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Místní akční skupina MAS – 
P a r t n e r s t v í  Mo š t ě n ka 
(občanské sdružení zástupců 
veřejné správy, podnikatelské 
sféry a neziskového sektoru)        
a Dobrovolný svazek obcí mi-
kroregionu Moštěnka připravi-
ly pro obce regionu ve druhé 
polovině roku 2006 tři větší 
projekty na různé fondy. 
 

Plán sociálních služeb 
MAS je žadatelem o dotaci ze 
Společného regionálního ope-
račního programu (SROP 3.2. 
Podpora sociální integrace)           
v projektu „Komunitní plánování 
sociálních služeb na území mik-
roregionu Moštěnka“. Pokud 
projekt získá podporu, bude 
nový pracovník (manažer komu-
nitního plánování) společně          
s metodiky KPSS z Centra pro 
komunitní práci (CpKP) střední 
Morava  v období 15 měsíců 
plánovat sociální služby, což je 
nutný předpoklad například pro 
možnou výstavbu domů s pečo-
vatelskou službou aj. sociálních 
zařízení či sociálních služeb. 
Projekt je plánován ve výši 1,23 
milionů korun a byl by 100 pro-
centně pokryt z Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím 
Olomouckého kraje. 
 

Norský fond pro školy 
MAS – Partnerství Moštěnka je 
také žadatelem v projektu „Naše 
škola na vesnici“, který předloži-
la v rámci tzv. Finančních me-
chanismů EHP/Norska (Norský 
fond). Pokud získá podporu, 
rozdělí se celkem 14 milionů 
korun na modernizaci  a výstav-
bu dětských hřišť a heren v 17 
mateřských školách a na počíta-
čové vybavení v 15 základních 
školách. 

MAS – Partnerství Moštěnka podala tři projekty 
na vybavení škol, sociální služby a cyklostezku 

Partnery projektu je celkem 
21 obcí, ovšem nejen z mikro-
regionu Moštěnka, ale také      
z obcí mikroregionu Holešov-
sko   a okolních vesnic, které 
jsou členy místní akční skupi-
ny (LEADER-region). Cílem 
projektu je oživení a moderni-
zace škol pro všeobecný cíl 
rozvoj lidských zdrojů na ves-
nicích. 
Projekt "Naše škola na vesni-
ci" reaguje na skutečnost, že 
základní a mateřské školy na 
vesnicích nedosahují takové-
ho zázemí jako obdobné školy 
ve městech. Základním cílem 
projektu je vytvořit příjemné  a 
moderní prostředí v mateř-
ských a základních školách, 
které odpovídá běžné úrovni 
ve vyspělých zemích. Snahou 
je zmodernizovat a vybavit 
učebny moderní výukovou 

technikou, internetem, učební-
mi pomůckami a nábytkem. 
Cílem je také oživení nabídky 
základních činností  i veřejné-
ho působení škol a školek ve 
vesnicích. 
 Realizace projektu pozitivně 
ovlivní stovky žáků i desítky 
učitelů. Vliv bude mít také na 
rodiče, kteří ocení, že na úpl-
né vesnické základní škole 
mohou mít děti stejně moder-
ní zařízení jako ve velkých 
městech. 
 

Partnerství s Poláky 
 pro cyklostezku 

DSO mikroregionu Moštěnka 
podal ve spolupráci s MAS a 
polským partnerem projekt na 
fond mikroprojektů Euroregio-
nu Praděd v rámci evropské-
ho programu příhraniční spo-

lupráce INTERREG III.A ČR-
Polsko. Výsledkem by měla 
být vzájemná výměna mana-
žerských dovedností a zkuše-
ností aktérů v obcích s turistic-
kým ruchem na české i polské 
straně (výměnné zájezdy, 
propagace).  
Hlavním výsledkem projektu 
by ovšem mělo být zpracová-
ní projektové dokumentace na 
výstavbu páteřní cyklostezky 
mezi obcemi Horní Moštěnice 
a Dřevohostice, která by zvý-
šila nejen možnosti cestovní-
ho ruchu v mikroregionu, ale 
posílila by  i nemotorovou 
dopravu lidí do práce i za zá-
bavou v obcích mezi městy 
Přerov a Bystřice pod Hostý-
nem. 

Tomáš Šulák, 
CpKP střední Morava 

Setkání s představiteli polských obcí v Dřevohosticích 



Konference je určena pro politiky a úředníky obcí, 
měst, mikroregionů a krajů a zástupce nevládních 

 neziskových organizací. 
P R O G R A M - 7. 12. 2006 

 
 

   9:10   Přivítání účastníků 
   9:15 – 9:20    Úvodní slovo předsedy Výboru pro územní rozvoj, 
  veřejnou správu a životní prostředí Senátu ČR 
   9:20 – 9:30 Slovo ministryně zahraničních věcí Maďarska  
              Dr. Kinga Göncz 
 

   9:30 – 9:40 Soutěž O lidech s lidmi – Cena za podporu místní 
                         demokracie a spolupráci s NNO v roce 2006  
   9:40 – 9:50    Takahiro Nanri představí činnost japonské nadace 
  The Sasakawa Peace Foundation ve střední Evropě 

    9:50 – 10.15  Vyhlášení výsledků soutěže O lidech s lidmi – Cena 
  za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO   za rok 2006 za účasti ministra životního prostř. ČR. 10:15 – 10:30  Přestávka 10:30 – 12:00  Prezentace oceněných českých projektů  12:00 – 13:00 Oběd 13:00 – 13:10 Mezinárodní rozměr soutěže 
  Slovensko, Maďarsko, Polsko 13:10 – 13:50  Cena za zapojování veřejnosti v Maďarsku 2006 
                          - postupy a výherci prvního kola  13:50 – 14:30  Prezentace slovenské soutěže o zapojování 
  veřejnosti a oceněných projektů 14:30 – 14:45  Přestávka     14:45 -  15:15  Zapojení veřejnosti do rozhodování 
  v polském městě Sanok v roce 2006 15:15 – 15:30  Soutěž O lidech s lidmi v roce 2007 v ČR 
15:30 – 15:45  Předpokládaný závěr konference 

 V případě Vašeho zájmu o účast je nutné se registrovat nejpozději do 4.12.2006. Na e-mail konference@cpkp.cz zašlete následující údaje: jméno a příjmení, instituce (organizace), funkce, e-mail. 
 Program bude zpřesněn registrovaným účastníkům 5. 12. 2006.  

Občerstvení zajištěno.  
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V Nových Hradech, které jsou součástí úze-
mí MAS Sdružení Růže, se ve dnech 24.-
25.11.2006 uskutečnil první vzdělávací semi-
nář určený pro členy a zaměstnance míst-
ních akčních skupin (MAS),  obecní či měst-
ské zastupitele a pro všechny další, kteří se 
o rozvoj venkova aktivně zajímají.  
Seminář  byl  součástí  projektu Vzdělávání pro 
jihočeský venkov, jehož cílem je ověřit profesní 
vzdělávací program obsahující šest odborných 
témat,  která jsou předpokladem pro zlepšení 
znalostí a dovedností potřebných k rozvoji obcí 
a malých měst na jihu Čech pro období 2007-
2013. Po prvním semináři, který byl věnován 
strategickému plánování rozvoje venkovských 
obcí a mikroregionů, budou následovat další. 
Jejich obsahem budou mimo jiné témata zamě-
řená na finanční management místních akčních 
skupin, transparentnost administrativních proce-
sů při výběru projektů, jejich kontrole a monito-
ringu a na formy práce místních akčních skupin 
a obecních samospráv s veřejností.  
Nositelem projektu je občanské sdružení Novo-
hradská občanská společnost o.s., které projekt 
Vzdělávání pro jihočeský venkov realizuje ve 
spolupráci s partnery NOV o.p.s., Jihočeskou 
univerzitou, SPOV JČ, Rosou o.p.s. a Omegou 
Liberec. Takto složené partnerské konsorcium 
získalo pro projekt podporu z Evropského soci-
álního fondu, v rámci grantového schématu 
Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání.  
Další navazující  seminář na téma Strategické 
plánování se uskuteční na území MAS Třeboň-
sko a to 8.-9.12 2006 v Třeboni. Bližší informace 
pro možné zájemce poskytne manažerka pro-
jektu  Květa Jarolímková, NOS o.s. Nové Hrady, 
ul.Česká 64, e-mail: infonos@tiscali.cz. 

Vzdělávání na jihočeském venkovu   
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A proč zrovna partnerství a 
spolupráce? Zkušenosti z řady 
úspěšně realizovaných projek-
tů nám dávají zcela jasně naje-
vo, že bez partnerů se nikdy 
nedostaneme tak daleko, a po-
kud ano, určitě je to pomaleji 
než pokud bychom jejich nápa-
dy, um či zkušenosti využili již 
od začátku celého projektu. 
Partnerství vyžaduje dlouhodo-
bou spolupráci, vzájemnou 
důvěru, spolehlivost a informo-
vanost. Získávání toho všeho 
je ve sportovní terminologii 
během na dlouhou vzdálenost, 
ale rozhodně aktivitou, která 
se dlouhodobě vyplatí. Postup-
nou realizací aktivit s jedním 
nebo více partnery získává 
každý projekt jiný úhel pohle-
du.  
V rámci publikace představite-
lé obcí, neziskových organiza-
cí, ale i široká veřejnost mají  
možnost seznámit se s projek-
ty, které vznikly právě na těch-
to základech. Úvodní část pub-
likace je věnována obecným 
principům partnerství a před-
stavení činnosti Regionální 
školy rozvoje venkova. Ta 
vznikla v lednu roku 2005 do-
hodou o spolupráci mezi čtyřmi 
partnery, kteří působí v rámci 
celého Středočeského kraje      
v oblasti rozvoje venkova, a to 
Centrem rozvoje venkova o.s. 
– Poděbrady, občanským 
sdružením PODBLANICKEM, 
Středním odborným učilištěm v 
Horkách nad Jizerou a Cen-
trem rozvoje občanské společ-
nosti a českého venkova o.p.s. 

– Křivoklátsko. Hlavní myšlen-
kou propojení jednotlivých 
subjektů bylo podobné zamě-
ření činnosti a společný zájem 
o region, v němž jednotliví 
aktéři působí. 
Celá publikace je právě proto 
obsahově i graficky rozčleněna 
do čtyř oddílů dle geografické-
ho hlediska, a to na projekty 
realizované v Kraji blanických 
rytířů (Vlašim a okolí), projekty 
ve Středním Polabí, projekty      
v regionu působnosti Školy ob-
novy venkova v Horkách nad 
Jizerou a projekty na Křivoklát-
sku. Každá dvoustrana je vě-
nována jednomu projektu ze 
Středočeského kraje, a to ne-
jen výstižným představením 
celé akce, ale především výpo-
věďmi konkrétních lidí zapoje-
ných do jednotlivých aktivit – 
starostů obcí, projektových 
manažerů, členů projektového 
týmu, partnerů projektů, ale       
i účastníků a konečných uživa-
telů jednotlivých akcí. Každá 
tematicky zaměřená dvoustra-
na je doplněna řadou barev-
ných fotografií mapujících prů-
běh a výsledky projektu. 
V kraji blanických rytířů se 
čtenáři mimo jiné seznámí        
s projektem Spolkového domu, 
který slouží jako zázemí míst-
ním neziskovým organizacím, 
spolkům a vzdělávacím aktivi-
tám, dále s dlouhodobým pro-
jektem Studenti pro venkov, 
obnovou starých cest na Pod-
blanicku, originální naučnou 
stezkou realizovanou dětmi, 

komunitním plánová-
ním, rekonstrukcí 
autobusového a vla-
kového nádraží, ob-
novou vlašimského 
zámeckého parku a 
dalšími.  
Projekty ve Středním 
Polabí jsou mimo jiné 
prezentovány aktivi-
tami Handicap centra Srdce, 
které pracuje s mentálně posti-
ženými, projektem automobilo-
vého klastru ve Středočeském 
kraji, zaměřeným na spoluprá-
ci mezi podnikateli v automobi-
lovém průmyslu, projekty EKO 
Gymnázia v Poděbradech. Je 
zde ukázán i příklad úspěšné 
spolupráce soukromého země-
dělce a obce na údržbě veřej-
ných prostranství. 
Školu obnovy venkova v Hor-
kách nad Jizerou prezentují 
např. úspěšné projekty města 
Mělníku realizované s finanční 
podporou Evropské unie, vzá-
jemná spolupráce mnoha sub-
jektů při tvorbě Katalogu pro-
duktů nebo turistické mapy 
Nejzajímavější místa Polabí či 
příkladné projekty malých obcí 
na Mladoboleslavsku – Vale-
čov, Jabkenice, Chorušice         
a další. 
Region Křivoklátska je v rámci 
publikace prezentován zejmé-
na dlouholetými komunitními 
projekty, do nichž je většinou 
zapojena celá vesnice – mimo 
jiné tradiční Kněževská chme-
lová šiška pro děti i dospělé, 
čertovské rojení ve Lhotě, 

živý betlém v Otročiněvsi nebo 
dnes již také tradiční setkání 
Rousínovské umělecké sym-
pozium. 
U každého prezentovaného 
projektu jsou uvedeny kontakt-
ní údaje na hlavní realizátory, 
koordinátory akcí, případně 
webové stránky, rozpočet ak-
ce, doba, po kterou aktivita 
probíhá, a finanční zdroje.       
V rámci publikace „Projekty 
dělají partneři“ se představují 
jak projekty realizované z fon-
dů Evropské unie, tak i projek-
ty financované prostřednictvím 
ministerstev, nadací, fondů, 
ale i z vlastních zdrojů obcí.  
Publikace v celkovém nákladu 
10 000 ks byla vydána v rámci 
projektu „Posílení kapacity 
místních a regionálních orgánů 
při plánování a realizaci pro-
gramů ve Středočeském kraji“, 
který je financován z prostřed-
ků Evropské unie v rámci Spo-
lečného regionálního operační-
ho programu (opatření 3.3.)     
a je zaměřen na přípravu pro-
gramů a projektů zajišťujících 
rozvoj Středočeského kraje     
v období 2007 – 2013. 

Lucie Krubnerová 

Projekty dělají partneři! 
„Projekty dělají partneři“ je nová publikace představující výběr úspěšných  
projektů a aktivit  realizovaných ve Středočeském kraji. Hlavním tématem 
stostránkové publikace je princip partnerství a spolupráce, bez nichž by ne-
vznikl ani jeden ze čtyřiceti představovaných projektů.  

www.studiumvzahranici.cz J A Z Y K O V É  K U R Z Y  

L E T E N K Y  
P R Á C E  V  Z A H R A N I Č Í  
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K závazkům jednotlivých stran 
Deklarace:  
• MS kraj, MPO a CzechIn-

vest se zavazují zastavit 
přípravy dalších strate-
gických zón v MSK – Dol-
ní Lutyně a Šilheřovic       
a zaměřovat se na obno-
vu ploch nevyužívaných 
průmyslových areálů (tzv. 
brownfields) a do budouc-
na preferovat jejich regene-
raci před realizací průmys-
lových zón na „zelené lou-
ce“.  

• Společnost HMMC se 
zavazuje mj. k vypracová-
ní dopravního plánu mini-
malizujícího dopad do-
pravy na životní prostře-
dí, k omezení provozu ná-
kladních aut o hmotnosti 
nad 7,5 tun o víkendech      
a svátcích, k sadovým 
úpravám areálu továrny 
snižujícím zásah do krajin-
ného rázu nebo ke zřízení 
nadačního fondu na pod-
poru občanské společ-
nosti a komunitních pro-
gramů v obcích kolem no-
šovické zóny.  

• Strany občanských sdru-
žení se zavazují k respek-
tování všech dosud vyda-
ných rozhodnutí a stano-
visek, týkajících se nošo-
vické zóny a závodu 
HMMC, a dále k tomu, že 
své výhrady k projektovým 
podkladům a ke správním 
rozhodnutím budou řešit 
přímo s HMMC a MS kra-
jem a nikoliv podáváním 
odvolání či žalob. 

„Jsem rád, že investici firmy 
Hyundai už nyní nic nestojí      
v cestě. Výstavbu továrny v 
Nošovicích považuji za mimo-
řádnou příležitost moravsko-
slezského regionu snáze pře-
konat problémy spojené s re-
strukturalizací průmyslu. Oce-
ňuji, že organizace, které jsem 
doposud znal spíše jako příči-
nu blokace řady projektů, uči-
nily vstřícný krok a doufám, že 
tomu tak bude i v budoucnu,“ 
uvedl ministr průmyslu a ob-
chodu Martin Říman. 
„Smyslem deklarace je odstra-
ňovat případné negativní eko-
logické nebo sociální dopady 
investice v kraji a dlouhodobě 
posilovat principy trvale udrži-
telného rozvoje při přípravě 
podobných investic,“ upřesnil 
generální ředitel CzechInvestu 
Tomáš Hruda s tím, že plný 
provoz závodu podle výpočtů 
agentury zvýší celkové HDP 
České republiky nominálně až 
o 2,5 procenta, v Moravsko-
slezském kraji klesne neza-
městnanost o jedno procento.  
Jednatel společnosti Hyundai 
Motor Manufacturing Czech 
Eok-Jo Kim doplnil: „Při plném, 
a zdůrazňuji, že maximálně 
pro životní prostředí šetrném 
provozu, zaměstnáme více 
než 3 tisíce lidí a chceme se 
výrazně podílet na rozvoji celé-
ho kraje. Chceme být dobrými 
sousedy.“ 
„Moravskoslezský kraj a agen-
tura CzechInvest končí s pří-
pravami průmyslových zón 
Dolní Lutyně a Šilheřovice,“ 
zdůrazňují další závazky ply-
noucí z deklarace hejtman 

Moravskoslezského kraje 
Evžen Tošenovský a ředitel 
CzechInvestu Tomáš Hruda. 
„Je třeba maximálně využívat 
možností regenerace opuště-
ných průmyslových areálů – 
tzv. brownfieldů,“ doplnili.  
„Moravskoslezský kraj už má 
při své Agentuře pro regionální 
rozvoj dobře fungující jednotku 
regenerace brownfieldů a ne-
malé dotační prostředky už 
putovaly a ještě půjdou do 
projektů na přebudování těchto 
ploch pro účely podnikání,“ 
upřesnil už běžící kroky ná-
městek hejtmana Pavel Drobil.  
„Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu spolu s agenturou 
CzechInvest zorganizují v příš-
tích dvou letech v jednotlivých 
krajích ČR semináře o proble-
matice brownfieldů a na nich 
se pokusí oslovit investory, jež 
by se mohli podílet na jejich 
regeneraci a podnikání v takto 
vytvořených zónách,“ přislíbil 
náměstek ministra průmyslu     
a obchodu Robert Szurman.  
„Regenerace brownfieldů je 
zároveň prioritou programu 
Nemovitosti, který bude sou-
částí operačního programu 
Podnikání a inovace v nadchá-
zejícím období čerpání pro-
středků z EU 2007-13,“ upo-
zornil Tomáš Hruda. 
Strany občanských sdružení 
(EPS, Beskydčan, Půda pro 
život a Děti Země) naproti to-
mu od počátku vidí v přípravě 
a realizaci průmyslové zóny 
Nošovice a závodu HMMC 
jistá enviromentální, společen-

ská i ekonomická rizika nejen 
pro MS kraj, ale pro Českou 
republiku jako celek. Letos       
v červenci HMMC vyzvalo 
právníky EPS k jednání. Obtíž-
ná vyjednávání se rozběhla      
v srpnu a probíhala po celé 
září a říjen. Postupně se do 
nich zapojily MS kraj, CzechIn-
vest a poté další nevládní or-
ganizace, které se účastnily 
povolovacích řízení o nošovic-
ké zóně a závodu HMMC. 
„Uzavřená dohoda opět doka-
zuje, že nevládní organizace 
nejednají s motivem vyvíjet 
účelové obstrukční jednání, 
což je jim často podsouváno, 
ale jejich skutečným cílem je 
prosadit věcná řešení, která 
budou prospěšná široké veřej-
nosti. Nebýt jejich systematic-
kého tlaku, k uzavření dohody 
zmírňující negativní dopady 
celého projektu by nikdy nedo-
šlo. Na druhé je třeba zdůraz-
nit, že například EPS se od-
hodlalo k velkému ústupku, 
neboť jeho původním cílem 
bylo pokusit se zastavit celý 
projekt za použití veškerých 
právních prostředků,“ říká 
právník Pavel Franc z progra-
mu GARDE Ekologického 
právního servisu.  
Jeho kolega Jiří Nezhyba do-
dává: „Strany H-projektu ga-
rantují, že budou ve správních 
řízeních týkajících se nošovic-
ké zóny a závodu HMMC dů-
sledně naplňovat požadavky 
českého právního řádu, a tento 
závazek je pro nás podstatný. 
Máme totiž zkušenosti s další-

Představitelé Hyundai, státu a Moravskoslezského 
kraje uzavřeli s nevládními organizacemi dohodu 
Společná Deklarace porozumění, uzavřená v minu-
lých dnech, obsahuje závazky všech zúčastněných 
stran a má vést k odstranění, zmírňování a kompen-
zaci případných negativních dopadů závodu automo-
bilky Hyundai a průmyslové zóny Nošovice na straně 
jedné a k usnadnění projektové přípravy i samotné 
výstavby průmyslové zóny a závodu společnosti 
Hyundai na straně druhé.  

Dokončení na straně 5 
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Pátým rokem Krkonoše – sva-
zek měst a obcí (SMO) pomá-
há regionu, respektive v sou-
časné době již osmatřiceti měs-
tům i obcím hájit a podporovat 
zájmy v oblasti rozvoje cestov-
ního ruchu. Manažeři SMO 
dokáží ke každé jedné koruně 
od členských měst a obcí zís-
kat další 3 Kč z grantů a dotací. 
Města a obce se na celkovém 
rozpočtu SMO podílí pouze ¼.  
Inzerce v médiích, PR články, 
edice propagačních materiálů, 
jednotný grafický styl regionu, 

veletrhy ad. patří mezi důležité 
marketingové prvky propagace 
a jsou vizitkou každého úspěš-
ného turistického regionu. Kr-
konoše – svazek měst a obcí 
se touto problematikou zabývá 
již řadu let a nabízí Vám své 
zkušenosti. Budeme rádi za 
Vaše dobré nápady a zajímavé 
tipy.  
V poslední době se objevuje 
čím dál více nabídek, jak zvidi-
telnit zrovna Vaše město či 
obec, hotel, pension či půjčov-
nu. Jak rozpoznat výhodnou 

nabídku od té nevýhodné? 
Přijďte se poradit se svými ko-
legy z vedlejšího turistického 
střediska, který denně řeší po-
dobná rozhodnutí! 
Podrobnější informace získá-
te na Fóru cestovního ruchu 
v úterý 5. prosince 2006 od 
14.00 hodin ve Vrchlabí, vel-
ká zasedací místnost MÚ 
Vrchlabí - zámek II. patro. 
Bližší informace: 
Klára Kroupová, 
tel. 499 405 732, 
KroupovaKlara@muvrchlabí.cz 

...uzavřeli průlomovou dohodu 
mi zahraničními investicemi     
v České republice, kde poru-
šování zákonů při jejich povo-
lování bylo v podstatě pravi-
dlem.“ 
Paní Ludmila Kozlová z nošo-
vického sdružení Půda pro 
život vítá především bezpro-
střední pozitivní efekty Dekla-
race: „Nákladní automobily        
z továrny Hyundai nebudou 
místní občany o většině víken-
dů obtěžovat hlukem a pra-
chem, vyjednalo se ozelenění 
uvnitř i vně závodu, které sníží 
zásah do krajinného rázu, 
peníze z nadace pak umožní 
podporu veřejně prospěšných 
projektů v Nošovicích a okolí.“  
Leo Košťál z Beskydčanu ji 
doplňuje: „Vytvoření umělého 
přechodu v Jablunkovském 
průsmyku umožní například 
velkým šelmám z Polska         
a Slovenska žít nadále i u nás. 
Tak zůstane zachována naše 
sounáležitost s celým Karpat-
ským masivem. Pak dopravní 
zátěží spojenou s továrnou 
Hyundai tolik neutrpí ani turis-
tická atraktivnost Beskyd. Vítá-
me také opuštění plánů na 
realizaci environmentálně kon-
troverzních zón v Dolní Lutyni 
a Šilheřovicích, které pomůže 
zachovat tamější životní pro-
středí.“  
Miroslav Patrik z Dětí Země, 
který se zabývá vlivem dopra-

vy na životní prostředí, říká: 
„Vítáme, že stát bude investo-
vat více než 9 miliard korun do 
modernizace železnice na 
Slovensko, takže společnost 
Hyundai ji bude moci plně 
využit při výměně zboží se 
sesterskou firmou KIA v Žili-
ně.“ 
Všechny strany Deklarace se 
dohodly, že zveřejní plný text 
tohoto dokumentu na svých 
internetových stránkách. 
Deklaraci dne 3. 11. 2006 
podepsali:  
Za HMMC:  
Eok-Jo Kim, jednatel; 
Za Moravskoslezský kraj: 
hejtman Evžen Tošenovský, 
náměstek hejtmana Pavel 
Drobil; 
Za MPO:  
ministr Martin Říman, náměs-
tek ministra Robert Szurman; 
Za CzechInvest  
generální ředitel Tomáš Hru-
da, vedoucí H-projektu Hanuš 
Krejčí; 
Za Ekologický právní servis: 
Pavel Franc a Jiří Nezhyba; 
Za Půdu pro život: 
Ludmila Kozlová; 
Za Děti Země – Klub za udr-
žitelnou dopravu: 
Miroslav Patrik; 
Za Beskydčan: Leo Košťál. 

Dokončení ze strany 4 

jsou rozděleny do osmnácti 
kapitol. Příručka vychází       
v nákladu 70 000 kusů a 
bude rozeslána všem zastu-
pitelům na jejich úřady po-
čátkem roku 2007. 
Veškeré texty byly v souvis-
losti s novou legislativou 
aktualizovány, v současné 
době Svaz pracuje na přípra-
vě CD, které bude obsaho-
vat  "E-Příručku člena za-
stupitelstva obce po vol-
bách 2006" spolu s přímými 
odkazy na právní normy 
České republiky. 
O příručce bude také infor-
movat měsíčník INS. 
Pavla Kulhavá 
kulhava@smocr.cz 

Příručka člena zastupitelstva obce  
Svaz měst a obcí ČR připravuje ve spolupráci s Minister-
stvem vnitra ČR aktualizované vydání příručky pro členy 
zastupitelstev. Tato publikace má za cíl pomoci především 
novým zastupitelům zvoleným do obecních a městských 
zastupitelstev v komunálních volbách 2006 orientovat se      
v oblasti veřejné správy. 
Stejně jako v minulých vydáních 
jsou texty připraveny jednodu-
chou "odlehčenou" formou a 

Svaz měst a obcí spolu se Cités Unies France pořádali vů-
bec první seminář k mezinárodní spolupráci měst. V Praze 
se tak 20. a 21. listopadu 2006 sešli čeští i francouzští lek-
toři. Ti, většinou v česko-francouzské dvojici, úkolovali jednotli-
vé skupiny účastníků a poté i řádně hodnotili výsledky zadané 
práce. Program tak byl mnohdy obohacen o předávání zkuše-
ností v četných diskusích a některé otázky školených směřovali 
i k základním tématům "jak a proč." Cíl "interaktivní seminář" 
byl splněn. 

Partnerství měst - Jumelage des villes 
Dva dny učení a práce pro 28 pracovníků měst 
z celého Česka - to byl program semináře 

Fórum cestovního ruchu Krkonoš: MARKETING 
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Asociace krajů, Svaz měst a obcí, Unie 
malých a středních podniků a Hospo-
dářská komora ČR oceňují vstřícný 
postoj Petra Gandaloviče k potřebám 
krajů, měst a obcí  a vítají veškeré jeho 
iniciativy směřující k usnadnění přístu-
pu širokých skupin subjektů k evrop-
ským dotacím. 
Asociace krajů, Svaz měst a obcí, Unie 
malých a středních podniků a Hospodář-
ská komora ČR podporují oba návrhy 
Ministerstva pro místní rozvoj prezentova-
né na konferenci „Bariéry čerpání finanč-
ních prostředků ze strukturálních fondů 
Evropské unie“, která se konala dne 
14.11.2006 v Michnově paláci v Praze. 
Domníváme se, že zjednodušení adminis-
trace a zavedení průběžného proplácení 

finančních prostředků úspěšným žadate-
lům povede ke zjednodušení a především 
zrychlení a ztransparentnění způsobu 
vyplácení dotací ze strukturálních fondů           
s konkrétními dopady na všechny typy 
žadatelů bez rozdílu. 
Vítáme zahájení debaty o tom, jakým 
způsobem a v jaké výši může stát pomoci 
veřejnoprávním institucím hradit část ná-
kladů projektů, na kterou již evropské 
prostředky nestačí (tzv. povinné spolufi-
nancování projektů).  
Konstatujeme, že realizace návrhů MMR 
v praxi by zcela jednoznačně vedla ke 
zvýšení počtu předkládaných projektů,           
a to právě zejména ze strany krajů, měst 
a obcí. Zároveň jsme přesvědčeni, že            
z vyššího zapojení krajů, měst a obcí, 

podnikatelských subjektů a jejich repre-
zentací v programech EU by profitovali            
i další skupiny subjektů, zejména podni-
katelé včetně malých a středních, kterým 
by se tím otevřela možnost spolupodílet 
se na realizovaných projektech. 

V Praze, 15.11.2006 
 
Ing. Evžen Tošenovský  předseda Aso-
ciace krajů ČR 
Ing. Oldřich Vlasák 
předseda SMO ČR 
Mgr. David Šeich 
předseda UMSP ČR 
Dr. Ing. Jaromír Drábek 
prezident  HK ČR 

1. Od roku 2007 se bude Minister-
stvo zemědělství každoročně 
spolupodílet na vyhlašování a 
vyhodnocování soutěže 
„Vesnice roku“ a na odměňová-
ní vítězů, spolu se Spolkem pro 
obnovu venkova, Svazem měst 
a obcí České republiky a Minis-
terstvem pro místní rozvoj. 

2. Ministryně zemědělství zavede 
„Cenu ministryně zemědělství 
za spolupráci obce a zeměděl-
ského subjektu při přípravě a 
realizaci společného projektu“. 
Cena se bude udílet v kraj-
ských kolech soutěže i na celo-
státním vyhodnocení. 

3. V tomto smyslu bude rovněž 
upraven Statut soutěže Vesni-
ce roku. 

MVDr. Milena Vicenová 
ministryně zemědělství 

Soutěž Vesnice roku byla založena 
v roce 1995 jako každoroční oce-
nění nejlepších vesnic v Programu 
obnovy vesnice. Zakladateli a vy-

hlašovateli soutěže jsou Spolek 
pro obnovu venkova, Svaz měst          
a obcí České republiky a Minister-
stvo pro místní rozvoj. Vítězná 
obec hostí slavnost vyhlašování 
vítězů a má publicitu v médiích. 
Pro následující rok je kurátorem 
společenských akcí  a vydává ka-
lendář. Vítězové dvou po sobě 
jdoucích kol se pravidelně zúčast-
ňují celoevropské soutěže. Soutěž 
má rovněž krajská kola a speciální 
ocenění za dílčí oblasti. Řada ves-
nic získává specializované stuhy 
za úspěchy v dílčích oblastech - za 
životní prostředí, péči o mládež, 
péči o památky, spolkovou činnost 
atd. Vítězové celostátního kola           
a krajských kol obdrží finanční 
odměnu a pamětní předměty. Or-
ganizátorem soutěže je Spolek pro 
obnovu venkova ve spolupráci           
s Ministerstvem pro místní rozvoj a 
Svazem měst  a obcí. V ústřední 
hodnotitelské komisi jsou zúčast-
něny další resorty včetně Minister-
stva zemědělství a nevládní orga-
nizace.  

Asociace krajů, Svaz měst a obcí, Unie malých a středních podniků a Hospodářská 
komora ČR podporují návrhy MMR 
Zavedení průběžného financování úspěšných 
projektů podpořených strukturálními fondy 

MZe podpoří soutěž „Vesnice roku“ 
MEMORANDUM ministryně zemědělství MVDr. Mileny Vicenové            
o budoucí účasti Ministerstva zemědělství v rámci soutěže 
„Vesnice roku“ Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič osobně 

předal v Bruselu evropské komisařce pro regionál-
ní politiku Danutě Hübner Národní strategický refe-
renční rámec a operační programy, které České 
republice umožní čerpat v příštích sedmi letech          
z evropských fondů až 770 miliard korun.  
Po definitivním schválení programů vládou ČR budou 
dokumenty předloženy Evropské komisi k oficiálnímu 
vyjednávání. Oficiálním předložením začne proces 
jejich formálního schvalování. Od tohoto okamžiku bu-
dou náklady vynaložené v rámci projektů způsobilé         
k proplacení. Po té, co Česká republika formálně Ev-
ropské komisi operační programy předloží, počínají 
běžet závazné lhůty definované evropským právním 
řádem. "Se zástupci Evropské komise jsme se dohodli, 
že práce na posuzování a schvalování těchto doku-
mentů, klíčových pro naše příští čerpání peněz z ev-
ropských fondů, maximálně urychlí," uvedl Petr Ganda-
lovič. 
Schválení operačních programů Evropskou komisí 
však není podmínkou pro vypsání výzev k předklá-
dání projektových žádostí.  "V první fázi budou spuš-
těny programy, ve kterých navazujeme na zkušenosti     
z realizace operačních programů v právě probíhajícím 
období čerpání 2004 - 2006. Jedná se například o pod-
poru podnikatelům, výstavbu silnic, železnic či technic-
kou pomoc v rámci operačních programů," vysvětluje 
Petr Gandalovič.                                                   MMR 

Operační programy byly 
předány Evropské komisi 
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Na konferenci budou přítomní seznámeni          
s různými aspekty rozvoje cestovního ruchu            
a zejména s nosným dokumentem konferen-
ce - Perspektiva cestovního ruchu  v Jesení-
kách. Tento dokument je souhrnem poznatků 
a náhledů na dosavadní koncepci  i praxi 
rozvoje Jeseníků a Rychlebských hor včetně 
přilehlých oblastí podle dosavadních strategií 

Konference „Jeseníky v naději“ pondělí 4. 12. 2006 
Bruntál 

Potřebujete nové kontakty, nové přátele, najít nový smysl života? Navštivte nás! Pomůžeme Vám. Občanské sdružení Cp-KP střední Morava aktivně posiluje kapa-citu neziskových a příspěvkových organi-zací, státních ústavů a zařízení a obcí na Přerovsku, Lipnicku a Hranicku o dobro-volníky z  řad široké veřejnosti. 
Dobrovolníkem se může stát každý ve věku 
od 15 do 100 let bez ohledu na rasu, nábo-
ženství, vzdělání, zdraví, počet dětí, ať už 
jsou  studenty, rodiči na mateřské dovolené, 
lidé se zdravotním postižením, důchodci, 
nezaměstnaní i lidé, kteří mají své zaměstná-
ní, ale chtějí svůj volný čas věnovat smyslupl-
né práci. 
Pracovat jako dobrovolník znamená pracovat 
bez nároku na plat s možností získat praxi 
v organizacích, které do týmu svých pracov-
níků přijímají dobrovolníky. Patří mezi ně 
například mateřská centra, domovy důchod-
ců, charity, knihovny… ale i obecní úřady. 
Nabízíme praxi v oblasti sociální a zdravotní 
(přímý kontakt s klienty organizace), organi-
zování jednorázových akcí (víkendové poby-
ty, semináře atd.) a pomocná administrativa 
(kopírování, hromadná korespondence, roz-
nášení letáků, vyhledávání informací na inter-
netu). 
Po odpracování minimálně 50 hodin získává 
dobrovolník osvědčení o získané praxi, které 
může doložit jako přílohu např.  k přihlášce 
na výběrové řízení do zaměstnání nebo na 
studium. CpKP je vysílající organizací 
v oblasti dobrovolnické služby a hradí dobro-
volníkům pojištění a náklady na cestovné, 
stravné a příp. ubytování na jednorázových 
pobytech. Některým dobrovolníkům se podaří 
získat zaměstnání přímo v organizaci, 
ve které přímo pracovali. Nastupují např. jako 
zástup za mateřskou dovolenou, zástup za 
dlouhodobě nemocného, případně na nově 
vytvořené místo. Potřebujete do svých neziskových a pří-spěvkových organizací, státních zařízení a obcí dobrovolníky? Rádi si s Vámi domluví-
me schůzku a Vaši žádost o výpomoc zpra-
cujeme a dobrovolnické místo na získání 
praxe nabídneme zájemcům. Jaroslava Koplíková 

jaroslava.koplikova@cpkp.cz 

Hledáte zaměstnání? 
Nemáte praxi? 

Moravskoslezského i Olomouckého 
kraje. Dokument vypracovala firma Aix-
plan (Německo), zabývající se projekto-
váním cestovního ruchu s orientací na 
nenásilný (tzv.měkký) cestovní ruch. 
Aixplan nám poskytuje pro nás cenný 
pohled „zvenčí“ na základě zkušeností 
s rozvoje cestovního ruchu z jiných 
oblastí celé Evropy, geograficky, morfo-
logicky a částečně i „postižením“ po-
dobných té naší. Cílem konference není 
vyprovokovat otevřenou diskusi na té-
ma dosavadního rozvoje, či spíše úpad-
ku, naší oblasti a neustálého poškozo-
vání přírody a krajiny, ale především 
sjednotit dosud roztříštěné aktivity smě-
řující k rozvoji naší oblasti a  k ochraně 
přírody. Cílem je tedy vytvořit široce 
pojatý a přitom efektivně a rychle pracu-
jící diskusní proces,  v jehož rámci se 
musí jednotlivé lokální i regionální pro-

jekty rozvoje zvažovat, rozvíjet a přizpů-
sobovat s jediným cílem – rozvoj oblasti 
jako celku za současného zodpovědné-
ho přístupu k ochraně přírodního a kul-
turního bohatství jako trvalých hodnot, 
které jsme povinni předat následujícím 
generacím ve stavu lepším než byly 
předány nám. 
Společný postup a společné projektová-
ní nám také může přinést další velkou 
výhodu – při zajišťování finančních 
zdrojů. Návrh takové koncepce rozvoje 
naší oblasti bude součástí závěrečného 
příspěvku konference - Stavba Jesení-
ků. Výstupem konference bude memo-
randum, ve kterém budou dohodnuty 
závěry z konference a další postupové 
kroky. 

JUDr. Vilém Urbiš, 
místostarosta města Bruntál 
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Plstěné výrobky 
z ovčí vlny  

Papuče, klobouky, vložky do 
bot a dekorační předměty vy-
rábí Petra Mikulenková z ovčí 
vlny, která pochází z farmy 
pana Josefa Ondrucha z Va-
lašské Bystřice: „Vlněnou plsť 
vyrábím ručně s použitím já-
drového mýdla a vody. Suro-
vou vlnu před započetím výro-
by plsti nakrampluji. Nakram-
plovanou vlnu pak kladu po 
jednotlivých vrstvách, které se 
namydlí a zahladí dlaněmi, tak 
aby vznikl jednolitý a soudržný 

plát plsti. Vzniklou plsť vyperu 
od mýdla a nechám vyschnout. 
K barvení vlny používám pří-
rodní barviva získaná přímo       
z rostlin. Některé barvířské 
rostliny si sama pěstuji. Někte-
ré z výrobků jsou doplněny 
spředenou ovčí vlnou, kterou 
spřádám na kolovratu.“ 
A co nám řekla Petra o svých 
výrobcích zajímavého? „V mra-
zivých dnech se na jarmarcích 
často stává, že ke stánku při-
jde člověk, kterému je viditelně 
zima na nohy, a koupí si plstě-
né vložky do bot, aby mu po-
mohly. Potěšující na celé věci 
je, když dotyčný za chvíli při-
běhne znovu a nakoupí několik 
párů těchto vložek pro celou 
svou rodinu.“ 

Valašské škrábané  
kraslice  

„Škrabu ráno, v poledne i ve-

čer celý rok, každou volnou 
chvilku, jakékoliv vejce slepičí, 
kachní, husí i pštrosí, co zrov-
na drůbež dá,“ popisuje paní 
Pařenicová svou práci. 
 Odmaštěné vyfouklé skořápky 

jsou nejprve natřené tuší, oce-
lovým nožíkem se vyškrabují 
krajkové vzorky doplněné ky-
tičkou, někdy valašskou říkan-
kou nebo ovečkou, ptáčky, 
motýly apod. Kraslice mohou 
být také zdobené voskem – na 
skořápku přírodní nebo natře-
nou tuší se nanáší rozehřátý 
vosk ve tvaru drobných kapek. 

Štípané holubičky  
Větší a střední holubičky jsou 
vyrobeny ze dvou kusů smrko-
vého dřeva (jeden kus tvoří 
hlavu a ocásek, druhý křídla), 
měří 15-16 cm a 11-12 cm. 
Mini holubička 
je z jednoho 
kusu a je 5-6 
cm velká. Holu-
bičky se věší 
pro štěstí a 
pohodu nad 
stůl, u kterého 
se schází rodi-
na. Někteří si 
je věší do oken a tvrdí, že jim 
ukazují počasí, jiní je zavěšují 
nad kolébky svých potomků. 
 „Vyrábím holubičky od roku 
1966 a za tu dobu se rozletěly 
do celého světa, dokonce i do 
Japonska, Mongolska, Ghany 
nebo Kanady,“ prozradila nám 

V předchozím čísle (Venkovské noviny 11/2006) jsme před-
stavili smysl a cíle projektu Vyrobeno v  Beskydech. Dnes 
přinášíme zajímavé osudy beskydských řemeslníků nebo 
zemědělců, představíme Vám unikátní výrobky z Beskyd 
nebo Vás zasvětíme do tajů tradičních a téměř zapomenu-
tých výrobních technologií. 

Dřevořezby  

Pan Brlica vyrábí ze dřeva 
„kdeco“ – plastiky i reliéfy, 
podložky pod trofeje, hodiny, 
štípané šindele. „Dřevo je dře-
vo, když Vás jednou chytne, 
už nepustí.“ 
 Na co je ve své práci nejvíce 
hrdý? „Nejvíce si považuji to-
ho, že z mé dílny vyšel reliéf 
sv. Jana Sarkandra, který byl 
darem Svatému otci Janu 
Pavlu II. u příležitosti kanoni-
zace tohoto světce.“ 

Tiskoviny  
Pohlednice, kalendáře, lepore-
la, publikace a prospekty                
s motivy beskydských měst a 
obcí, krajiny a folklóru.  

 „Mé pohlednice a kalendáře 
putují každý rok do celého 
světa. Pohlednice a některé 
fotomateriály jsou dokonce 
součástí expozice v krajan-
ském muzeu v Texasu.“ svěřu-
je se pan Hartinger. 

Valašský trdelník  
Koláč z hutného těsta namota-
ný a opékaný na dřevěném 
válci, nikoli pečený v troubě. 
Trdelník z pekařství Ondřeje 
Hladkého má tvar velké tru-
bičky a zvenku je polepený 
ořechy, medem nebo dalšími 
lahůdkami. Tento speciální 
koláč pochází z Rumunska, 
odkud přicházeli Valaši ve 14. 
až 17. století do Beskyd. Těsto  

 
 
si namotávali na dřevěný válec 
zvaný trdlo (od toho název 
trdelník) a opékali ho na ohni 
nebo na dřevěném uhlí.  
Valašský kolovrátek  

Kolovrátek slouží ke spřádání 
vláknitých materiálů. Skládá 
se z pevné části-stojanu, hna-
cího kola, poháněného šlapa-
cím mechanismem. Vlastní 
pracovní část je tvořena una-
šečem a cívkou. Kolovrátek 
není příliš rozměrný, dá se 
snadno rozebrat a složit. 
 Předchůd-
cem kolo-
vrátku je 
v ř e t á nko , 
se kterým 
se vláknina 
nejprve ve 
svislé polo-
ze skrucuje. 
Pak se 
skroucená 
vláknina navine na hřídel vře-
tánka. Kolovrátek však provádí 
skrucování a navíjení na cívku 
souběžně, kvalita stáčení 
vlákniny se řídí jen napnutím 
hnací nitě pomocí napínacího 
šroubu.  
Kolovrátek pana Zbranka má 
ještě jednu výhodu: „Ten kolo-
vrátek se mi velmi líbí“, řekla 
pracovnice chráněné dílny, 
když se na něm učila praco-
vat. A opravdu, při práci máte 
hned dvojí radost: z toho, že 
se Vám daří poměrně rychle 
osvojovat si potřebné návyky 
při předení, a zároveň z pohle-
du na krásné tvary kolovrátku. 

Tradiční pečivo  
Hlavním produktem Pekařství 
VALAŠSKÉ FRGÁLY jsou  jak 
název napovídá valašské 
frgály – jemné koláče z kynu-
tého těsta s tradičními náplně-
mi – hruškovou, tvarohovou, 
makovou, povidlovou a borův-
kovou. Další jsou slané škvar-

Deset statečných: první certifikované výrobky 
„ Vyrobeno  v  BESKYDECH ® “ 
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Deset statečných: první certifikované výrobky 
„ Vyrobeno  v  BESKYDECH ® “ 
kové pagáčky – vdolečky        
z kynutého těsta, moravské 
koláčky z kynutého těsta růz-
ných tvarů (šátečky, rohlíčky   
s různou náplní), klasické me-
dové perníčky s cukrovou 
polevou vyráběné hlavně na 
Vánoce a Velikonoce. Slav-
nostnější jsou valašské plete-
né věnce – jemné kynuté peči-
vo s ořechy, sušenými švest-
kami a rozinkami, a poslední 
specialitou jsou valašské me-
dové guráble – speciální               
a originální medové pečivo           
s ovesnými vločkami, lískový-
mi oříšky a strouhaným koko-
sem. 
Veškeré pečivo má základ           
v historických recepturách 
zdejšího kraje a v lidové tradi-
ci. Například valašské frgály se 
pekly již před 250 lety, tehdy         
z hrubší mouky, která často 
obsahovala více druhů zrna          
a také osiny nebo plevy. 

Škvarkové pagáčky bývaly zas 
nazývány chlebem valašského 
lidu, neboť se pekly hojně pro 
práci v lese, sekání luk, pasení 
ovcí… zkrátka pro každodenní 
život. Recept na medové gu-
ráble je také asi 200 let starý, 
přitom však odpovídá nejmo-
dernějším trendům racionální 
výživy, protože guráble obsa-
hují kromě medu pouze rostlin-
né přísady. O kvalitě těchto 
starých receptur svědčí i oce-
nění, které toto pekařství zís-
kalo na mezinárodním potravi-
nářském veletrhu Salima 2006 
v Brně: cena „Zlatá Salima 
2006“ pro valašský frgál a ce-
na „Trendy 2006“ pro frgál              
i valašské medové guráble. 
Ručně tkané koberce 

Koberce jsou tkány z ručně 
stříhaných pásků z obnošené-
ho textilu. Textil se nejprve 
vypere, pak je nastříhán na co 
nejdelší pruhy o přibližně stej-
né šířce. Z takto vzniklých klu-
bíček jsou skládány různoba-
revné pruhy v koberci. Barev-
né provedení je závislé na 
zásobách obnošeného textilu, 
téměř vždy je hadřák různoba-
revný. Obnošený textil je z 
místních zdrojů – od místních 
lidí, kteří plně pokryjí potřebu 

materiálu na výrobu hadřáků       
z mé dílny. Protože se jedná 
převážně  o výrobu koberců na 
zakázku, jsou jeho rozměry 
dány přáním zákazníka. Maxi-
mální šířka koberce je 85 cm, 
délka je dle objednávky. 

 „Zájemce, kteří by chtěli vidět, 
jak se hadřák vyrábí, nebo 
kteří by chtěli sami vyzkoušet 
svou zručnost při této práci na 
stavu, ráda uvítám v Památní-
ku Antonína Strnadla v Novém 
Hrozenkově. Prosím o před-
chozí objednání na tel. 605 
722 383,“ nabízí paní Krysty-
níková. 
Kolářské a stolařské 

práce  
Výroba všech druhů a typů 
dřevěných loukoťových kol, 
oprava a repase bryček a ko-
čárů, výroba dřevěných násad, 
výroba dřevěných kol na auta-
veterány, výroba dřevěných 
saní, hřídele na  pluh. 

 
 
A jaká byla nejzajímavější prá-
ce pana Krystyníka? „Jsem 
držitelem certifikátu v Gui-
nessově knize rekordů – za 
zhotovení největší hokejky na 
světě. Je velká 9 metrů a nyní 
je vystavena v muzeu v Pelhři-
mově. Zhotovil jsem také kola 
na dostavník, což byla proza-
tím má největší vyrobená kola, 
v průměru měla 145 cm.“ 

Věříme, že se k prvním deseti 
výrobkům brzy přidají další, 
které budou chtít dát najevo, 
že patří k tomu nejlepšímu, co 
Beskydy nabízejí. 
 Podrobné informace pro zá-
jemce o značku jsou k dispozi-
ci na stránkách www.domaci-
vyrobky.cz nebo u Radky 
Sachrové tel. 777 793 744, 
radka.sachrova@seznam.cz. 

Iva Dyková, REC ČR  

Děti ze tří škol – Gymnázia 
Benešov, ZŠ Divišov, ZŠ 
Chotýšany, a mateřského 
centra Hvězdička se podí-
lejí na vytváření dětských 

internetových stránek věnovaných 
regionu Posázaví.  
Webové stránky budou oficiálně zprovoz-
něny 5. prosince 2006 na den Svatého 
Mikuláše. Počínaje tímto dnem budou na 
adrese deti.posazavi.com k dispozici 
informace o akcích, programech a aktivi-
tách pro děti, dále tipy na výlety, novinky 
z regionu viděné očima dětí a pestrá na-
bídka her. Webové stránky vznikají v rám-
ci projektu Internet dětem - děti internetu. 
Projekt realizuje svazek obcí CHOPOS za 
finanční podpory Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR. Internetové stránky jsou výji-
mečné tím, že na jejich vytváření a provo-
zování spolupracují sami děti. Vyjadřují se 
ke struktuře a designu webu, tvoří texty, 
navrhují témata, která se objeví na inter-
netových stránkách. 
 Přilákat zájem návštěvníků o webové 
stránky by měla také vědomostní soutěž o 
ceny nebo rozhovory se zajímavými osob-
nostmi. Děti – spolutvůrci webu – si vybí-
rají osobnosti regionu, které jsou jejich 
srdci blízké. „Mají zájem například o roz-
hovor s vítězem druhé řady SuperStar 
Vlastou Horváthem, spisovatelem Micha-
lem Vieweghem, rybářským idolem Jaku-
bem Vágnerem nebo Jaroslavem Pelíš-
kem, majitelem umělecké agentury“, říká 
Jana Čechová, která celý projekt koordi-

nuje. „S většinou z jmenovaných už jed-
náme a zdá se, že vše je na dobré cestě 
a rozhovory se dříve nebo později usku-
teční“, dodává Jana Čechová. 
„Do ostrého startu webových stránek zbý-
vá měsíc. Čeká nás ještě hodně práce, 
ale věřím, že ji spolu s dětmi zvládneme“, 
říká Jana Čechová. „Tyto nové webové 
stránky budou jednou ze samostatných 
částí stránek www.posazavi.com, které 
provozuje Posázaví o.p.s. Těším se, že 
výsledek bude stát za to. Práce s dětmi je 
velmi zajímavá a důležitá i pro budoucí 
rozvoj regionu. I proto už přemýšlíme o 
dalším projektu, který bude na tento nava-
zovat“, dodává Petr Lunga, předseda 
svazku obcí CHOPOS.               . 
                                                       (pos) 

Děti dostanou k Mikuláši internetové stránky:  deti.posazavi.com 
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Zástupci obcí mikroregionu Moštěnka 
se ve dnech 12.-13. října vydali do regi-
onů s dobrou praxí. Magnetem naší 
cesty byl projekt cyklostezek, který byl 
z celkového rozpočtu 133,7 milionů 
korun podpořen z fondů EU částkou 60 
milionů korun.  
Region Orlicko –Třebovsko je krajem 
krásné přírody a úsek cyklostezky, který 
bude procházet údolím Tiché Orlice, bude 
určitě místem velmi navštěvovaným.  
 „Spolupráce se starosty, jejich pochope-
ní, optimismus a důvěra, byly podporou 
vzniku projektu,“ uvedla mezi radosti své 
práce na projektu paní RNDr. Renata 
Šedová z firmy OHGS. Možná tento pro-
jektový manažer vyslovil kouzelnou for-
muli, která by měla provázet každý vzni-
kající projekt. Pokud komunita v obci ne-
bo v mikroregionu chce přispět svým dí-
lem ke vzniku projektu, pak jde všechno 
lépe. 
Také Mikroregion Moštěnka hodlá posta-
vit páteřní cyklostezku mezi Horní Moště-
nicí a Dřevohosticemi jihovýchodně od 
Přerova a proto si vybral k inspiraci 
úspěšný projekt z Orlicko-Třebovska. 
Dvoudenní studijní cesta nám například 
ukázala, jak využít zámeček v Jevíčku na 
společné a kulturní centrum regionu, 
obecní budovu na podobný účel zase v 
obci Jaroměřice. Závažnou problematiku 
brownfield, která bylo využita v centru 
města, na dům služeb ve Svitavách 
(projekt „Fabrika“). Moravská Třebová 
nám nabídla projekt rekonstrukce ulice 

Zámecké, opravu zámku a projekt Infor-
mační propojení Regionu Moravskotře-
bovsko a Jevíčko. Smetanova Litomyšl 
nás ubytovala v rekonstruovaném zámec-
kém pivovaru, kde vzniklo Evropské vzdě-
lávací centrum. Také problematika Sběr-
ných dvorů a nakládání s biologicky rozlo-
žitelnými odpady v mikroregionu Litomyšl-
sko nám ukázala možnosti čerpání peněz 
z EU. Zajímavý byl rovněž evropský pro-
jekt lyžařského vleku přímo v České Tře-
bové. 
Nabití informacemi jsme naši cestu ukon-
čili návštěvou pálenice. Možná jsme čeka-
li, že pálenka tohoto kraje bude jiná... 

Domů jsme se 
vrátili a cestou i 
zazpívali. A nápa-
dy? Určitě jsme si 
je zapsali, aby-
chom je později 
ukázali. 
Cestu Moštěnky na vý-
chod sousedního Pardu-
bického kraje podpořil 
Program obnovy venkovy 
Olomouckého kraje. 
Marie Zlámalová, 
manažer rozvoje 
Mikroregionu Moštěnka  

Studijní cestou do světa přání: 
cyklostezka i společenská centra 
Moštěnka navštívila Orlicko-Třebovsko, Litomyšl, Svitavy, Moravskotřebovsko… 

Zástupci Mikroregionu Moštěnka se na své studijní cestě zastavili také na zám-
ku v Moravské Třebové, na jehož rekonstrukci přispěla Evropská unie 

www.mostenka.cz 

Novým členem Evropského 
hospodářského a sociálního 
výboru (EHSV) pro období 
2006 – 2010 se stal Bc. Ro-
man Haken z Přerova.  
„Byl jsem nominován vládou 
ČR, na základě výběrového 
řízení, které vyhlásila Rada 
vlády pro nestátní neziskové 
organizace. Z českých ne-
ziskových organizací jsme ve 
Výboru 3 z 12, kromě mne 
Pavel Trantina z České rady 

dětí a mládeže a Jaroslav Ně-
mec z Charity Praha. Dále jsou 
v české delegaci  zástupci 
odborů a zaměstnavatelů, na-
příklad HK ČR či Svazu prů-
myslu a dopravy“, uvedl ředitel 
CpKP střední Morava. EHSV 
je poradním orgánem Evrop-
ského parlamentu, Komise a 
Rady. Jsou od něho požado-
vána stanoviska k aktuálním 
návrhům legislativy a nařízení 
EU. Jde o neplacenou funkci, 

která je vykonávána členy co-
by zástupci občanské společ-
nosti členských zemí EU. 
„Přihlásil jsem se do třech stá-
lých pracovních skupin: Životní 
prostředí, rozvoj venkova a 
zemědělství, Vnější vztahy EU 
a Udržitelný rozvoj“, sdělil nám 
Roman Haken, který je jedi-
ným mimopražským členem 
Výboru. „Nabízím spolupráci 
všem,  kteří by se chtěli na 
práci Výboru a připomínkování 

dokumentů EU podílet. “ Kan-
celář CpKP střední Morava 
najdete v Přerově na Horním 
náměstí. Kontakt: 
roman.haken@cpkp.cz 

Roman Haken je členem EHSV – jako jediný z Moravy 
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Co se děje na Hranicku? 

Na schůzce 31. října  v Hranicích, organizované Mikroregi-
onem Hranicko ve spolupráci s Městem Hranice, byla za 
přítomnosti aktivních chovatelů koní dohodnuta spoluprá-
ce, která by měla vyústit v návrh projektu, který by měl být 
předložen k financování z fondů Evropské unie.  
Hipoturistika je jeden z oborů turistického ruchu, který se 
zabývá poskytování služeb turistům spojených s chovem         
a využívání koní. Schůzka byla zahájena diskusí o studii 
možností rozvoje využití koňských projížděk, kterou zpra-
covala Klára Úlehlová, čerstvá absolventka rekreologie na 
Univerzitě Palackého v Olomouci. Následovala práce s 
mapami, do kterých účastníci vkreslovali možnosti vedení 
stezky. Poté byl vytvořen sumář nápadů, na vytvoření do-
statečného zázemí pro návštěvníky regionu. Mezi nimi se 
objevily například vybudování koňských stanic, sběrných 
nádob pro úklid nebo haly pro zimní procvičování jízdy na 
koni.  Předpokládaná realizace projektu je v letech 2008 – 
2009. Informace:     
Mgr. Klára Úlehlová, tel: 777 212 416 

Majitelé koňských farem dohodli 
spolupráci na HIPOSTEZCE 

Stalo se tak na schůzce mikro-
regionů Olomouckého kraje 
17. října ve Všechovicích.   
Na 30 zástupců mikroregionů         
a místních akčních skupin nejdří-
ve diskutovalo se zástupci kraje 
o Regionálním operačním pro-
gramu, přes který budou čerpány 
finanční prostředky Evropské 
unie. Poté se seznámili s prací 
Stříteže nad Ludinou, úspěšnou 
obcí v letošní soutěži Vesnice 
roku. Následovala prezentace 
úspěšných projektů realizova-
ných na Hranicku. Postupně byly 
představeny projekty na řešení 
dlouhodobé nezaměstnanosti, 
INNOREF a cyklotrasa „Po sto-
pách využívání vodní a větrné 

energie“. Následovala diskuse, 
ve které její účastníci navrhli 
založení sdružení mikroregionů          
a místních akčních skupin, které 
by se pravidelně setkávalo, vy-
měňovalo si informace, sdílelo 
dobrou praxi a společnými silami 
ovlivňovalo krajskou politiku roz-
voje venkova. Otevřená zůstala 
otázka, zda by takovéto uskupe-
ní mělo působit „pod křídly“ Spol-
ku pro obnovu venkova Olo-
mouckého kraje či zůstat ne spo-
lu nezávislé. Bylo dohodnuto, že 
do tří týdnů proběhne další 
schůzka a za přítomnosti před-
sednictva krajského spolku bude 
dohodnut další postup.  

Jan Balek 

Místní akční skupiny se s mikroregiony 
domluvily na spolupráci 

Neziskové organizace v Olomouckém 
kraji mohou od podzimu využívat nový 
informační servis, který jim nabízí ob-
čanské sdružení CpKP střední Morava.  
Pracovníci sdružení působí v různých 
regionech Olomouckého kraje a poskytují 
neziskovým organizacím informace                
o možnostech finanční podpory a podmín-
kách za jakých mohou neziskovky získat 
peníze na svou činnost a plánované pro-
jektové záměry. Informace se vztahují 
výhradně k možnostem čerpání finanč-
ních prostředků z nadací, nadačních fon-
dů, k dotacím z veřejných rozpočtů 
(rozpočet kraje, státní rozpočet) a ostat-
ním finančním zdrojům.  
Informace o strukturálních fondech 
Evropské unie nejsou v rámci této in-
formační služby poskytovány. 
Informační servis pro neziskovky poskytu-
je CpKP střední Morava díky finanční 
podpoře Olomoukého kraje prostřednic-
tvím projektu „Podpora informačních            
a organizačních aktivit nestátních ne-
ziskových organizací Olomouckého kra-
je“.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
V rámci tohoto projektu se uskutečnily ve 
Šternberku, Konicích a České Vsi na Je-
senicku semináře zaměřené právě na 
oblast finanční podpory pro neziskové 
organizace. Na seminářích byly mimo jiné 
představeny grantové programy vybra-
ných nadací včetně aktuálních výzev pro 
předložení žádostí o podporu.  
Bližší informace o projektu včetně kontak-
tů na pracovníky působící v regionech lze  
od listopadu získat také na nových webo-
vých stránkách Unie nestátních nezisko-
vých organizací Olomouckého kraje.  

Kontaktní osoby: 
 

• Ing. Jitka Krabicová, 
tel: 581 210 502, 777 793 717 
(fundraiser/koordinátor) 
 

• Mgr. Marcela Vystrčilová, 
tel: 737 470 824 
(administrativní pracovník) 
 

• Ing. Pavel Štěpánek, 
tel: 602 206 148 
(servisní pracovník – Jesenicko) 
 

• Mgr. Jana Procházková, 
tel: 607 259 287 (servisní pracovník 
 – Konicko a Litovelsko) 
 

• Jiřina Dostálová, 
tel: 724 184 372 (servisní pracovník 
 – Uničovsko a Šternbersko) 
 

• Ing. Pavla Krbálková, 
tel: 774 152 215 (servisní pracovník 
 – Hranicko a Lipensko) 

Informační servis  pro neziskové organizace v Olomouckém kraji 
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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 rozhodování.   
 

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 
NNO při přípravě a využí-
vání Strukturálních fondů.  
 

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

 

ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ 
  * petice, účast ve správním řízení, žaloba, EIA, 
místní referendum, územní plánování... 

PRÁVO VĚDĚT 
 * jak využívat právo vědět, právo na info o život-
ním prostředí, o chemických látkách... 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 
 *  Praktické náměty pro pedagogy 

 FILOSOFIE 
 ** ÉČítanka textů na téma občanská společnost. 

 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 
  * trh práce, vztahy v rodině, jazyk a média... 

OBČANSKÁ SPOLEČNOST V EU 
  * evropské občanství, jak komunikovat s EU.. 

Portál byl finančně podpořen Evropskou komisí a MŽP. Za obsah a jeho využití odpovídá výhradně 
Econnect a BEZK, nikoli Evropská komise. 

VÍTE, ŽE MŮŽETE:  
- Dozvědět se od úředníků mnohem více, než vám obvykle sdělují. 
- Obracet se s konkrétními požadavky na vašeho starostu, hejtmana či poslance. 
- Patřit mezi ty, kteří o veřejných věcech rozhodují přímo. 
- Využít nástrojů k prosazování rovných příležitostí mužů a žen, a to nejen v zaměstnání. 

Máme spoustu občanských práv a možností, o kterých často ani nevíme. 
Orientujme se ve svých právech a možnostech, jak být aktivním občanem. 

http://obcan.ecn.cz 
Portál s praktickými návody,  jak 

 v každodenním životě  uplatňovat občanská 
práva  pro občany a nevládní organizace 

WAREMA  (zkratka pochází z 
anglického Water Resources Ma-
nagement in Protected Areas, což 
česky znamená Řízení vodních 
zdrojů  v chráněných oblastech) je 
projekt realizovaný v rámci iniciati-
vy Evropské unie INTERREG III B  
CADSES, ve kterém má Centrum 
pro komunitní práci střední Mora-
va za Českou Republiku spolu        
s italskými, maďarskými a řeckými 
partnery za úkol aktivně zapojit 
veřejnost do otázek hospodaření 
s vodními zdroji v chráněných 
oblastech. 
Projekt se opírá o implementaci 
principů Rámcové směrnice o 
vodách 2000/60/ES Evropského 
parlamentu a rady (Water Fra-
mework Directive), jež stanovuje 

rámec pro činnost   v oblasti vodní 
politiky.  
Jedním z hlavních cílů projektu 
WAREMA je vytvořit koordinační 
skupinu, tzv. Partnerství, ze zá-
stupců odborné i široké veřejnosti, 
která se bude zabývat řešením 
problémů týkajících se manage-
mentu vodních zdrojů a s nimi 
spojených ekosystémů v CHKO 
Poodří (CHKO Poodří patří díky 
typickému vodnímu režimu s kaž-
doročními záplavami a výskytu 
mnoha ohrožených druhů rostlin          
i živočichů  k ojedinělým místům 
naší republiky) a která bude exis-
tovat i po ukončení tohoto projek-
tu. Partnerství umožní svým čle-
nům vyzkoušet moderní plánovací 
postupy, navrhnout nové strate-

V Poodří řeší management vodních zdrojů 
V úterý 21. 10. proběhlo v Bartošovicích na Ostravsku první setkání                   
s odbornou veřejností k mezinárodnímu projektu WAREMA. 

gie, uzpůsobené pro 
povodí včetně jejich  
chráněných oblastí a 
díky mezinárodní spolu-
práci také výměnu 
„nejlepších zkušeností“.  
Ing. Vendula Večeřová,  

CpKP střední Morava 


