. Za více než 16 mil. Kč 
zde bylo upraveno nádvoří, 
fásády budovy a část vnitřních 
prostor.  
Další velké investice ve výši 7 
mil. korun šly na vrub hradu 
Kámen, opravovalo se napří-
klad i na zámku v Novém Měs-
tě na Moravě (5,7 mil. korun) a 
hradě Roštejn (3,7 mil.korun). 
„Z grantů a příspěvků jiným 
vlastníkům bylo opraveno 
zhruba 300 kulturních památek 
ve 270 obcích kraje Vysočina. 
Vysočina rozkvetla, je uprave-
nější, barevnější a všem se 

nám zde lépe žije," komento-
vala současnou situaci krajská 
radní Martina Matějková.  
Podrobný materiál, který zpra-
covala pro své poslední jedná-
ní Komise kultury a památkové 
péče Asociace krajů ČR, uka-
zuje, že všech 14 krajů vydalo 
za poslední 4 roky na obnovu 
památek ze svých krajských 
kas dvě miliardy korun. Nejví-
ce Hlavní město Praha 680 
mil. Kč, ale za ním následuje 
Jihomoravský kraj se 141 mil. 
Kč, Moravskoslezský se 140 
mil. Kč, Jihočeský a Vysočina 
se 131 mil.Kč. 
 „Z porovnání je zřejmé, že 
Vysočina v obnově památek 
konkuruje největším krajům a 
rozhodně se nemá za co sty-

dět. Peníze vydávané krajem 
Vysočina na obnovu památek 
rok od roku rostou, v roce 
2002 to bylo 10,5 mil. Kč za-
tímco v roce 2005 to již bylo 40 
mil.Kč. V roce 2006 bude tato 
částka obdobná. Je zřejmé, že 
kraje se o památky starat chtě-
jí a že to umějí," konstatuje M. 
Matějková. Proměnu vybra-
ných památek mohli obyvatelé 
našeho kraje sledovat na ne-
dávné výstavě v sídle kraje 
Vysočina a nyní je možné si ji 
prohlédnout i na webových 
stránkách kraje.  

Jitka Svatošová 

Vysočina dala na obnovu památek 131 miliónů korun 
Vysočina patří mezi kraje, které cílevědomě pečují o kultur-
ní odkaz předků respektive o obnovu památek na svém 
území. Kraj věnoval na tuto činnost během let 2002 – 2005 
více než 131 miliónů korun.  
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POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 
 Rozvoj venkova a management mikroregionů - 

 ekonomika venkova a problematika nezaměstnanosti 
 Vážené dámy,  vážení pánové, 
dovolujeme si Vás pozvat na seminář věnovaný problematice venkova, který pořádá Centrum pro 
komunitní práci střední Morava pod záštitou ing. Pavla Horáka, náměstka a zástupce hejtmana Olo-
mouckého kraje. 
 

KDY: úterý 12. září 2006 od 9:00 hod. 
KDE: kongresový sál,  2. poschodí Krajského úřadu Olomouckého kraje 
 

PROGRAM: Dopolední blok: Management mikroregionů 
• Výzkum zavádění managementu rozvoje jako nástroje zvyšování absorbční kapacity a úspor fi-

nančních prostředků v mikroregionech – Mgr. Ivo Škrabal, CpKP střední Morava 
• Analýza vybraných ekonomických ukazatelů v mikroregionech Olomouckého a Zlínského kraje – 

Ing. Svatava Nunvářová, ESF, Masarykova univerzita Brno 
• Indikátory udržitelného rozvoje mikroregionů, iniciativa TIMUR – Mgr. Josef Novák, Ústav pro 

ekopolitiku 
• Poziční dokument SPOV k Programu rozvoje venkova 2007 – 2013  – Mgr. Tomáš Svoboda, Ing. 

Jiří Křemenák, Spolek pro obnovu venkova Plzeňského kraje 
 

 Odpolední blok: Probl. nezaměstnanosti a rozvoje podnikání na venkově 
• Výzkum stavu drobného a středního podnikání v Plzeňském a Olomouckém kraji – Mgr. Tomáš 

Svoboda, CpKP západní Čechy 
• Zvýšení efektivity místních zdrojů a přidané hodnoty místní produkce: zkušenosti Mikroregionu 

Hranicko – Ing. Jan Balek, Sekretariát Mikroregionu Hranicko 
• Pilotní školení zájemců o podnikání v Mikroregionu Moštěnka - Mgr. Ivo Škrabal, Tomáš Šulák, 

CpKP střední Morava 
• Od mikroregionu k MAS: management a spolupráce podnikatelů, veřejné správy a neziskového 

sektoru – Tomáš Šulák, CpKP střední Morava 
Změna programu vyhrazena. Těšíme se na Vaši účast. Přihlášku nám můžete zaslat nejpozději do 10. září 2006 emailem:  stredni.morava@cpkp.cz  
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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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Vážené kolegyně, vážení kole-
gové, paní starostky a staros-
tové, představitelé venkov-
ských regionů, v minulých le-
tech jsem se na Vás tímto, 
spíše neformálním způsobem, 
obracel s upozorněním na 
zajímavé, více či méně důleži-
té akce k rozvoji venkova nebo 
s prosbou o jejich podporu 
formou Vaší účasti, kterou 
jsem mohl s nejlepším svědo-
mím (ať už jako pracovník Mi-
nisterstva pro místní rozvoj 
nebo jako člen předsednictva 
Spolku pro obnovu venkova 
ČR) doporučit. 
Nyní doporučuji Vaši účast 
na Národní konferenci o ven-
kovu, jako doslova „hitu 
letošní sezóny“, která se 
uskuteční ve dnech 20.-22. 9. 
2006 v klášteře premonstrá-
tů v Teplé v Karlovarském 
kraji (vložné 500 Kč bez uby-
tování a stravování). Jejím 
spolupořadatelem je letos 
vedle Spolku pro obnovu ven-
kova ČR také Agrární komora 
ČR. Finančně ji podpořilo naše 
ministerstvo a podle zpráv, 
které mám od organizátorů, 
podpoří ji také MZe, popř. jím 
řízené ústavy. Mají se jí účast-
nit představitelé obou těchto 
ministerstev, i když nemohu 
odhadnout kdo to z těch nej-
vyšších, vzhledem stále nedo-
končeným politickým jedná-
ním, bude. 
Vlastní organizace se ujal Sva-
zek obcí Doupovských hor, 
organizační výbor vede řadě z 
Vás osobně známý starosta 
obce Valeč a představitel regi-
onu Vladař PhDr. Petr Sušan-
ka. Příprava konference je 
koncipována „zdola-nahoru“, 
věcně navazuje na loňskou 
mezinárodní konferenci v Tep-
lé. Její pojetí se liší od řady 

konferencí a seminářů, které 
jsme dříve připravovali spíše 
jako jakási „školení“ s předem 
přesně připraveným progra-
mem. Aplikace principu Leade-
ru „zdola-nahoru“ na utváření 
programu konference zname-
ná, že organizátoři od Vás 
chtějí nejprve zjistit, zda chce-
te k danému tématu vystoupit, 
a zda se chcete vůbec konfe-
rence zúčastnit, a pak s při-
hlédnutím k Vašim návrhům a 
okruhu účastníků bude pro-
gram doslova na poslední 
chvíli „dopilován“. Proto je dů-
ležité, abyste co nejrychleji 
poslali svou přihlášku na kon-
ferenci. Uzávěrku přihlášek 
předpokládáme v prvním týdnu 
v září. V přihlášce je místo pro 
uvedení Vašeho referátu, který 
jste připraveni přednést. Vy-
stoupit můžete také v disku-
sích, které budou organizová-
ny nebo samy neformálně 
vzniknou také např. před Va-
ším posterem (plakátem o 
Vašem regionu a místní akční 
skupině, nebo plakátem připra-
veným na základě Vaší doho-
dy s organizačním výborem k 
Vašemu plánovanému vystou-
pení na konferenci). Číslo tele-
fonu na PhDr. Sušanku a jeho 
tým je 353 399 700, e-mail: 
starosta@valec.cz, adresa: 
MAS Vladař, o.p.s., Karlovar-
ská 6, 364 55 Valeč. 
Hlavním mottem konference 
bude příprava na zavádění 
Programu rozvoje venkova 
České republiky na období 
2007-2013 v gesci MZe (dále 
jen „Program“), který schválila 
16. srpna t.r. vláda (a předloži-
la ho k dalším jednáním Evrop-
ské komisi) a v jeho rámci pře-
devším osy IV. – uplatnění 
metody Leader. Pro informaci 
uvádím, že vládou schválený 

program byl zveřejněn na 
webových stránkách MZe 
(www.mze.cz), ve formátu pdf 
ke stažení ho naleznete na 
webové adrese: 
www.mze.cz/UserFiles/File/EA
FRD/PRV%20_vlada_web.pdf 
Nejdůležitější však na této 
konferenci bude, že se na ní 
setkají představitelé celého 
venkova - obcí a zemědělců - 
a v tomto rámci zejména před-
stavitelé regionů, připravující 
se na LEADER, kterých je 
dnes podle webové stránky 
www.leaderplus.cz 146 a po 
přičtení těch, které požádaly o 
podporu přípravy v rámci po-
slední výzvy z Operačního 
programu Rozvoj venkova a 
multifunkční zemědělství, jejich 
počet dosáhne na začátku 
příštího roku zhruba 160 (z 
pohledu „hitu sezóny“ a dále 
uvedených skutečností by to 
mohlo pro skeptiky znamenat, 
že který Leader-region na kon-
ferenci nebude, tak nexistuje), 
a aby se jí také zúčastnili o 
Leader a venkov se zajímající 
nebo se na jeho rozvoji již po-
dílející odborníci. 
MZe zatím očekává, že kvalit-
ních strategií, jejichž realizace 
by mohla být v letech 2007-
2013 podpořena bude asi 70. 
Proto je tak důležité, aby před-
stavitelé co největšího počtu 
Leader-regionů a jejich míst-
ních akčních skupin (MAS) 
svou účastí na konferenci již 
svou přítomností a pokud se 
na to budou cítit, také ve svých 
předem připravených referá-
tech dokázali, že se metodou 
Leader v České republice už 
pracuje, a že může skutečně v 
tak velkém záběru v nadchá-
zejícím období fungovat nejen 
pro čerpání evropských dotací, 
ale zejména pro efektivní vyu-

žití vlastního potenciálu ve 
zcela konkrétních venkovských 
regionech (kromě zmiňova-
ných ministerstev se konferen-
ce zúčastní také představitelé 
Evropské komise). 
Velmi také zvu všechny ty, 
kteří venkovu pomáhají ať už z 
úřednických pozic – minister-
stev, Státního zemědělského a 
investičního fondu, institucí 
pečujících o ochranu přírody a 
krajiny, krajských úřadů, úřadů 
obcí s rozšířenou působností 
nebo z pozic odborníků na 
vysokých školách, v resortních 
ústavech, krajských informač-
ních středisek či projektantů a 
manažerů. I ty prosím, aby se 
co nejrychleji na konferenci 
prostřednictvím připojené při-
hlášky nebo aspoň mailem či 
telefonicky organizátorům při-
hlásili (kontakty jsou uvedeny 
výše). Vzájemná výměna ná-
zorů, ať už ve veřejných vy-
stoupeních na konferenci, v 
diskusích před postery nebo v 
kuloárech, může ještě pozitiv-
ně ovlivnit proces dopracování 
výše zmíněného Programu 
rozvoje venkova v dalších šesti 
měsících, kdy bude hledána 
shoda v dané ve věci s pracov-
níky Evropské komise a řeše-
ny potřebné detaily tak, aby 
realizace Programu mohla být 
v příštím roce zahájena. 
Proto tuto konferenci vidím 
nejen jako „hit sezóny“, ale i 
jako klíč k správnému nasmě-
rování podpory rozvoje venko-
va a obnovy vesnice v dalším 
bruselském plánovacím obdo-
bí na léta 2007-2013 v České 
republice. 
Na setkání s Vámi na konfe-
renci v Teplé se těší 

Ing. arch. Jan Florian 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

NÁRODNÍ KONFERENCE O VENKOVU 

Program a přihláška: http://www.spov.org/aktuality/narodni-konference-o-venkovu-2006--klaster-premonstratu-tepla.aspx 

Termín:     20. – 22. 9. 2006 (středa až pátek) 
Místo:     Klášter Premonstrátů TEPLÁ, Karlovarský kraj, okres Karlovy Vary  
Hlavní cíl konference:  SJEDNOCENÍ VENKOVA / UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ MEZI JEHO AKTÉRY- AGRÁRNÍ KOMORA 
ČR (KIS), SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA ČR, ÚZPI MZe ČR (RP), NOV (NSRV – MAS)/  ÚKOLY VENKOVA V OBDOBÍ 
2007 – 2013, VIZE 2014 – 2020 / PŘEDSTAVENÍ FUNKCE KIS, MAS, RP ÚZPI, ŠKOL OBNOVY VENKOVA a dalších institu-
cí / EAFRD a další možnosti podpory zemědělství a venkova jako celku, postupy při čerpání / MAS v rámci aplikace me-
tody LEADER v letech 2007 – 2013 bude volit své instituce / NÁRODNÍ SÍŤ ROZVOJE VENKOVA (MAS) A NÁRODNÍ OB-
SERVATOŘE VENKOVA / OPERAČNÍ PROGRAMY  
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 Spolek pro obnovu venkova má nové 
 internetové stránky                   www.spov.org 
Stránky Spolku pro obno-
vu venkova v novém ka-
bátě.V polovině srpna se 
zásadně obměnily oficiální 
www stránky Spolku pro 
obnovu venkova ČR na 
adrese www.spov.org. 
Stránky, které dosud využí-
valy platformu serveru 
ISU.cz, mají jak nový 
vzhled, vycházející z nové-
ho logotypu SPOV, tak 
novou verzi publikačního 
systému, který umožňuje 
snadnou a rychlou aktuali-
zaci jejich obsahu. 
Na webových stránkách by návštěvníci 
měli nalézat informace nejen z vedení 
Spolku, ale především zprávy o dění na 
venkově, důležité kontakty a odkazy na 
jiné stránky zabývající se problematikou 
venkova. Velký prostor je připraven pro 

krajské organizace Spolku, stejně tak ale 
budou vítány a zveřejňovány i informace 
zaslané členy nebo příznivci myšlenky 
obnovy venkova. Ze stávajících stránek 
byl do nového systému převeden kom-
pletní archiv Zpravodaje Spolku od roku 

2004 (za tu dobu vyšlo přes 30 čísel), na 
naplnění naopak teprve čeká fotogalerie, 
která by měla obsahovat fotografie z akcí 
Spolku, záběry ze života ve venkovských 
obcích i fotografie venkovské krajiny             
a architektury.       Ing. Stanislav Sojka 

Čistá Želivka, která je zdrojem pitné 
vody pro 73190; Pražanů a část 
Středočeského kraje, byla tématem 
schůzek se starosty dotčeného regi-
onu na obou stranách hranic krajů. 
Oba hejtmani cestu kolem Želivky 
absolvovali stylově za deště.  
„Péče o vodní nádrž Švihov, která 
slouží jako důležitá zásobárna pitné 

vody pro Prahu, je společná pro 
Vysočinu i Středočeský kraj,“ ko-
mentoval smysl schůzky se starosty 
hejtman Miloš Vystrčil. Starosti sta-
rostů v okolí vodního díla mají spo-
lečný název – omezené spojení        
s okolím, které je limitováno hlav-
ním tahem D1 a vzdáleností jeho 
přemostění a dále dopravní obsluž-

Na kolech kolem Želivky 
ností. Problém s místním rybníkem, který by mohl           
v budoucnosti přispět k posílení turistického zájmu 
řeší starostové v obci Píšť a Hořice.  
Již bez přátelského doprovodu středočeského 
hejtmana se Miloš Vystrčil na kole přesunul do obce 
Senožaty. Obec se v blízké době chystá nabídnout 
nové parcely pro výstavbu bydlení ve svém katastru 
a pokud bude zájem tuto nabídku i rozšíří. Chce tak 
zastavit trend vysídlování, který má vliv např. na sni-
žující se počet dětí v místní základní škole. 
Starosta obce Křelovice řeší v současné době pro-
blém velké vody, který by však problémem nemusel 
být, kdyby snímač hladiny toku v místní části Poříčí 
signalizoval skutečný stav hladiny. Třetí povodňový 
stupeň hlášený tímto zařízením zde není obvykle 
dosahován. Změna je podle starosty otázkou několi-
ka jednání, která budou následovat v příštích týd-
nech. 
Obec Želiv resp. její místní část Brtnou v loňském 
září postihla dešťová smršť, která měla za následek 
zničenou kanalizaci, stržené koryto místního toku           
a proud s sebou odnesl i část obytného domu.  
Odstraňování všech následků pokračuje i v součas-
nosti. Starosta obce Želiv hejtmana přímo na místě 
povodně seznámil se stávajícím stavem a nastínil             
i další problémy, které se týkají prosakujícího náves-
ního rybníka.  

Jitka Svatošová 

Hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil a hejtman Středočeského kra-
je Petr Bendl společně navštívili 22. srpna 2006 na kolech obce ko-
lem Želivky, resp. kolem vodního díla Švihov.  
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Konstatoval to včera 
Ústavní soud, když zasá-
hl do letitého sporu Po-
zlovic na Zlínsku se stá-
tem. Ve sporu šlo o to, 
zda má obec právo vyhlá-
sit stavební uzávěru, a 
zabránit tak výstavbě 
stožárů vysokého napětí.  
Ministerstvo vnitra tvrdilo, 
že obec překročila svoje 
pravomoci. Ústavní soud 
ale rozhodl, že obec má 
na takovou obranu právo. 
"Smyslem stavební uzá-
věry je chránit území. 
Tento účel nijak nevybo-
čuje z mezí stanovených 
zákonem," prohlásil před-
seda Ústavního soudu 
Pavel Rychetský. 
Starostka Pozlovic Olga 
Tkáčová hodnotí verdikt 
jako vítězství obce. "Na 
delší dobu máme jasno, 
vysoké stožáry už nehro-

zí. Projektanti musí re-
spektovat naše podmín-
ky," řekla ČTK starostka. 
Stavební uzávěra nařizu-
je, aby sloupy v zalesně-
ných oblastech nepřesa-
hovaly 15 metrů a v ote-
vřené krajině má být ve-
dení umístěno pod zemí. 
Elektrické vedení, které-
mu se brání Pozlovičtí, 
má spojovat Slušovice a 
město Slavičín. Právě ve 
Slavičíně nový přívod 
nutně potřebují. V Pozlo-
vicích, které leží na úpatí 
Bílých Karpat, dospěli k 
závěru, že by třicetimetro-
vé stožáry hyzdily rekre-
ační oblast. 
Pozlovičtí vždy prosazo-
vali podzemní vedení 
elektřiny, to však odmítal 
energetický podnik jako 
neověřený experiment.  

(čtk) převzato z HN 

Ústavní soud:  obce mohou zakázat  
stavby, které se jim nelíbí 

Města a obce mohou prostřednictvím nařízení            
o stavební uzávěře chránit své území před stav-
bami, se kterými nesouhlasí.  

Upřesnění od právníka, který obec Pozlovice zastupoval: 
Obec vyhlásila nařízením stavební uzávěru, kterou omezila stavby linio-
vých vedení VVN tak, že na zalesněných pozemcích nesmí stožáry pře-
sahovat určitou výšku a na ostatních musí vést pod zemí (kabelem).            
V územním plánu VÚC je bez dalších podmínek zakreslen koridor pro ve-
dení VVN. Krajský úřad a následně minister. vnitra při pozastavení účin-
nosti nařízeni  a v řízení před Ústavním soudem argumentovaly, že obsah 
nařízení překračuje pravomoc vyplývající ze zákona, protože prý určuje 
podmínky konkrétní stavby, což je vyhrazeno územnímu rozhodnuti.  
My jsme tvrdili, že to není pravda, že jde pouze o upřesnění podmínek 
pro umístění jakékoli stavby tohoto typu a že obsah nařízení odpovídá 
vymezení jejího smyslu a obsahu v § 7 vyhlášky 132/1998 Sb. (prováděcí 
ke stavebnímu zákonu). V tom nám soud dal za pravdu, přičemž konsta-
toval, ze uzávěra není v rozporu s územním plánem VÚC ani obce, pouze 
je upřesňuje. Z toho vyplývá, že opravdu obce mohou takto regulovat 
výstavbu na svém území, a to i proti vůli nadřízených orgánů, ale 
nesmí se přitom dostat do rozporu s územním plánem - jednak svým 
vlastním, jednak logicky ani nadřízeným (VÚC). Je to zřejmé i ze 
smyslu stavební uzávěry, která má chránit území právě hlavně v tom 
směru, aby nebyl zmařen účel (připravovaného) územního plánu. V tomto 
případě bylo naštěstí možné to prezentovat tímto způsobem. 
Podle nového stavebního zákona (od 1.1. 2007) bude i nadále moci sta-
vební uzávěru vydávat rada obce, ale nikoli už formou nařízení, ale jako 
opatření obecné povahy podle § 171 a nasl. správního řádu. Takže to 
bude procesně složitější. 
Není to tedy tak, že by obce mohly zakázat na svém území cokoliv se jim 
nelíbí, bez ohledu na uzemní plány, jak by se zdálo z článku v HN.  

Mgr. Pavel Černý, Ekologický právní servis 

• Měření spokojenosti v organi-
zacích veřejné správy. Vydalo 
Ministerstvo vnitra ČR, Odbor 
modernizace, 2005, Praha, 104 
stran. V tištěné podobě je možné 
získat na ministerstvu vnitra. 

• Řízení procesů výkonu státní 
správy. Vydalo Ministerstvo vnit-
ra ČR, Odbor modernizace, 
2004, Praha ,160 stran. V tištěné 
podobě je možné získat na mi-
nisterstvu vnitra. 

• Aplikační příručka modelu 
CAF. Jak efektivně uplatnit 
CAF v samosprávných úřa-
dech.Vydalo Informační centrum 
Národní politiky jakosti, 2005, 
Praha, 124 stran. 

• Přístup radnice k životnímu 

prostředí. Vydalo Město Vsetín, 
2006, Vsetín, 80 stran. 

• Přístup radnice k řešení za-
městnanosti. Vydala Společnost 
pro komunitní práci o.p.s., 2006, 
Vsetín, 38 stran. 

• Approach to environment. Ca-
se of Vsetin. Vydalo Město 
Vsetín ve spolupráci se Svazem 
měst a obcí, 2006, Vsetín, 71 
stran. 

Do konce roku zde budou zveřej-
něny další texty: Přístup radnice k 
sociálním službám, Přístup radnice 
k podpoře neziskového sektoru, 
Přístup radnice k uchovávání a 
šetrnému využívání zdrojů.  

ing. Milan Půček, 
tajemník MěÚ Vsetín 

Na internetových stránkách města Vsetína (www.mestovsetin.cz/vismo, 
odkaz Publikace) je možné si stáhnout ve formátu pdf následující publi-
kace týkající se řízení obecního úřadu: 

Publikace pro úředníky na internetu 
Pro neočekávaný zájem odborné i laické veřejnosti 
vydalo Ministerstvo životního prostředí aktualizované 
vydání českých překladů publikací Evropské komise 
„Děti na cestách. Bezpečně po městě“ a „Cyklistika pro 
města“. Obě publikace, které vycházejí z původních 
materiálů Evropské komise, jsou v češtině již tradičně 
doplněny o řadu konkrétních příkladů z praxe českých 
měst. 
V obou příručkách, určených především pracovníkům 
samosprávy, učitelům, aktivním rodičům i zástupcům 
občanských sdružení, najdou čtenáři novinky z České 
republiky i dalších zemí EU. Přibyly také nové příklady 
měst, která v České republice budují nové cyklostezky, 
rozšiřují obytné a pěší zóny, omezují vjezd automobilo-
vé dopravy do center měst a instalují nové bezpečnost-
ní prvky na ochranu dětí, docházejících či dojíždějících 
na kole do škol. Aktuální jsou také adresáře a odkazy 
na webové stránky organizací a občanských iniciativ 
včetně telefonů a e-mailových adres organizací. 
Publikace lze zdarma získat v regionálních eurocen-
trech (www.euroskop.cz/eurocentra). MŽP nabízí obě 
publikace ke stažení ve formátu PDF na adrese 
http://www.env.cz/edba.                                        (MŽP) 

Knížky o udržitelné dopravě 
vyšly v aktualizovaném vydání 
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Je to vzhledem k potřebám 
hodně, nebo málo?  
Především to není celkový 
objem podpory z EU a ČR. 
Necháme-li stranou operač-
ních programy, z nichž mohou 
na venkov rovněž přicházet 
peníze, je tu hlavně ještě Ev-
ropský zemědělský záruční 
fond, který – zhruba řečeno - 
podobně jako dosud poskytne 
tzv. přímé čili nárokové platby 
zemědělcům. To je dalších 
114 miliard, celkem tedy 207 
miliard. Kdybychom to rozpo-
čítali na obyvatele venkova, 
šlo by dohromady o velmi 
úctyhodné číslo.  
Tak do toho, počítejme.  
To právě není snadné. Na-
prostá většina, zhruba 98 % 
všech prostředků, totiž nepů-
jde přímo do vesnic, na nové 
cesty, veřejné služby, vzdělá-
vání, rozvoj cestovního ruchu, 
místních řemesel a podobně, 
nýbrž na podporu zeměděl-
ských, lesnických a rybářských 
aktivit, na pomoc výrobě potra-
vin, na ochranu přírodních 
zdrojů a životního prostředí 
apod. Celkově by z PRV měli 
mít samozřejmě prospěch 
nejen obyvatelé a firmy z ven-
kova, ale všichni občané ČR. 
Musíme si pouze uvědomovat, 
že pod názvem Program roz-
voje venkova zdaleka nebude 
to, co po celá léta úspěšně 
dělalo Ministerstvo pro místní 
rozvoj svým Programem obno-
vy venkova. PRV je plně          
v gesci Ministerstva zeměděl-
ství (MZe) a pro ně je proble-
matika „nezemědělského ven-
kova“ přece jen novou věcí, 
ještě ne plně tímto resortem 
strávenou.   

Novým jevem na českém 
venkově jsou místní akční 
skupiny, kterým se populár-
ně říká MASky. Jsou to míst-
ní mezisektorová partnerství 
ve venkovských regionech. 
Co si pod tím můžeme před-
stavit?  
Místní akční skupiny jsou pře-
devším sdružením aktivních 
zástupců obcí, místních ne-
ziskových organizací, podnika-
telů a dalších, kteří se rozhodli 
vypracovat společnou strategii 
rozvoje svého regionu, získat 
pro ni finanční prostředky a ty 
potom rozdělovat místním 
subjektům, které se o ně bu-
dou ucházet v souladu s pře-
dem vyhlášenými pravidly. Je 
to tedy jakási malá místní na-
dace, která poskytuje zájem-
cům granty na jejich vlastní 
projekty. Spolufinancuje je        
z 50-80 % podle typu příjemce 
a projektu. Nakolik konkrétní 
MASka pracuje transparentně 
a spravedlivě, nakolik je ote-
vřena novým členům a novým 
myšlenkám, jak je aktivní, 
chytrá, dobře vybavená, to je 
ovšem další otázka. V součas-
né době vzniká a začíná pra-
covat stále víc MAS, jejich 
počet můžeme odhadnout na 
140. Je to nejvíce ze všech 
nových členských zemí EU.   
Místní akční skupiny pracují 
metodou Leader. V čem Lea-
der spočívá?  
Především si řekněme, že pro 
Českou republiku a především 
pro všechny státní a krajské 
orgány byl Leader před několi-
ka lety naprosté novum, snad 
zjevení. Peníze se do regionů 
již nedostávaly jen prostřed-
nictvím krajů a obcí, ale akč-
ních skupin, tedy vpodstatě 

V polovině srpna (16. 8. 2006)  vláda schválila Program 
rozvoje venkova (PRV), tedy základní dokument obsahující 
cíle a směry, které bude Evropský zemědělský fond pro 
rozvoj venkova (EAFRD) spolu se státním rozpočtem ČR 
podporovat. (Jde o dokument stejného určení, jako jsou 
operační programy pro financování záměrů ze strukturál-
ních fondů.) Podle PRV by měl venkov v příštích sedmi 
letech získat téměř 93 miliard korun.  

soukromých subjektů. Úřady již 
nepřidělovaly peníze jednotli-
vým, vzájemně izolovaným 
žadatelům, ale měly je přidělit 
celé skupině, která je v soula-
du s přijatými pravidly rozdělu-
je mnohem efektivněji přímo        
v regionu, kam žádný úředník 
nedohlédne (bez mnoha byro-
kratických kontrol). Sdružení 
subjektů z různých sektorů, 
společná strategie rozvoje, 
decentralizované řízení a fi-
nancování a tzv. přístup „zdola 
nahoru“ (iniciativa jde od lidí v 
regionu, nikoliv od politiků a 
úředníků z Prahy) jsou nejná-
padnější znaky metody Lea-
der.  
Kolik MAS bude v dalších 
sedmi letech podpořeno? 
To zatím definitivně rozhodnu-
to není. Před třemi lety se MZe 
snad z opatrnosti rozhodlo 
podpořit jen 10 MAS a potvrdi-
lo se, že to byla chyba. Dobře 
připravených byl v té době 
minimálně dvojnásobek.            
V současné době se zdá, že 
by mohly být podpořeny rozvo-
jové strategie minimálně pade-
sáti, ale mnohem spíš osmde-
sáti i více MASek. Nyní totiž 
probíhá velmi dynamický roz-
voj jak početní, tak kvalitativní, 
uvnitř aktivních MASek.  
Co když MASka žádný pří-
spěvek z PRV nedostane?  
Bude to velmi nepříjemné, ale 
nikoliv katastrofální. Některé 
MASky skutečně čekají nebo 
usilují jen o peníze z programů 
typu Leader, ale to je krátko-
zraké. Aby MASky plnily roli 
motoru oživení celého regionu 
a napomáhaly realizaci rozvo-
jových záměrů místních sub-
jektů, tedy aby – slovy Naříze-

ní Rady ES – „mobilizovaly 
přirozený rozvojový potenciál 
venkovské oblasti“, měly by 
usilovat o financování z růz-
ných zdrojů. Ostatně každá 
úspěšná MASka dnes ví, že 
když začne pořádně fungovat, 
tak se tam různé skupiny i 
MAS jako celek začnou zají-
mat o další zdroje financování 
a začnou je nacházet. Už jen 
proto, že budou společně sil-
nější. Nedávno jsem slyšel, jak 
se zapojil „soukromý kapitál“ 
několika místních firmiček, 
který přitáhl další peníze. Pod-
nikatelé vlastně poskytli doplň-
kové financování (vlastně po-
skytli půjčku na „vlastní pro-
středky žadatele“) a realizovaly 
se záměry, které by se izolova-
ně nikdy nemohly uskutečnit.  
Vraťme se ještě k dalším 
finančním zdrojům.  
Dosud to byly například ope-
rační programy. Tak třeba 
opatření SROP 4.1.2 pro nein-
vestiční podporu cestovního 
ruchu v regionech mohly 
MASky dobře využít a dokonce 
jsme to tak v Regionu Haná 
udělali. Další možnosti byly 
třeba v přeshraničních progra-
mech Interreg nebo dokonce      
v operačním programu Rozvoj 
lidských zdrojů.  
Ale zrovna tak dobrým zdrojem 
financování jsou tuzemské       
a zahraniční nadace, neboť 
MAS přece patří mezi nezisko-
vé organizace, které jsou na-
dacemi a nadačními fondy 
podporovány. Jde sice větši-
nou o malé peníze, řádově 
desítky až stovky tisíc, ale        
v rukou dobrého manažera 
umějí udělat divy  a doslova 
změnit situaci ve vesnicích. 

Pokračování na straně 9 
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Příklad? Malý grant na revitali-
zaci středu obce metodou ko-
munitního plánování, k němuž 
se museli spojit aktivní občané 
se zastupiteli, místními podni-
kateli  včetně zemědělců. Po-
mohlo to nastartovat užší spo-
lupráci skupin, které tam do-
sud působily odděleně nebo 
někdy dokonce proti sobě.  

♠ ♠ ♠ 
Jaké je místo metody Leader 
v Programu rozvoje venko-
va?  
PRV jak víte je koncipován ve 
čtyřech osách, které bychom 
mohli zkráceně pojmenovat: I. 
zvyšování konkurenceschop-
nosti zemědělství a lesnictví, 
II. zlepšování životního pro-
středí a krajiny, III. kvalita živo-
ta ve venkovských oblastech    
a diverzifikace hospodářství 
venkova. To je oblast nejbližší 
dosavadnímu Programu obno-
vy venkova, ale půjde v ní rov-
něž o investice do venkovské 
infrastruktury a občanské vy-
bavenosti.  
Čtvrtou osou je právě Leader, 
který má prolínat i třemi před-
chozími. Je to proto, že se tato 
metoda ukázala v rámci EU 
jako nejlepší způsob, jak roz-
voj venkova podporovat.   
Kolik prostředků je přiděle-
no na realizaci jednotlivých 
os?  
22,4 % na osu I, 55,2 % na 
osu II, 16,9 % na osu III a 5 % 
na osu IV. Kromě toho 0,5 % 
na odbornou pomoc. Pro MAS 
tedy přibližně 4,62 mld. Kč. 
To jsou tedy prostředky 
PRV, které budou moci 
MASky využít?  
Minimálně snad ano. Tvůrci 
PRV totiž správně hovoří          
o tom, že metoda Leader bude 
prostupovat napříč všemi osa-
mi a celkový objem finančních 
prostředků realizovaných pro-
střednictvím této metody bude 
záviset na zaměření a kvalitě 

rozvojových strategií a reál-
ných možnostech finanční 
spoluúčasti MAS.  
Prakticky to však asi bude 
znamenat, že MASky z obavy, 
že by nezískávaly dost pro-
středků pro nezemědělské 
záměry, se budou raději kon-
centrovat na osu III a tím spo-
lečně nenaplní předpoklad EU 
o uplatnění metody Leader ve 
všech aktivitách financovatel-
ných z PRV.  
Jak se zpracovatelé Národní-
ho strategického plánu roz-
voje venkova (NSPRV), tedy 
koncepčního podkladu pro 
PRV, staví k rozdělení fi-
nančních prostředků mezi 
jednotlivé skupiny žadatelů?  
Zpracovatel NSPRV správně 
zdůrazňuje, že „NSPRV musí 
zohledňovat stav zemědělské-
ho, potravinářského a lesnic-
kého sektoru a venkova v ČR 
jako celku“, avšak jestliže se 
tím míní dát všem stejně, či 
spíš prvním třem mnohoná-
sobně více než venkovským 
obcím a jeho nezemědělské-
mu obyvatelstvu (jak se zatím 
schválilo), tak to je špatně. 
Protože zemědělci stejně jako 
lesníci a potravináři se mohou 
dotovat sebevíc, ale jestli          
k jejich farmám a zpracovatel-
ským závodům nepovedou 
slušné cesty a ve vesnicích 
tam nebude mít kdo dělat, tak 
to by byla z hlediska EU velmi 
špatná investice.  
Z čeho dnes mají MASky 
největší obavy?  
Přímo jsme to nikdy nezjišťo-
vali, ale troufám si tvrdit, že 
mezi největšími by byly také 
tyto tři: že se pro aktivity MAS 
a tedy pro metodu Leader ne-
vyčlení dostatek prostředků, 
které by se mohly a měly vyu-
žít ve prospěch venkova (jak 
tomu bylo i dosud), že odpo-
vědné orgány MZe budou po-
mocí požadavků na nepodstat-
né opravy projektových žádostí 
a monitorovacích zpráv kom-
plikovat realizaci projektů (jak 

tomu bylo i dosud) a že příjem-
cům pomoci nebudou podobně 
jako dosud poskytovány zálo-
hové platby (jak tomu bylo        
i dosud).  
Jak velký je třeba právě po-
sledně jmenovaný problém? 
Obrovský problém. MASky 
podobně jako jiné neziskové 
organizace, malé obce nebo 
podnikatelé  nemají dostatek 
vlastních prostředků, kterými 
by mohly financovat své 
úspěšné, přijaté projekty. Ban-
kovní úvěry pro ně bývají dra-
hé nebo nedostupné a nemají-
li dostatek vlastních prostředků 
nebo bohatého mecenáše, tak 
musí všelijak lavírovat. Při 
nejhorším ten danajský dar 
odmítnou a na svůj projekt 
rezignují. Především ale je to 
problém zbytečný.  
Například      v příštím období 
bude na konto Ministerstva 
financí každoročně přicházet    
z EU zhruba 10 miliard korun 
jen kvůli PRV, tak si neumím 
představit, proč by je stát ne-
používal na zálohové platby 
hlavně těm, kteří je nejvíce 
potřebují  
A co vaše vlastní obavy? 
Sdílím je s MASkami. Obávám 
se, že problematika venkova 
bude celkově na MZe stále jen 
Popelkou, kterou macecha 
nechává v koutě, ačkoliv ona 
má kouzelný oříšek: metodu 
Leader postavenou na místním 
mezisektorovém partnerství, 
podle hodnocení Evropské 
komise dosud nejúspěšnější 
nástroj, který kdy Unie vymys-
lela a využila. A že se promar-
ní ten skvělý rozvoj místních 
akčních skupin, který nám 
všechny nové členské země 
EU mohou jen závidět.  

♠ ♠ ♠ 
Často se říká, a vaše odpo-
vědi to i naznačují, že země-
dělci nacházejí s ostatními 
jen těžko společnou řeč.  
Platí to jistě v mnoha přípa-
dech a na různých úrovních, 

ale často je to naopak. Tak 
třeba Spolek pro obnovu ven-
kova, Národní observatoř ven-
kova a Agrární komora nyní 
sjednávají společný postup       
v některých otázkách. A pokud 
jde o místní akční skupiny, 
jistě by měly co nejvíce zvát 
zemědělce do svých řad, pro-
tože jedině tak může dojít          
k potřebnému efektu společné-
ho postupu.    
Co se dnes dělá pro to, aby 
MZe a celá ČR tuto novou 
příležitost pro rozvoj venko-
va řádně využily? 
Především se aktivizovaly dva 
nejvýznamnější nestátní sub-
jekty – Spolek pro obnovu ven-
kova a Národní observatoř 
venkova. Začaly jednat s ostat-
ními, především s Agrární ko-
morou, která zastupuje některé 
zemědělské subjekty, s Ústa-
vem zemědělských a potravi-
nářských informací, který má    
v resortu na starosti vzdělává-
ní, se samotným MZe a další-
mi.  
Jaké výhrady či připomínky 
má k PRV Spolek pro obno-
vu venkova?  
Uvedu jen dvě zásadní: Za 
největší přetrvávající problém 
považuje špatné nastavení 
globálního cíle NSPRV, který 
namísto orientace na živý ven-
kov ve smyslu Corkské dekla-
race z roku 1996,  která položi-
la základy dnešnímu druhému 
pilíři zemědělské politiky EU, 
setrvává u cílů, které jsou již 
dostatečně zabezpečeny zmí-
něným Evropským zeměděl-
ským záručním fondem. Tím 
oslabuje účinek vynaložených 
prostředků na kvalitu života na 
venkově a na zvýšení biodiver-
zity v krajině. Druhým problé-
mem je, že NSPRV nedosta-
tečně využívání obrovskou 
možnost, kterou venkovu nabí-
zí uplatnění metody Leader, 
zejména ve II. tématické ose. 
Metoda Leader by měla být 
využita všude tam, kde je to 

Dokončení na straně 10 
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možné a účelné a měla by mít před-
nost před financováním izolovaných 
záměrů venkovských subjektů.  
Z vyjmenovaných subjektů je nejmé-
ně známá Národní observatoř ven-
kova (NOV). Kdo to je?  
Je to obecně prospěšná společnost, 
která vznikla loni a založilo ji 12 práv-
nických a fyzických osob, kterým neby-
lo jedno, že MASkám 
chybí servisní a lobystic-
ká organizace. Národní 
observatoř venkova chce 
poskytovat vzdělávací, 
poradenské, informační, 
analytické a propagační 
služby. Pomáhá tak roz-
voji MAS v ČR. Nyní za-
číná realizovat vzděláva-
cí projekty pro MASky v několika kra-
jích. V červnu uskutečnila velmi úspěš-
ný celoevropský týden, jehož tématem 
byly zkušenosti s MAS v ČR. Účastnili 
se jej národní týmy z 23 zemí. Národní 
observatoř venkova je také členem 
mezinárodní mimovládní iniciativy 
PREPARE, které podporuje rozvoj 
venkova v nových členských zemích 
EU.  

Jak se Národní observatoř venkova 
chystá v nejbližší době konkrétně 
pomáhat MASkám a vůbec venko-
vu?  
Národní observatoř venkova zakládá v 
jednotlivých krajích kontaktní místa, 
která budou podporovat rozvoj MAS. 
Loni jsme založili Národní síť pro ven-
kov, jehož členy je již přes 40 MAS. To 
je dobrý základ pro síť, kterou má MZe 
utvořit pro všechny typy subjektů, které 
lze podporovat z PRV. 

 A 20. až 22. září se Ná-
rodní observatoř venkova 
aktivně účastní národní 
konference     v Klášteru 
Teplá u Mariánských lázní, 
kde se bude jednat přede-
vším o spolupráci země-
dělských subjektů, obcí  a 
místních akčních skupin. V 

listopadu Národní observatoř venkova 
spoluorganizuje účast české strany na 
velké konferenci EU, která  v Maďarsku 
bude jednat o budoucím vývoji míst-
ních akčních skupin. Mimoto provozu-
jeme server www.leaderplus.cz, na 
kterém zájemci najdou řadu informací 
a námětů pro svou vlastní činnost.  
Připraveno pro Dotační věstník. 

Dokončení ze strany 9 
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Na konci srpna byl v Netolicích nainstalován  
a spuštěn Infobox. Město Netolice se sdru-
žilo s dalšími šesti městy Euroregionu Šu-
mava na projekt „Přeshraniční informační 
systém – Infoboxy“ který zaštiťuje město 
Klatovy. Infobox je interaktivní zařízení           
s obrazovkou, sestávající z PC, monitoru         
a ovladače. 
Slouží návštěvníkům a občanům města          
k poskytování vícejazyčných bezplatných 
informací za všech oblastí, jak turistických 
ruchu tak i informací úřadu. Určen je rovněž 
pro prezentaci firem a je zde možnost  i při-
pojení on-line   k internetu.  
Je nainstalován na náměstí na budově mu-
zea a v nejbližších dnech tam budou dopl-
ňovány další informace a funkce. Projekt,  je 
financován z 75% programu EU Inntereg 
IIIA a z 5% státního rozpočtu. Měl by měl 
přispět ke zlepšení služeb, jak pro návštěv-
níky regionu, tak pro informovanost míst-
ních občanů.  

Oldřich Petrášek, starosta města 

V Netolicích mají 
veřejný Infobox 

Akce se uskutečňuje v rámci projektu: 
„Posílení kapacity místních a regionálních 
orgánů při plánování a realizaci programů 
ve Středočeském kraji“, který je financo-
ván z prostředků EU v rámci Společného 
regionálního operačního programu 
(opatření 3.3.) a je zaměřen na přípravu 
programů a projektů zajišťující rozvoj 
Středočeského kraje v období 2007 - 
2013. 
Akci organizuje Regionální škola rozvoje 
venkova - partner projektu 3.3. SROP - ve 
spolupráci se Středočeským krajem. 
O KONFERENCI     
Datum konání: 20. - 22. září 2006 
Uzávěrka přihlášek: do 13. září 2006 
Registrační kauce: 350,- Kč 
bude vrácena v místě konání konference 

Místo konání: Kulturní dům Blaník, 
Komenského 22, Vlašim, 
www.kdblanik.cz 
Profil účastníka:  
Představitelé (zástupce příjemce podpory, 
projektový manažer, člen týmu) již realizo-
vaných projektů; noví žadatelé (chystají 
projekty, zajímají se o SROP/ROP), zá-
stupci řídících a kontrolních orgánů (kraj, 
CRR, bývalý SRR - Regionální rada regi-
onu soudržnosti Střední Čechy, MMR), 
další zájemci (odborná veřejnost, poradci, 
atp.) 
Cíl konference: 
Cílem konference je zejména sdílení zku-
šeností s projekty, které byly nebo jsou 
realizované v rámci programu Společný 
regionální operační program ve Středo-

českém kraji. Účastníci budou mít mož-
nost interaktivní formou představit své 
projekty ostatním, podělit se o zkušenosti 
a zejména na základě zkušeností doporu-
čit některá opatření pro další program na 
léta 2007 – 2013.  
Velký důraz bude také kladen na diskusi 
o tom, jak budou projekty fungovat dal-
ších 5 let, jak všechny žadatele zavazuje 
smlouva. Budou diskutovány navazující 
projekty a možnosti získání pro ně finanč-
ních prostředků v dalších letech. Účastní-
ci z řad nových žadatelů budou mít mož-
nost načerpat konkrétní zkušenosti od 
svých zkušenějších partnerů. V neposled-
ní řadě konference poskytne prostor ke 
vzniku nových partnerství a nových (nebo 
navazujících) projektů. 
 www.podblanickem.cz/srop 
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KRKONOŠE - svazek měst a obcí 

Pro Krkonoše – svazek měst a 
obcí, jako hlavního koordináto-
ra turismu, bylo nezbytné od-
borně zmapovat potenciál 
turistického regionu v oblasti 
kulturních center, muzeí a 
zajímavých míst s důrazem na 
pravidelně pořádané tradiční 
kulturně společenské akce.  
Vše s cílem navrhnout opatře-
ní k jejich lepšímu zajištění, 
zviditelnění a propagaci z hle-
diska cestovního ruchu v du-
chu odpovídajícímu současné-

mu mo-dernímu trendu, tj. 
„zážitkové turistice“, kdy do-
mácí i zahraniční návštěvníci 
vyhledávají a oceňují zajímavé 
prožitky. V tomto ohledu regi-
on Krkonoše zatím nedosta-
tečně využívá svého přiroze-
ného potenciálu. 
Proto díky pracovníkům Svaz-
ku Krkonoše vznikla studie 
„Kulturní, společenské a spor-
tovní akce - možnosti posílení 
nabídky cestovního ruchu v 
turistickém regionu Krkonoše“. 

Jak s „kulturou“ v regionu ?!  
Turistický region Krkonoše z mnoha historických důvodů 
nemá na svém území standardní bohatou nabídku kultur-
ních památek v podobě hradů, zámků, zřícenin. Historii 
regionů, sídel, místních obyvatel, tradic a života zde v 
omezené míře dokládá pouze rozvinutá lidová architektura 
a historická jádra měst.  

Podle statistik přepravených 
osob a jízdních kol je zřejmé, 
že toho letos využívají ještě 
hojněji než v loňském roce. V 
roce 2005 za dva měsíce (tj. 
polovina trvání celého projek-
tu) bylo přepraveno 12 567 
cestujících, letos již 15 846, 
což je o 3 279 lidí (26%) více. 
V roce 2005 bylo za stejné 
období přepraveno 1 165 jízd-
ních kol, letos již 1 998, což je 
o 833 (71%) více.   
Podle RNDr. Mirky Chaloup-
ské, koordinátorky projektu 
cyklobusů, jsou v letošní první 
polovině hlavní turistické sezó-
ny v počtech přepravených 
velmi příznivá čísla. Dále 
uvedla: „Výborným nápadem 
byla změna trasy cyklobusu až 
na Špindlerovu boudu. Hodně 
cyklistů ho využilo při putování 
do Polska. Často zcela zapl-

něné, až narvané, jsou ranní 
cyklobusy na Horní Mísečky a 
na Pomezní Boudy. “  Na no-
vou  trasu Trutnov – Pomezní 
boudy  se doposud vydalo           
1 273 osob. Přepraveno bylo 
309 jízdních kol.   Hlavní dů-
vod v navýšení zájmu lidí vidí 
RNDr. Chaloupská v soustav-
né práci a dobré propagaci. 
Svoji podstatnou roli hraje 
počasí. “Jezdíme letos třetím 
rokem. Když je hezky, nestačí 
přívěsy na kola. Cykloturistika 
je velmi oblíbená. Jsem ráda, 
že to takto dobře funguje.“ 
Na začátku letošního léta se 
uskutečnilo jednání představi-
telů Svazku Krkonoše se zá-
stupci polských krkonošských 
měst s cílem rozšířit linky cyk-
lobusů i na polskou stranu 
pohoří.                D. Palátková  

Cyklobusy v kurzu 
Rozhodnutí manažerů Svazku Krkonoše uvést do života 
projekt cyklobusů jezdících na trase z východu na západ,   
z jihu na sever a zase zpět, se ukazuje pro turisty a cyklo-
turisty jako velmi přínosné. Prostřednictvím sítě veřejné 
dopravy mají příležitost poznat v krátké době podstatnou 
část Krkonoš.  

Zpracovali ji marketingoví ex-
perti Klára Kroupová a Josef 
Zelený.  
Práce mj. obsahuje seznamy 
muzeí a galerií v majetku Sprá-
vy Krkonošského národního 
parku, měst a obcí, i v soukro-
mém vlastnictví, studii místní-
ho folklóru a lidové kultury s 
odkazy na tradiční řemesla a 
amatérské umělecké spolky, 
přehled kulturních a společen-
ských událostí v regionu. Dále 
výběr kulturních a společen-

ských akcí včetně základních 
kritérií pro jejich zařazení do 
katalogových kategorií „Top 
Ten“ a „Top Twenty“. Součástí 
projektu je rozbor zkušeností 
ze zahraničí a možnosti jejich 
aplikace na podmínky turismu 
v Krkonoších.  
V samotném shrnutí autoři 
poznamenávají: „Ze studie 
kulturních dispozic, zajímavostí 
regionu a pořádaných tradič-
ních kulturních, společenských 
a sportovních akcí, kterou jsme 
se zabývali, vyplývají konkrétní 
uvedená opatření. Jejich pro-
střednictvím a postupnou reali-
zací lze významně pomoci 
rozvoji turistickému regionu 
Krkonoše v relativně krátkém 
časovém období.“ 

D. Palátková  

VYLEPŠENÍ: Karta hosta 
Jednou ze známých příčin nedostatečného rozvoje ekonomické-
ho odvětví - cestovního ruchu - je neefektivní způsob výběru 
poplatků za rekreační pobyt a ubytování turistů do obecních 
rozpočtů a způsob reinvestování takto vybraných finančních 
prostředků. Z dosavadních zkušeností ale vyplývá, že někteří 
ubytovatelé zkreslují údaje v knihách, jednoznačné nejsou 
ani počty ubytovacích lůžek. 
Podle odhadů manažerů Krkonoš – svazku měst a obcí přizná-
vají krkonošští ubytovatelé lázeňský a rekreační poplatek ve výši 
pouze kolem 30%. Michal Vávra a Josef Zelený se zabývali ana-
lýzou systému a kontroly výběru poplatků do rozpočtu obcí. 
Podle konstatování autorů analýzy doposud neexistuje způsob 
efektivní kontroly. Dosavadní nízká součinnost obcí s ostatními 
státními institucemi jako jsou finanční a živnostenské úřady, 
cizinecká policie aj. má jisté rezervy. Michal Vávra k tomu blíže 
uvádí: „Jak napomoci řešení. Jak motivovat ubytovatele, ale            
i hosty? Poznali jsme zahraniční zvyklosti. Nechme se inspirovat 
v Německu a Rakousku, kde obecní úřady prostřednictvím pro-
pagačních prospektů vysvětlují hostům proč platí poplatky, ale 
také co za ně zpět získají. Např. slevy z ceny za ubytování, sle-
vy balíčku dalších služeb, vstupného, apod.,  některé služby            
i zcela zdarma.“  
Klíčem ke slevám je osobní Karta hosta, sloužící po celou 
dobu pobytu. Finančními úlevami motivovaní a postupem 
času i vychovaní hosté po ubytování v recepci Kartu hosta, 
evidovanou pořadovým číslem, automaticky vyžadují. Kartu 
hosta může vydat a vše kolem tohoto systému organizovat 
obec. Praktické je, aby důležitou roli sehrálo i městské infocent-
rum. To přestává být pasivním poskytovatelem informací na 
přepážce, stává se aktivním organizátorem rozvoje cestovního 
ruchu v obci. 
Způsob vlivu podnikatelské sféry na infocentrum zřízené obcí, 
systém „Karta hosta“ a případně i priority reinvestic vybraných 
poplatků lze zajistit např. pomocí založení místního sdružení pro 
rozvoj cestovního ruchu. To je další výzva pro odvětví cestovní-
ho ruchu v ČR. Pozitivním příkladem může být Město Rokytnice 
nad Jizerou (www.rokytnice.com/sdruzeni).             D. Palátková  
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Centrum pro 
komunitní práci 

CpKP je nezisková orga-
nizace, která poskytuje 
služby všem zájemcům  
z veřejné správy, občan-
ských organizací a sou-
kromého sektoru přede-
vším v těchto oblastech:  
 

Účast veřejnosti a ob-
čanských organizací            
v rozvoji  obcí, měst a 
krajů. Navrhujeme a reali-
zujeme programy účasti 
veřejnosti v investičním 
plánování a roz-hodování.   
 

Místní udržitelný rozvoj. 
Poskytujeme konzultační 
služby při přípravě projek-
tů zaměřených na místní 
sociálně ekonomický roz-
voj při respektování princi-
pů ochrany životního pro-
středí. Zpracováváme            
a aktualizujeme rozvojové 
strategie mikroregionů, 
měst a krajů. Asistujeme 
při přípravě místních roz-
vojových projektů 
 

Regionální politika Ev-
ropské unie a regionální 
rozvoj ČR.  Prosazujeme 
p r incipy partne rst ví                 
a transparentního rozho-
dování v regionální politice 
Evropské unie. V Česku 
prosazujeme konzultace          
a zapojení veřejnosti a 
NN0 při přípravě a využí-
vání Strukturálních fondů.  
 

Vzdělávání, podpora               
a posilování nestátních 
neziskových organizací. 
Pracujeme s dobrovolníky, 
organizujeme semináře a 
vz-dělávací kurzy  s cílem 
posílit neziskový sektor.   
Další informace najdete 
na www.cpkp.cz 

www.studiumvzahranici.cz J A Z Y K O V É  K U R Z Y  
P R Á C E  V  Z A H R A N I Č Í   

L E T E N K Y  


