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 CpKP školilo LEADER pro Slovensko 
  Češi předávali zkušenosti na patnácti seminářích v osmi krajských městech 

 

Cyklus přednášek a seminářů „LEADER 
pre Slovensko – Partnerstvo pre vidiek“ 
uskutečnilo CpKP ve spolupráci se spo-
lečností Euroconsulting pro slovenské 
ministerstvo zemědělství v rámci operace 
„Školenia na prípravu aktérov rozvoja 
vidieka pre implementáciu prístupu LEA-
DER“. 
Cílem akce bylo předávání zkušeností se 
vznikem a formováním místního partner-
ství, vytvářením strategií místních akčních 
skupin, organizací a management MAS, 
řízením a výběrem projektů na místní 
úrovni, formováním sítí LEADER-regionů 

v České republice 
apod. 
Lektoři CpKP (Roman 
Haken, Tomáš Šulák, 

Ondřej Marek) a partnerských organizací 
(Jan Balek z MR Hranicko, Tomáš Kaž-
mierski z Regionálního environmentálního 
centra a MAS Krkonoše a Jiří Pospíšil z 
MAS Společná cesta) přednášeli zástup-
cům obcí, krajů, mikroregionů i manaže-
rům v patnácti celodenních školících blo-
cích v osmi krajských městech – Trnavě, 
Banské Bystrici, Nitře, Trenčíně, Žilině, 
Prešově, Košicích a Bratislavě. 
Předávání zkušeností z ČR  
Operace „LEADER pro Slovensko – Part-
nerství pro venkov“ rekapitulovala základ-
ní kroky, které učinila Česká republika při 

využívání iniciati-
vy LEADER. No-
vě zpracovaná 
publikace a před-
nášky kladly dů-
raz na popis kon-
krétních zkuše-
ností s metodou a programy LEADER ze 
strany jednotlivých místních akčních sku-
pin.  
Přednášky se soustředily na tyto 
základní okruhy: 
• Popis programů LEADER a MAS v 

ČR - příklad „animace prostoru“ v Olo-
mouckém, Jihomoravském, Středo-
českém a Plzeňském kraji 
 
                     Dokončení na straně 3 

Centrum pro komunitní práci (CpKP) střední Morava na 
přelomu listopadu a prosince školilo metodu LEADER              
na Slovensku, které jako jediná země Evropské unie ne-
má s LEADERem praktické zkušenosti. 

JAK SE ŽIJE … 
Přihlášeno  
358  

projektů 

Uspěly i malé obce: Vlkov a Skuhrov nad BělouVlkov a Skuhrov nad Bělou 
Ve čtvrtek 7. prosince předal ministr životního 
prostředí Petr Jan Kalaš zástupcům obcí, měst a 
jednoho kraje Ceny za podporu místní demokracie 
a spolupráci s neziskovými organizacemi. Stalo se 
tak na mezinárodní konferenci v Senátu. 
Do letošního ročníku soutěže O lidech  s lidmi – Cena 
za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO se 
přihlásilo 17 projektů z Česka, z nichž třináctičlenná 
odborná porota vybrala pět nejlepších, které postoupi-
ly do druhého kola hodnocení a získaly ocenění. Mi-
nistr životního prostředí Petr Jan Kalaš předal oceně-
ní obcím Vlkov a Skuhrov nad Bělou, městům Štern-
berk a Otrokovice a také Krajskému úřadu Vysočina. 

Zleva: ministryně zahraničních věcí Maďarska Kinga Göncz, Roman 
Haken (CpKP), ministr životního prostředí Petr Jan Kalaš, Tkahiro 
Nanri (Sasakawa).                                                Foto: Ondřej Marek 

Celkem čtyři zástupci oceně-
ných projektů pojedou v břez-
nu za odměnu na týdenní stu-
dijní pobyt do Japonska. Stu-
dijní cestu organizuje Centrum 
pro komunitní práci a japonská 
nadace Sasakawa Peace 
Foundation. Soutěž si klade za 
cíl motivovat veřejnou správu k 

zapojování veřejnosti do regio-
nálního rozvoje a spolupráci s 
neziskovým sektorem. Záro-
veň pak zviditelnit příklady 
dobré praxe a odměnit pracov-
níky a politiky, kteří aktivně 
podporují rozvoj občanské 
společnosti. Hodnocení přihlá-
šených projektů probíhá dvou-

kolově. Nejdříve porota přihlá-
šené aktivity hodnotí na zákla-
dě stanovených kritérií. Ze 
stanoveného pořadí pak postu-
pují nejlepší projekty do druhé-
ho kola hodnocení, kde jsou 
navštíveny porotci. Letošních 
návštěv, které se konaly ve 
dnech 23. - 24. listopadu.2006,  

se zúčastnil i japonský porotce 
Kazuhiko Imamura, který je ve 
své vlasti ředitelem neziskové 
organizace a zároveň pracov-
níkem úřadu města Fukuoka. 
Na základě místních zjištění 
pak porota stanovila konečné 
pořadí.   

Dokončení na straně 2 

Uspěly i malé obce: Vlkov a Skuhrov nad BělouVlkov a Skuhrov nad Bělou 
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Soutěž již O lidech s lidmi – Cena 
za podporu místní demokracie a 
spolupráci s NNO již čtvrtým 
rokem organizovalo Centrum pro 
komunitní práci (CpKP) za podpo-
ry japonské nadace Sasakawa 
Peace Foundation a dalších part-
nerů. CpKP se loňském roce po-
dařilo společně se svými zahranič-
ní partnery přenést soutěž do dal-
ších zemí –  Slovenska a Maďar-
ska a částečně i Polska.  

  
Vítězné projekty z národních sou-
těží z těchto zemí byly prezento-
vány právě na 3. mezinárodním 
fóru o zapojování veřejnosti. Kon-
ference se zúčastnila ministryně 
zahraniční věcí Maďarska Dr. Kin-
ga Göncz a státní tajemník Minis-
terstva výstavby a regionálního 
rozvoje Slovenské republiky Ing. 
Daniela Ácsa. Tito hosté přijeli do 
Prahy podpořit další rozvoj soutě-
že nejen v Česku, ale i ve svých 
zemích.  

Uspěly i malé obce: Vlkov a Skuhrov nad Bělou 

1. místo: Otrokovice - Komunitní plánování sociálních                  
                                 služeb 

2. místo: Vysočina - Partnerství pro Vysočinu 
3. místo: Skuhrov nad Bělou - Příležitost  

                                               Společenské centrum 
4. místo: Vlkov - Vlkovská náves pro 21. století 
5. místo: Šternberk - Sídliště, kde chci bydlet 

2006 

Cílem soutěže je podpořit modernizaci 
místních samospráv prostřednictvím 
rozvoje informačních služeb poskytova-
ných s využitím internetu a ostatních 
elektronických médií. Osobní záštitu 
nad soutěží převzal ministr vnitra a mi-
nistr informatiky Ivan Langer.  
Soutěž je pořádána ve spolupráci se 
sdružením Český zavináč, Svazem 
měst a obcí ČR, portálem Města a obce 
online a konferencí ISSS. Soutěž je 
součástí iniciativ v rámci kampaně Bře-
zen - měsíc Internetu. 
Soutěž byla v roce 2002 oceněna jako 
finalista světové prestižní ceny 
Stockholm Challenge Award a již tradič-
ně poutá pozornost našich měst, obcí a 
veřejnosti.  
Soutěž je podobně jako v loňském roč-
níku organizována v krajských a v nava-
zujícím celostátním kole. Krajská kola 
soutěže vyhlašují kraje ČR ve spoluprá-
ci se Sdružením Zlatý erb. I letos mo-
hou soutěžit i weby měst, obcí a regionů 
zaměřené na turistický ruch. Opět se 
budou vyhlašovat zvláštní ceny, např. 
za bezbariérový přístup, za nejlepší 
turistickou prezentaci a zvláštní cena 
pro web kraje.  
Soutěží se ve 3 kategoriích: 
a) nejlepší webové stránky města   

(včetně magistrátů, městských částí 

a obvodů. V hl. m. Praze webové 
stránky městských  částí pověře-
ných výkonem státní správy, tj. Pra-
ha 1 - 22) 

b) nejlepší webové stránky obce 
(v hl. m. Praze webové stránky 
ostatních městských částí) 

c) nejlepší elektronická služba 
Jak se soutěže zúčastnit? 
Ve Zlatém erbu soutěží města a obce 
se svými oficiálními webovými stránka-
mi a elektronickými službami. Zástupci 
obcí mohou popsat své soutěžní strán-
ky v přihlášce na internetových strán-
kách soutěže: http://zlatyerb.obce.cz.  
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 
pátek 26. 1. 2007 16:00 hod.  
Soutěže Zlatý erb 2007 se může zú-
častnit i veřejnost - uživatelé městských 
a obecních stránek. Mohou dát svůj 
hlas pro cenu veřejnosti např. své obci. 
Pokyny naleznou na stránkách soutěže. 
Hlasovat mohou všichni uživatelé inter-
netu, kteří disponují platnou e-mailovou 
schránkou, na niž bude poslána ověřo-
vací zpráva. Hlasovat lze pouze pro 
jedno město nebo obec. Hlasy bude 
možné posílat až do března 2007.  
Finále soutěže bude uspořádáno již 
tradičně na konferenci ISSS. Mnoho 
zdaru v soutěži přeje  Jan Savický 

Soutěž ZLATÝ ERB 2007 zahájena 
Sdružení Zlatý erb zahájilo již devátý ročník soutěže o nejlepší webové 
stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky Zlatý erb 2007. 

POZVÁNKA na seminář do Přerova 
„Nové projekty s pomocí Evropy 
– šance pro obce, neziskové 
organizace i podnikatele“ 

KDY: 16. ledna 2007 od 15:00  hod 
KDE: CpKP, Horní náměstí 12, Přerov 
PROGRAM: 
Strukturální fondy EU v ČR 
na období 2007 – 2013: 
nové příležitosti pro nezisko-
vé organizace, obce i podni-
katele  
„Rozvoj venkova znamená 
i rozvoj měst!“: Regionální 
operační program (ROP) 
střední Morava  
„Chceme turistický ruch, opravené památ-
ky a lepší život?“: ROP, oblast  podpory 1.3 
Bezmotorová doprava, 3.1. Integrovaný roz-
voj cestovního ruchu a 3.2. Veřejná infra-
struktura a služby 
„Nová cyklostezka, nové muzeum, nový 
inkubátor, obnova parku…“:  Představení 
projektových námětů z ORP Přerov a ORP 
Lipník nad Bečvou  
„Uvidíte, že to jde, a jak!“:  Praktické zkuše-
nosti s čerpáním evropských fondů v letech 
2004-2006 
„Víte o tom, co se plánuje kolem vás?“:  
Představení projektů podpořených ze SF na 
rok 2007 na Přerovsku,  Lipensku a Hranicku. 
 

Přihlášku zašlete do 12. ledna 2007 na adresu:  
Centrum pro komunitní práci (CpKP) střední Mora-
va, Horní náměstí 12, 750 02  Přerov, fax: 581 210 
502, e-mail: tomas.sulak@cpkp.cz 
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 CpKP školilo LEADER pro Slovensko 
 

  Češi předávali zkušenosti na patnácti seminářích v osmi krajských městech 

Srovnání Programů rozvoje venkova 2007-2013 v ČR a SR   (roční průměr) 
  ČR SR 
Osa I. - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 22,39 % 31,5 % 
Osa II. - Zlepšování životního prostředí a krajiny 55,20 % 50,0 % 
Osa III. - Kvalita života ve venkovských oblastech 16,93 % 13,5 % 
Osa IV. - Místní akční skupiny a LEADER 5,00 % 3,0 % 
Technická pomoc 0,48 % 2,0 % 
Zdroj: PRV ČR, listopad 2006, návrh NSPRV SR, október 2006 

del metody LEADER. Šíře 
informací o jednotlivých popi-
sovaných MAS byla různá, 
protože každé místní partner-
ství je jedinečné. Snahou lek-
torů bylo vybrat informace roz-
dílné a variantně se doplňující. 
V některých částech šly infor-
mace do hloubky, zejména      
u výčtu partnerů a složení kon-
krétních orgánů MAS jako je 
programový výbor, výběrová 
komise apod., protože právě 
ukázky tohoto individuálního 
složení podle místních okol-
ností dokládají různost zapoje-
ní aktérů zdola. A tyto informa-
ce byly ze strany účastníků 
seminářů nejžádanější. 
 

Příprava na Slovensku 
Na Slovensku se sice dosud 
neuplatnila iniciativa LEADER, 

ale uskutečnily se podobné 
aktivity v mikroregionech finan-
cované z Technické pomoci 
SAPARDu (2004-05) a z pro-
jektu „Podpora regionálného 
rozvoja na Slovensku“ (Enter-
plan Ltd.) financovaného               
z ministerstva pro mezinárodní 
rozvoj britské vlády v Bansko-
bystrickom kraji (2003-04).           
O těchto i dalších aktivitách           
v rozvoji venkova na Sloven-
sku informovaly účastníky ško-
lení slovenské lektorky Elena 
Jankovičová a Jana Mečiarová 
z EuroConsulting. 
V roce 2007 čeká také Sloven-
sko Program rozvoje venkova 
(financovaný z EAFRD – Ev-
ropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova) a některé 
kraje podporují vznik místních 
akčních skupin v mikroregio-
nech přímo ze svých rozpočtů 

• Vznik a formování míst-
ních partnerství, 
organizace a manage-
ment MAS 

• Vytváření strategií MAS 
• Řízení a výběr projektů na 

místní úrovni 
• Vytváření sítí MAS a roz-

voj aktérů venkova 
Všechny nastíněné moduly 
byly popisovány na kon-
krétních příkladech MAS, 
které jsou v různých fázích 
vývoje: 
a) MAS Český západ – 

místní partnerství, MAS 
Region Haná (variantně 
MAS Posázaví) patří mezi 
deset akčních skupin vy-
braných v programu LEA-
DER+, 

b) MAS – Partnerství Moš-
těnka a Rozvojové part-
nerství regionu Hranic-
ko (variantně MAS Krko-
noše a MAS Společná 
cesta) patří mezi MAS, 
které mají poněkud kratší 
historii, ale navazují na 
dřívější projekty. 

Všechny informace byly zará-
movány do kontextu Společ-
né zemědělské politiky Evrop-
ské unie a základních pravi-

Dokončení ze strany 1 

(Nitranský kraj) nebo hodlají 
podporovat prostřednictvím 
regionálních rozvojových agen-
tur  (Žilinský kraj). 
Nitranský kraj má od roku 2006 
Strategii rozvoje venkova a při-
pravuje místní a odborné kapa-
city metodou LEADER v pěti 
vybraných mikroregionech.              
V Banskobystrickém kraji se 
právě zpracovává Strategický a 
akční plán rozvoje venkova, 
který vytváří institucionální pod-
poru pro LEADER – vznikly tzv. 
„Impulzné centra rozvoja vidie-
ka“ ve 4 obcích, které poskytují 
poradenské a konzultační služ-
by pro aktéry venkova zejména 
v oblastech, kde operovali En-
terplan i TP SAPARDu. 
Zatímco v ČR vyčlenil stát na 
program LEADER ve IV. ose 
PRV/EAFRD pouze 5 procent, 
což se setkalo s kritikou ze 
strany MAS, na Slovensku jsou 
to dokonce jen 3 procenta. 
Také na osu III. určenou pro 
rozvoj „nezemě-dělského“ ven-
kova jde na Slovensku pouze 
13,5 procenta, zatímco v ČR je 
to téměř 17 procent. 
Tomáš Šulák, 
CpKP střední Morava, 
Horní náměstí 12, 
750 02 Přerov 
tomas.sulak@cpkp.cz  
777 793 743 
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Projekt „Mladí pro venkov – venkov pro 
mladé: Nové síly pro oživení vesnic“ je 
zacílen na oblasti Přerovska a Lipenska, 
které jsou nejvíce z celého kraje postiže-
ny nezaměstnaností. Oblastí zásahu ob-
dobného projektu „Venkov je můj domov“ 
je region Šumperka a Jesenicka. Projekty 
schválilo 13. prosince 2006 olomoucké 
krajské zastupitelstvo. 
 

Proti „odlivu mozků“ z vesnic 
Vizí projektu „Mladí pro venkov“ je oživit 
venkov mladými lidmi tak, aby po svých 
studiích na středních, vyšších a vysokých 
školách ve městech neodcházeli za prací 
mimo Olomoucký kraj, ale našli uplatnění 
ve venkovských sídlech, odkud pocházejí, 
a navíc se zasadili o další trvale udržitelný 
rozvoj vesnic i venkova v širším měřítku. 
Představitelé obcí by měli vytvořit „novým 
silám“ zázemí a podmínky k životu na 
vesnicích. 
V současné době se ČR připravuje na 
využívání finančních prostředků ze zdrojů 
Evropské unie pro období 2007-2013. 
Aby byly peníze efektivně využity, je za-
potřebí kvalitně vyškolených a informova-
ných pracovníků, kteří budou na aktuální 
výzvy včas reagovat přípravou projektů. 
Tato potřeba je patrná zejména v men-
ších obcích, kterým uvedené schopnosti 
chybějí a jsou tedy pro nadcházející ob-
dobí znevýhodněny. Předkládaný projekt 
vznikl jako reakce na tento problém, který 
jsme zaznamenali při zkušenostech z na-
ší práce ve vesnicích a mikroregionech. 
Další fenomén, kterému se projekt snaží 
zabránit, se v mezinárodním měřítku na-
zývá „brain drain“, tedy situace, kdy ab-
solventi škol opouštějí svá původní půso-
biště, protože nenašli odpovídající uplat-
nění na lokálním trhu práce. 
 

„Jednotka“ pro pomoc obcím 
Základním cílem projektu je vytvoření 
„jednotky“ nových projektových manažerů 
koncentrovaných na vybraném území, 
kteří budou vyhledávat finanční zdroje 
(dle aktuálních výzev) a psát převážně 

investiční žádosti o podporu z fondů EU 
na základě již zpracovaných i nově vyhle-
daných projektových námětů obcí, mikro-
regionů, místních akčních skupin a ne-
ziskových organizací na venkově - a ma-
nažersky i organizačně postupně naplňo-
vat tyto konkrétní projekty pro oživení a 
rozvoj vesnic. 
 

Školení a zaměstnání 
absolventů 

Na úvod projektu se osloví a vyberou 
nezaměstnaní „čerství“ absolventi škol 
(15-25 let) doplnění dalšími osobami 
ohroženými nezaměstnaností (maminky 
po mateřské dovolené apod.) přímo            
v cílové oblasti zásahu (tj. Přerovsko, 
Lipnicko). Pro takto vybranou skupinu se 
vytvoří školící program (vyjde se ze školí-
cích programů CpKP Rural Voice – Hlas 
venkova, Školení manažerů MAS pro 
Ústav zemědělských a potravinářských 
informací), ve kterém nebudou chybět 
školící moduly jako cyklus projektového 
řízení, strukturální fondy EU, operační 
programy 2007-2013, LEADER, zapojo-
vání veřejnosti, strategické plánování 
obcí, mikroregionů a MAS, komunikace, 
public relations (PR) apod. 
Patnáct až dvacet vybraných vážných 
zájemců projde dvouměsíčním školením. 
Účastníci kurzu se již v rámci školení se-
známí se starosty obcí a s problémy, se 
kterými se vesnice potýkají. Účastníci         
z vlastního ověření zjistí, o jaké projekty 
mají vesnice zájem, aktualizují projektové 
náměty v databázích mikroregionů a pro-
vedou sběr nových projektových záměrů. 
Z 15 proškolených účastníků kurzu se 
vybere 5 osob, které získají v rámci pro-
jektu přímou podporu a stanou se za-
městnanci na 12 měsíců. Všichni ostatní 
budou zapojeni do dalších projektů CpKP 
nebo partnerských organizací. Společným 
úkolem vyškolených a vybraných projek-
tových manažerů bude vytvořit integrova-
ný nebo dílčí projekt, na který se vypracu-
je projektová dokumentace a podá žádost 
na některou z aktuálních výzev operač-
ních programů tak, aby se uplatnil v praxi. 

 

Poradenské 
centrum venkova 

Projektoví manažeři, vyškolení a vybraní 
v projektu, budou tvořit „jednotku“ zastře-
šenou pod hlavičkou „Poradenského cen-
tra venkova“ a mohou působit v obcích, 
mikroregionech, MAS. Poradenské cent-
rum bude po skončení projektu fungovat 
ve prospěch venkova na základě nových 
projektů (technická pomoc z OP). V rámci 
projektu se uskuteční představení projek-
tových manažerů starostům obcí, předsta-
vitelům mikroregionů a dalším aktérům na 
venkově na dvou konferencích (semi-
nářích) – podzim 2007, jaro 2008. 
Projektoví manažeři budou po proškolení, 
průzkumu terénu a společné práci na 
„cvičném“ projektu schopni předkládat          
s pomocí manažera projektu a supervizo-
ra samostatně projekty. Každý z účastní-
ků akce bude mít povinnost vypracovat 
během ročního „testovacího“ období 
vlastní projekt pro některou z vesnic nebo 
mikroregion v oblasti zásahu, který pove-
de k udržení této pozice a nastaví další 
rozvojové aktivity. 
 

Srovnávání „severu“ a „jihu“ 
Zatímco „jižní“ projekt „Mladí pro venkov“ 
předpokládá zřízení společné „jednotky 
projektových manažerů“, kteří budou pů-
sobit v obcích celých dvou správních ob-
vodů Přerovska a Lipenska (mikroregiony 
Lipensko, Pobečví, Záhoří-Helfštýn, Moš-
těnka, Střední Haná, Království, Dolek) 
„severní“ projekt „Venkov je můj domov“ 
má přímo za partnery tři mikroregiony, ve 
kterých budou nově vyškolení projektoví 
manažeři působit (Svazek obcí Údolí Des-
né, Mikroregion Zábřežsko, Jesenická 
místní akční skupina). 
Výstupy obou projektů bude CpKP vzá-
jemně porovnávat. Naváže tak na svůj 
výzkum zavádění managementu rozvoje v 
mikroregionech, který zpracovávala pro 
Olomoucký a Zlínský kraj, a ve kterém 
pokračuje sledováním vybraných mikrore-
gionů a MAS. 
CpKP získalo v rámci SROP 3.2 Olo-
mouckého kraje podporu také pro projekt 
„Dobrovolnictví – podpora pracovního 
uplatnění osob ohrožených sociálním 
vyloučením“. 

Tomáš Šulák, CpKP střední Morava 

Nové síly pro oživení vesnic 
Mladí pro venkov – venkov pro mladé  
Mladí nezaměstnaní absolventi vysokých, vyšších či středních škol a matky po 
mateřské dovolené ze dvou oblastí Olomouckého kraje budou mít šanci získat 
novou kvalifikaci a také zaměstnání projektových manažerů pro rozvoj venkova. 
Centrum pro komunitní práci (CpKP) střední Morava totiž získalo podporu na 
dva venkovské projekty z Evropského sociálního fondu v rámci SROP 3.2. 
(podpora sociální integrace) Olomouckého kraje. 
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Údaje do registru oznamují 
uživatelé registrované látky 
podle zákona o integrované 
prevenci, kteří v emisích nebo 
přenosech ze své provozovny 
vypustili za rok 2006 shodné 
nebo vyšší množství ohlašova-
ných látek než je stanoveno v 
příslušném nařízení vlády. IRZ 
zřídilo a spravuje MŽP jako 

veřejně přístupný informační 
systém veřejné správy. 
 Údaje ohlášené uživateli re-
gistrované látky za roky 2004 a 
2005 jsou zveřejněny na  
stránkách www.irz.cz. Tam 
jsou také k dispozici veškeré 
materiály, důležité ke splnění 
ohlašovací povinnosti v roce 

2007. Je zde i podrobně vy-
světlen ohlašovací proces do 
IRZ a s ním související změny 
při ohlašování dalších údajů z 
oblasti životního prostředí 
(zavedení Centrální ohlašov-
ny).  
Pokud průmyslové a země-
dělské podniky do IRZ své 
údaje neposkytnou, hrozí jim 
sankce až do výše 500 000 
Kč. Údaje za rok 2006 budou 
zveřejněny 30. 9. 2007. 

MŽP rovněž opakovaně upo-
zorňuje na změny IRZ, které 
budou v roce 2007 realizová-
ny v souvislosti se zavádě-
ním Evropského registru 
úniků a přenosů znečišťují-
cích látek (tzv. E-PRTR). Zně-
ní příslušného evropského 
legislativního předpisu v češti-
ně je dostupné na www.irz.cz. 
V současné době projednává 
Poslanecké sněmovna vládní 
návrh zákona, který upravuje 
nové fungování IRZ.        MŽP 

Údaje do integrovaného registru znečišťování 
je nutné nahlásit do poloviny února 
Ministerstvo životního prostředí upozorňuje, že do 15. úno-
ra 2007 je nutné splnit ohlašovací povinnost do integrova-
ného registru znečišťování (IRZ).  

Pokud průmyslové a zemědělské podniky data nenahlásí, hrozí jim pokuta až půl milionu 

operační program 
prostředky 

vyčleněné pro 
rok 2004 

poskytnutá 
záloha od EK 

žádosti do EK od 
počátku programu 
do 31.12.2006 

žádosti do 
EK + zálo-

ha 
vyčerpáno z 
alokace 
2004 v % 

vyčerpáno z 
alokace 2004 + 
záloha v % 

zbývá vyčerpat 
do konce roku 

2006 
 rozvoj regionů (SROP) 105,9 72,7 112,6 185,3 106% 175% 0 
 zemědělství a venkov 
 (OP RVMZ) 40,5 27,8 46,6 74,4 115% 184% 0 
 průmysl a podnikání  
 (OP PP) 60,8 41,7 64,2 105,9 106% 174% 0 

 infrastruktura (OPI) 57,4 39,4 89,9 129,3 157% 225% 0 
 lidské zdroje (OP RLZ) 74,3 51 28,8 79,8 39% 107% 0 
 Praha (JPD 2 a 3) 42,5 20,8 24,8 45,6 58% 107% 0 
 Iniciativy* 29,4 12,4 22,2 34,6 76% 118% 0 
 Celkem strukturální fondy 410,8 265,8 389,1 654,9 95% 159% 0 

Česká republika s konečnou platností 
nepřijde o žádné peníze z evropských 
fondů, které musely být využity do 
konce roku 2006.  
Podle aktuálních údajů o čerpání k 31. 
12. 2006 se peníze podařilo beze zbytku 
vyčerpat i v programech pro hlavní město 
Praha, kde ještě před měsícem vracení 
peněz reálně hrozilo. Peníze vyčleněné    
v evropských fondech na rok 2004 ČR 
vyčerpala ze 160 %, a nyní už tak využívá 
peníze pro rok 2005 (které musí být vy-
čerpány do konce roku 2007). 
"Situace v čerpání evropských peněz byla 
na začátku podzimu závažná, varování 
přicházelo i z Evropské komise. Největší 
zpoždění měly programy pro rozvoj lid-
ských zdrojů, rozvoj regionů a pro hlavní 
město Praha. Bylo nutné zahájit krizové 
řízení celého systému. Díky tomu se po-
dařilo urychlit především administraci 

projektů a předložených žádostí o platbu, 
zlepšila se komunikace s konečnými pří-
jemci i mezi samotnými subjekty a resor-
ty, které se na čerpání podílejí," shrnuje 
situaci ministr pro místní rozvoj Petr Gan-
dalovič, jehož ministerstvo je národním 
koordinátorem všech programů pro čerpá-
ní evropských peněz řízených MMR           
i ostatními resorty. 
"Pokud bychom prostředky ve fondech 
EU plně nevyužili, bylo by to pro nás vel-
mi nepříjemné. Peníze, které jsou tolik 
potřebné pro rozvoj regionů i měst, by 
jednoduše propadly. Nic takového už na-
štěstí nehrozí," říká Petr Gandalovič. 
V uplynulých dvou letech se nejlépe dařilo 
využívat evropské peníze určené na vý-
stavbu a rekonstrukce dopravní infrastruk-
tury a infrastruktury pro zlepšování život-
ního prostředí. Druhým nejúspěšnějším 
pak byl operační program pro zemědělství 

a venkov, který se soustřeďuje na investi-
ce do zemědělství, podporu malých ze-
mědělců či zpracování produktů zeměděl-
ské výroby. Dalším v žebříčku čerpání je 
operační program Průmysl a podnikání,      
a díky velkému skoku v čerpání za po-
slední tři měsíce roku 2006 se na čtvrtou 
příčku dostal program pro rozvoj regionů 
(Společný regionální operační program). 
"Dočerpání peněz na rok 2004 je signá-
lem, že se veřejná správa, podnikatelé      
i neziskový sektor v České republice po-
stupně naučili dotace z evropských fondů 
využívat. Tyto zkušenosti budou klíčové 
pro čerpání v novém programovém obdo-
bí, které právě začalo, a ve kterém má 
ČR k dispozici několikanásobně větší 
objem evropských peněz než doposud," 
doplňuje Petr Gandalovič.                 MMR 

TAB: Stav čerpání strukturálních 
fondů EU k 31. 12. 2006 (v mil. EUR) 

Česko nebude z evropských dotací vracet ani euro 
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Kde vás můžeme najít? 
Ing. Anna Bartošová: Já pů-
sobím na Městském úřadě 
Zábřeh, do jehož obvodu patří 
území s přibližně 35 tisíci oby-
vateli žijícími ve 28 obcích a 
dvou městech, které jsou sdru-
ženy ve Svazku obcí Mikrore-
gionu Zábřežsko. 
Mgr. Veronika Kolářová: Mně 
najdete na Městském úřadě       
v Mohelnici, na odboru regio-
nálního rozvoje a investic. 
 
Kdo patří mezi ty, o které se 
staráte? 
Ing. Anna Bartošová: Jak už 
jsem uvedla, jsou to obce sdru-
žené do Mikroregionu Zábřež-
sko. Území Zábřežska je téměř 
homogenní, obyvatelé v něm 
řeší podobné problémy, a pro-
to je poměrně přirozené, že 
zde existuje snaha alespoň 
mezi obcemi o spolupráci. Ro-
le euromanažerky je v tomto 
ohledu nezastupitelná, právě 
ona je pojícím článkem, který 
se stará nejen o pravidelná 
setkávání zástupců obcí, ale 
také o přípravu a administraci 
společných projektů, což je     
v souladu s krajským projek-
tem Partnerství pro rozvoj Olo-
mouckého kraje, jehož cílem je 
zvyšovat absorbční kapacitu 
Olomouckého kraje, tedy 
schopnost čerpat finanční pro-
středky z Evropských zdrojů. 
Mgr. Veronika Kolářová: Na 
území Mohelnicka, působí dva 
mikroregiony, a to od r. 2000 
Mikroregion Mohelnicko, který 
se v roce 2006 rozšířil o obce 
Stavenice a Police, čímž došlo 
k sjednocení území obce         
s rozšířenou působností a úze-
mí mikroregionu. Druhým úče-
lovým sdružením je Svazek 
obcí Třeština, Stavenice, Poli-
ce. Území, jehož přirozeným 

centrem je město Mohelnice, 
čítá cca 18 700 obyvatel a je 
třetím nejmenším ORP v Olo-
mouckém kraji. 
 
Jak vypadá vaše každodenní 
práce? 
Ing. Anna Bartošová: Přípra-
va projektů a podávání žádostí 
jsou až vyvrcholením řady po-
stupných kroků, jimiž euroma-
nažerka připravuje subjekty     
v území, tedy nejen obce, ale 
také zástupce neziskových 
organizací a podnikatele, na 
čerpání evropských financí. 
Hlavní pracovní činnosti všech 
euromanažerů Olomouckého 
kraje jsou přibližně stejné, tzn. 
vyhledávání dotačních titulů     
a předávání informací o nich 
potenciálním žadatelům, pora-
denství při přípravě projekto-
vých námětů, organizace ško-
lení pro potenciální příjemce 
dotací, poradenství při podává-
ní žádosti a v neposlední řadě    
i administrace projektů. 
Mgr. Veronika Kolářová: Po-
radenský servis, který je hlavní 
náplní práce euromanažera, 
byl zájemcům poskytován již 
před vznikem pozice euroma-
nažera a zapojením se města 
Mohelnice do projektu Partner-
ství pro rozvoj Olomouckého 
kraje, takže pro potenciální 
předkladatele projektových 
námětů, tato služba nebyla 
novinkou. Poradenský servis je 
využíván zejména ze strany 
obcí a podnikatelských subjek-
tů, jelikož aktivních nezisko-
vých organizací je na Mohel-
nicku poměrně málo. 
 
Mohly byste být více 
konkrétní? 
Ing. Anna Bartošová: Na 
Zábřežsku se například snaží-
me spolupracovat na společ-

JAK SE ŽIJE … 
euromanažerkám 
na Zábřežsku a Mohelnicku 

Přetiskujeme rozhovor ze 4. čísla elektronického bulletinu 
E-info. Redakce zpovídala euromanažerky projektu Partner-
ství pro rozvoj Olomouckého kraje - Ing. Annu Bartošovou 
a Mgr. Veroniku Kolářovou. 

ných projektech formou jedná-
ní v pracovních skupinách, 
jichž se účastní nejen zástupci 
obcí, ale také podnikatelé         
a zástupci neziskových organi-
zací. Takto vznikaly také stra-
tegické dokumenty Strategie 
rozvoje cestovního ruchu        
a Územní energetická koncep-
ce mikroregionu Zábřežsko, 
které identifikovaly projektové 
náměty, s nimiž se bude mik-
roregion ucházet o dotační 
zdroje. Pravidelnou aktivitou 
jsou tzv. poradenské dny, v 
nichž starostové získávají in-
formace z různých oblastí ve-
řejné správy. Na Zábřežsku se 
také pořádá každoročně Den 
mikroregionu Zábřežsko, který 
je společenskou akcí, posilují-
cí sounáležitost obcí. 
Mgr. Veronika Kolářová: 
Eviduji projektové záměry na 
území a při vyhlášení výzvy 
informuji předkladatele projek-
tového námětu o možnosti 
získání finančních prostředků 
pro jeho záměr. Během první 
poloviny r. 2006 bylo na území 
Mohelnicka sesbíráno tzv. 
„sběrači projektových námětů“ 
dostatečné množství kvalitních 
námětů, které snad přejdou do 
fáze realizace v průběhu ná-
sledujících let nového progra-
movacího období 2007-13. 
Připravované projekty se týkají 
zejména rekonstrukcí obec-
ních budov, majetku obcí           
a podnikatelských záměrů z 
oblasti infrastruktury cestovní-
ho ruchu, jež má na Mohelnic-
ku velký potenciál pro rozvoj, 
protože ubytovacích kapacit      
a doprovodných služeb je ne-
dostatek. 
Euromanažer se podílí také na 
společných projektech Mikro-
regionu Mohelnicko. Posled-
ním úspěšným projektem je 
„Marketingový a propagační 
mix cestovního ruchu Mohel-
nicka“, který vznikl za podpory 
EU a Olomouckého kraje z GS 
SROP 4.1.2. Jedním z výsled-
ků projektu je marketingová 
studie cestovního ruchu, která 

vznikala formou workshopů za 
účasti veřejnosti a odborníků z 
oblasti turismu. 
 
Co by z vašeho pohledu 
mohlo být v budoucnu 
lepší? 
Ing. Anna Bartošová: Domní-
vám se, že spolupráce mezi 
obcemi na Zábřežsku již fun-
guje velmi dobře, skrze obce 
je poměrně snadné zapojit 
také místní neziskovky, složi-
tější je ale zapojení podnikate-
lů, což se nám daří pouze 
částečně v souvislosti s čin-
nostmi výše zmíněných pra-
covních skupin. Podnikatelé 
spolupracují pouze v určitých 
zájmových oblastech. Přitom 
užší spolupráce s podnikatel-
ským sektorem by mohla úze-
mí Zábřežska velmi prospět, 
jen je nutné najít průnik spo-
lečných zájmů, což může být 
dalším zajímavým cílem euro-
manažerky na Zábřežsku. 
 
KONTAKTY: 
 Ing. Anna Bartošová 
 Městský úřad Zábřeh 
Masarykovo nám. 510/6, 
789 01 
Tel: 583 468 262 
abartosova@muzabreh.cz 
mesto.zabreh.cz 
 
Mgr. Veronika Kolářová 
 Městský úřad Mohelnice 

U Brány 2, 
789 85 
Tel: 583 452 153 
kolarovav@mu-mohelnice.cz 
www.mu-mohelnice.cz 
Převzato: 
 e-info OK 
12/2006 
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Ministerstvo zemědělství infor-
movalo o dohodě, kterou uza-
vřela ministryně Vicenová            
s ministrem životního prostředí 
Kalašem. Společně stahují 
návrh Plánu hlavních povo-
dí, který obsahuje kontro-
verzní seznam dvou stovek 
přehrad, a vládě jej předloží 
až po zásadním přepracová-
ní. Organizátoři otevřeného 
dopisu vládě a iniciativy „Stop 
přehradě“ tento krok vítají a 
považují jej za zásadní úspěch 
svého dosavadního úsilí. 
Ministryně Vicenová tak dala 
na stanoviska řady renomova-

ných odborníků a akademiků, 
kteří vytýkali plánu povodí ne-
vyváženost. Proti kontroverzní-
mu návrhu na rezervování 
lokalit pro dvě stovky nových 
přehrad se také vyslovili sta-
rostové více než padesáti měst 
a obcí i zástupci mnoha orga-
nizací a spolků. Kromě věc-
ných důvodů je vedl k nesou-
hlasu i fakt, že s nimi nikdo 
záměr nekonzultoval a dokon-
ce je o něm neinformoval, a to 
i přesto, že by připravované 
schválení Plánu hlavních po-
vodí ve vládě mělo pro stovky 
obcí vážné negativní dopady. 

„Plán povodí má v nové verzi 
klást větší důraz na přírodě 
blízká opatření, vypadne z něj 
seznam závazných lokalit pro 
chystané přehrady a bude 
podrobně projednáván spolu 
se starosty na úrovni krajů. To 
jsou přesně věci, které jsme 
marně žádali už od letošního 
jara. Jsme rádi, že nakonec 
zvítězil rozum, i když to bylo 
opravdu na poslední chvíli,“ 
komentuje rozhodnutí resortů 
zemědělství a životního pro-
středí Jan Beránek, mluvčí 
iniciativy Stop přehradě. 
„Je to velké vítězství. Chtěl 

bych především poděkovat 
všem starostům a občanům, 
kteří nezůstali lhostejní, dali 
najevo svůj nesouhlas a pod-
pořili naše aktivity. Je vidět, že 
být aktivní se vyplácí. Zároveň 
bych rád upozornil, že jsme 
sice vyhráli  rozhodující bitvu, 
ale příprava plánů povodí po-
kračuje. I vzhledem  k nestabi-
litě vlády bude potřeba situaci 
dál sledovat a zejména se 
zapojit do přípravy plánů povo-
dí na úrovni krajů, která bude 
probíhat do roku 2009,“ dodá-
vá Beránek.                                        
                        Stop přehradě 

Závazný seznam 200 přehrad nebude, zvítězil rozum 

Podle informací minister-
stva financí bylo nejvíce 
projektů z Jihočeského 
kraje (44) a nejméně           
z kraje Pardubického (4). 
Celkové posuzování  žá-
dostí se skládá   z posou-
zení formálních náležitostí, 
oprávněnosti a hodnocení 
kvality. Posuzování formál-
ních náležitostí a oprávně-
nosti jednotlivými kontakt-
ními  místy  v krajích se 
uskutečnilo do 30. 11. 
2006.   
K hodnocení kvality, které 
bude provedeno příslušný-
mi ministerstvy (MK, MŽP, 
MPSV, MZd a MV-MSp), 
budou předloženy pouze 
žádosti, které splnily for-
mální náležitosti a kritéria 

oprávněnosti. Projekty 
doporučené hodnotícími 
komisemi na sektorových 
ministerstvech budou pro-
jednány Monitorovacím 
výborem FM EHP/Norsko 
nejpozději v březnu 2007. 
Národní kontaktní místo 
pro Finanční mechanismy 
odeslalo v 1. výzvě ke 
schválení do Bruselu cel-
kem 39 individuálních pro-
jektů v celkové výši 22,980 
milionů EUR. Do 15. pro-
since 2006 schválil Výbor 
finančních mechanismů 
EHP a Norské ministerstvo 
zahraničních věcí 23 pro-
jektů z České republiky. 
Jsou mezi nimi i projekty: 
„Obnova freskové a štuko-
vé výzdoby baziliky Na-

vštívení Panny Marie na 
Svatém Kopečku u Olo-
mouce“ za 367 237 EUR 
(z grantu bude provedena 
restaurace freskové a štu-
kové výzdoby presbytáře, 
kopule, hlavní lodě a boč-
ních kaplí baziliky Navští-
vení Panny Marie; příjem-
ce: Královská kanonie 
premostrátů na Strahově) 
a „Záchrana drobné a pev-
nostní architektury zámku 
Mikulov“ za 291 093 EUR 
(v rámci projektu bude 
provedena restaurace so-
chařské a kamenné vý-
zdoby zámku v Mikulově, 
zejména restaurování 
plastik, kamenné výzdoby, 
oprava fasády na Čest-
ném nádvoří a restaurová-
ní dvou zničených kašen; 
příjemce: Regionální mu-
zeum v Mikulově).        .                                
                                 (TSu) 

Žádosti 2. výzvy –  FM EHP/Norsko 
Místo Počet 
Praha   70 
Liberecký  kraj   23 
Kraj Vysočina   15 
Jihomoravský kraj   37 
Ústecký kraj   16 
Jihočeský kraj   44 
Olomoucký kraj   26 
Pardubický kraj     4 
Moravskoslezský kraj   25 
Zlínský kraj   18 
Královéhradecký kraj   21 
Karlovarský kraj   15 
Plzeňský kraj   21 
Středočeský kraj   23 
CELKEM 358 

Do „Norského fondu“ 
se přihlásilo 358 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  

Do 2. výzvy FM EHP/Norska bylo do 26. října 2006 
přihlášeno celkem 358 projektů.  



Venkovské noviny, leden 2007, číslo 1 / 2007 Strá nk a  8               

Dne 14. prosince 2006  uspořádal Sekretariát Mik-
roregionu Hranicko výroční konferenci zabývající se 
zhodnocením a výhledy fungování regionální cyk-
lotrasy „Po stopách využití vodní a větrné energie“. 
V Hustopečích nad Bečvou se setkali starostové, 
majitelé mlýnů i přizvaní odborníci, aby zhodnotili 
první sezónu cyklotrasy a navrhli aktivity pro rok 
příští. 
Ladislav Ptáček představil přítomným celorepubli-
kový systém certifikace kvality doprovodných slu-
žeb „Cyklisté vítáni“, kterého by na cyklotrase mohli 
využít místní hostinští i ubytovatelé. Turisté se pak 
u těchto služeb mohou spolehnout na garantovanou 
úroveň kvality. Pan Zapletal z Klubu českých turistů 
přítomné seznámil s provedenou revizí značení      
a mobiliáře cyklotrasy, kdy bude pro příští rok potře-
ba opravit některé zničené či špatně umístěné 
značky, případně kvůli stavebním změnám v terénu 
přeznačit některé úseky. Účastníci se pak dále 
shodli na podobě propagace cyklotrasy, scénáři 
slavnostního otevření sezóny, třech společných 
cyklistických výletech v roce 2007 a především na 
podobě druhého ročníku celoroční cyklistické soutě-
že Mlynářský krajánek 2007, která umožní účastní-
kům nejen se pobavit a dozvědět se mnoho zajíma-
vého o historii mlynářství na Hranicku, ale též vy-
hrát hodnotné ceny.                  František Kopecký 

Tento přírodní plast dokáže nahradit 
plasty z ropy. Jejich zvláštností je 
úplná bio-degradabilita (biologická 
rozložitelnost), což znamená, že až 
tužka doslouží, vyjmete pružinku            
a náplň a můžete tužku zkomposto-
vat. Materiál je recyklovatelný a po-
kud se spaluje, neunikají z něj jedo-
vaté plyny ani těžké kovy. Prezenta-
ce tímto produktem jistě zaujme 
Vaše stávající i potencionální klienty. 
Kuličková pera je možno objednat za 
cenu 49 Kč za kus (včetně DPH). 
Jsou dodávána s krabičkou, na které 
může být natištěno  logo (tato služba 
je v ceně výrobku), na základě indi-
viduální dohody můžeme zajistit též 

potisk i pera samotného. 
Cílem občanského sdružení EKO-
DOMOV, o.s. je upozornit veřejnost 
na výhody separace bioodpadů, 
které se mohou stát cennou surovi-
nou místo toho, aby končily na 
skládkách nebo ve spalovně 
(bioodpad tvoří až 40% komunálního 
odpadu a pokud se rozkládá na 
skládce, vytváří se nejen nepříjemný 
zápach, ale i skleníkové plyny, 
zejména metan). 
Pro více informací kontaktujte Alenu 
Přibáňovou alena.pribanova@ 
ekodomov.cz, tel: 220 920 268                                            
                                   Tomáš Hodek 

Logo má být jednotným a zapamatovatelným symbolem oblasti, který bude 
sloužit k propagaci cestovního ruchu v Blanském lese, Podkletí a Netolicku. 
Slogan bude toto logo rozšiřovat a bude lákat návštěvníky ke strávení pří-
jemného pobytu a prožitku. Symbolem loga by mělo být jedno z následují-
cích témat – Kleť, kůň, jihočeský statek, kopce, kolo,dostihy nebo cyklista. 
Návrhy posílejte do 20.1.2007, jejich hodnocení proběhne do 31.1.2007, 
uveřejnění vítězného návrhu na webových stránkách www.mas-netolice.cz 
se uskuteční do 1.2.2007. 
Nejlepší návrh bude oceněn odbornou komisí věcnými cenami v hodnotě 
5000 Kč (např. večeře pro dva v Dobčické tvrzi, vstupenky na kulturní akce 
během celého roku – Kratochvílení a Holašovické slavnosti apod.).  
Návrh loga musí být originálním výtvorem autora. Je možné jej posílat na 
papíru formátu A4 (i náčrtek) nebo v digitální podobě souborem typu jpg, 
gif, pdf, nebo bmp. Každý návrh musí obsahovat následující údaje o auto-
rovi: jméno a příjmení, adresu bydliště, datum narození, kontaktní telefon, 
popř. e-mail. Návrhy můžete posílat na adresu: MAS Blanský les-Netolicko, 
Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice nebo e-mailem na mas@netolice.cz.  
Více o Místní akční skupině Blanský les-Netolicko o.p.s. naleznete na 
www.mas-netolice.cz                                                        Oldřich Petrášek 

Kupte si kompostovatelné propisky 

Navrhli aktivity pro další 
sezónu mlynářské cyklotrasy 

Pro podporu domácího kompostování a separace bioodpadů  připravi-
lo občanské sdružení EKODOMOV kuličková pera Green Pen Click             
z kompostovatelného plastu Mater-Bi, který je vyroben z kukuřičného 
škrobu.  

MAS Blanský les-Netolicko hledá nové logo 

Olomoucký kraj vyhlásil 20. 
prosince 2006 Program ob-
novy venkova pro rok 2007.  
Rozhodlo o tom krajské zastu-
pitelstvo na svém zasedání 
dne 13. prosince. Celkem bu-
de na POV 2007 uvolněno 45 
milionů korun. 
Prostředky kraj rozdělí v rámci 
tří dotačních titulů. V rámci 
prvního mohou zažádat obce o 
příspěvek na široké spektrum 

rozmanitých projektů od rekon-
strukcí obecních komunikací, 
přes opravy škol a kulturních 
zařízení po obnovu zeleně. Na 
tento dotační titul je vyčleněno 
80 procent finanční alokace. 
Druhý dotační titul je určen 
mikroregionům a svazkům 
obcí na jejich projekty v celko-
vé výši 4,5 milionu korun. Z 
prvního a druhého dotačního 
titulu lze získat podporu v ma-

ximální výši 300 tisíc korun, 
což by mělo činit minimálně 60 
procent z celkové výše projek-
tu.  
Třetí titul je zaměřen na poří-
zení územně plánovací doku-
mentace malých obcí. Žádosti 
o příspěvky budou přijímat 
úřady obcí s rozšířenou působ-
ností. Příjem žádostí končí 14. 
února 2007 v 17 hodin. 
                                        (TSu) 

Olomoucký kraj vyhlásil Program obnovy venkova   

 

2007 



Venkovské noviny, leden 2007, číslo 1 / 2007 Strá nk a  9 

Vůbec první schůzka mezi 
zástupci Rozvojového 
partnerství Regionu Hra-
nicko a skupinou EURO-
LEADER proběhla v italské 
Perugii. 
Místní akční skupina, která 
působí dlouhodobě v horské 
oblasti s téměř 65 tisíci oby-
vateli nedaleko města Udine 
v severní Itálii, má dlouhodo-

bé zkušenosti s využíváním 
evropských dotačních pro-
gramů pro rozvoj venkova. 
Za dobu svého působení 
přinesla svému regionu část-
ku dosahující 11.500.000 
EURO.  Rozvojové partner-
ství Regionu Hranicko je v 
počátku příprav na využívání 
dotačního programu LEA-
DER na léta 2007 - 2013 a 
vzájemnou spolupráci využi-

je k přenosu nových nápadů 
a zkušeností při zapojování 
zemědělců, spolků, podnika-
telů do rozvoje Hranicka. Na 
obrázku je zleva: Jan Balek, 
manažer RoPa; Pavla Krbál-
ková, členka Výboru partner-
ství; Michela Giarle, mana-
žerka skupiny EUROLEA-
DER a Franco Marcetta, 
prezident EUROLEADERu.         
.                            Jan Balek 

V Hustopečích nad Bečvou se v pon-
dělí 4. prosince konal seminář projektu 
realizovaného na Hranicku - Certifikace 
typických regionálních produktů, fi-
nancovaný z projektu INNOREF.  
Po tomto semináři a po několika realizo-
vaných schůzkách se již blížíme ke kon-
krétnímu cíli - certifikovat místní produkty, 
výrobky, služby nebo regionální akce a 
tím jim pomoci hlavně v propagaci v rámci 
regionu a okolí a pomoci jim dostat se na 
trh, nejlépe ten regionální. Není výjimkou, 
že jednotliví producenti, poskytovatelé 
služeb nebo organizátoři jednotlivých akcí 
o sobě nevědí. A to bychom rádi změnili. 
Dát o sobě a své produkci vědět, nabíd-
nout turistům naše regionální bohatství, 
těžit z toho, co tu již máme. Ve většině 

případů by zřejmě určitá propagace pro-
duktů jejich producentům pomohla. Hra-
nicko je poměrně malý region a určitá 
propagace, i např. v rámci Olomouckého 
kraje, by byla i pro region prospěšná. 
Důležitá je nejen produkce a výroba, ale 
také odbyt a spotřeba obecně zase přímo 
v regionu. Tak by byl vytvořen tzv. krátký 
řetězec, kdy vyprodukované zboží, vypěs-
tovaná produkce se opět objeví v regionu. 
Zde hraje roli ale jeden veliký problém,          
a tím jsou finance. Velkoobchodním ce-
nám nemůžou malí výrobci konkurovat         
a jejich místo na trhu je tím opět ohrože-
no. Pojmy jako kvalita, bio produkty, eko-
logie v nás bohužel ještě nejsou dostateč-
ně zakořeněny.  
Jana Švarcová, Vysoká škola logistiky 

Zcela nový rozměr získávají aktivity 
celostátního projektu, jehož cílem je 
zajistit metodicky jednotný přístup           
k plánování sociálních služeb na míst-
ní a regionální úrovni.  
Od ledna 2007 platí nový Zákon o sociál-
ních službách, který krajům ukládá povin-
nost zpracovávat Střednědobý plán roz-
voje sociálních služeb. Ten by se měl stát 
od roku 2007 podkladem pro získání fi-
nančních prostředků na zajištění sociál-
ních služeb v daném regionu. V mnohých 
krajích již práce na tomto plánu začaly.  
Celostátní projekt v průběhu prvního čtvrt-
letí roku 2007 přináší některé důležité 
nástroje a prostředky k tomu, aby pláno-
vání mohlo být prováděno kvalitně a s 
respektováním všech jeho principů.             
V každém regionu budou k dispozici tzv. 
„krajští metodici“ plánování sociálních 
služeb, kteří ukončí 9-ti měsíční vzděláva-
cí program. 
 Na únorové celostátní konferenci, kte-
rá se uskuteční 28.února 2007 v hotelu 
Krystal v Praze, bude představena a 
distribuována konečná verze „metodik 
pro plánování sociálních služeb“, která 
by měla pomoci všem, kdo se plánováním 
sociálních služeb zabývají. Na podporu a 
k základní orientaci plánování sociálních 
služeb bude k dispozici videopořad, který 
stručnou interaktivní formou vysvětluje 
základní principy a obsah plánování so-
ciálních služeb. Před několika dny byl 
ukončen také pilotní vzdělávací program 
pro účastníky plánování sociálních služeb 
z obcí a mikroregionů z celé republiky. 
Budou tedy existovat reálné nástroje           
a prostředky pro jednotlivé plánující obce 
a kraje. Celý systém však potřebuje dlou-
hodobou metodickou podporu, systém 

 Hraničtí jednali s italskou skupinou EUROLEADER 

V únoru v pražském hotelu Krystal 
představí konečnou metodiku KPSS 

vzdělávání účastníků plánování sociálních 
služeb, vyhodnocování a předávání zkuše-
ností z jednotlivých obcí a krajů.  
V rámci realizace projektu „Zajištění místní 
a typové dostupnosti sociálních služeb“ je 
nyní zpracováván návrh na další metodic-
ké vedení systému plánování sociálních 
služeb. Ten je v projektu průběžným námě-
tem celostátních konferencí, odborných 
seminářů, vzdělávání krajských metodiků a 
porad pracovních týmů. Na základě takto 
získaných podnětů za první polovinu reali-
zace projektu byla zpracována první verze 
návrhu dalšího metodického vedení k dis-
kusi a ověření. Návrh najdete na adrese 
www.kpss.cz. Realizační tým projektu čeká 
na vaše připomínky a podněty k tomuto 
materiálu tak, aby je mohl zohlednit při 
zpracování jeho konečné podoby.    
                                                        Z. Říha 
Propagace místních výrobků by mohla mnohým pomoci 

Dne 3.7.2006 nabyl účinnosti zákon č. 
342/2006 Sb., kterým se mění  zákony 
související s oblastí evidence obyvatel a 
některé další zákony, v němž je zařaze-
na též novela zákona č. 83/1990 Sb.,            
o sdružování občanů, ve znění pozděj-
ších předpisů.  Dle § 6 odst. 4 zákona č. 
83/1990 Sb., ve znění zákona č. 
342/2006, musí název občanského 
sdružení nově obsahovat označení 
"občanské sdružení" nebo zkratku 
"o.s.". Informaci poskytla paní Šliperská 
z MV ČR (tel.: 974 817 372). V praxi to 
znamená, pokud takové označení ve 
stanovách nemáte, musíte požádat               
o změnu stanov na adrese: Ministerstvo 
vnitra, odbor všeobecné správy, odděle-
ní volební a sdružování, úsek sdružová-
ní, Náměstí Hrdinů 3, 140 21  Praha 4. 
Nezapomeňte také změnit razítka a hla-
vičkové papíry. Je na to sice čas tři roky, 
ale lze předpokládat, že změna bude od 
některých orgánů požadováno i dříve. 
                                                J. Tošner 

Pozor na nový zákon 
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„Mediální podpora domácího 
cestovního ruchu České re-
publiky“, v celkové hodnotě 35 
milionů korun, zahájená na 
jaře letošního roku, je spolufi-
nancována ze Společného 
regionálního operačního pro-
gramu (SROP) - Strukturálního 
fondu Evropské unie - určené-
ho na neinvestiční projekty.  
Cílem kampaně je přesvědčit  
tuzemce, aby své peníze urče-
né na dovolenou utráceli do-
ma. Před začátkem akce, v 
roce 2004, utratili čeští turisté 
51, 9 mld. korun v zahraničí a 
jen 18, 7 mld. v tuzemsku. 
Podle agentury STEM/MARK 
největší překážkou většího 

rozvoje domácí turistiky byla 
nízká informovanost veřejnosti 
o příležitostech k prožívání 
volného času. Uvedený nepo-
měr mezi výdaji českých turis-
tů v zahraničí a v tuzemsku se 
snaží zmírnit právě probíhající 
kampaň, ve které jsou obsaže-
ny jednotlivé turistické oblasti 
ČR. 
Česko je propagováno jako 
přitažlivá turistická destinace s 
pestrými možnostmi: Jak vy-
chutnat volný čas. Jak se nau-
čit novým sportům. Jak spatřit 
unikáty světového významu. 
Kampaň oslovuje především 
aktivní občany republiky, lidi z 
velkých měst. Zajímavosti v  

turistické oblasti jsou předsta-
vovány jako součást nabídky 
Česka. 
Garantem projektu je státní 
agentura CzechTourism spolu-
pracující se členy marketingo-
vých pracovních skupin čtyři-
ceti turistických oblastí ČR. 
Zajištění realizace vyhrála ve 
výběrovém řízení agentura 
Ogilvy. 
V rámci projektu probíhá                
v současné době mediální 
představení všech čtyřiceti 
oblastí. Pro umístění v tisku 
bylo připraveno 200 inzerátů 
ve 40 grafických verzích. Ve-
řejnost uvidí v tramvajích  

městské hromadné dopravy 
1.880 plakátů. Při 18 prezen-
tačních akcích v obchodních 
centrech v největších městech 
ČR bude rozdáno téměř 
80.000 letáků a odvysíláno 
448 rozhlasových spotů. Plá-
novány jsou 3 miliony zobraze-
ní bannerů v internetové kam-
pani. Projekt je podpořen vy-
dáním 80 redakčních článků            
v novinách i časopisech. Ve 
spolupráci s managementy 
jednotlivých turistických oblastí 
bude vydána publikace s pra-
covním názvem „Výletní mapy 
Č R “ .        .  
                            
                           D. Palátková 

Desítky milionů korun z Evropské unie 
na podporu tuzemské mediální propagace  

Kde? Prostřednictvím projektu 
CzechTourismu na oživení do-
mácího cestovního ruchu v 
České republice, jež je realizo-
ván prostřednictvím elektronic-
kého katalogu na internetových 
stránkách www.kudyznudy.cz. 
Soukromým podnikatelům pů-
sobícím v oblasti cestovního 
ruchu se nabízí možnost bez-
platně prezentovat své aktivity. 
Jak? Lákavě popsat činnosti, 
které mohou turisté během 
svého pobytu v lokalitě zažít, 
provozovat. Tedy ne popis zají-
mavých míst či nabídka ubyto-
vacích služeb, ale činnosti, 
kterými si turisté zpříjemní po-
byt.  
Zájemci, můžete své aktivity do 
katalogu sami zadat na 
www.kudyznudy.cz  pod hes-
lem „Přidejte svoji aktivitu“. Pod 
tímto odkazem naleznete po-
třebné informace, zejména pod-
mínky pro zveřejnění záznamu. 
Údaje týkající se jednotlivých 
aktivit jsou průběžně aktualizo-
vány a doplňovány.  
Pro tuzemské turisty představu-
je katalog jednoduchý nástroj. 
Jeho prostřednictvím se sezná-

mí s nabídkou aktivit v regio-
nech ČR. Jejich zatřídění odpo-
vídá rozdělení na věkové skupi-
ny (mladí, rodiny s dětmi, star-
ší) a kategoriím podle  zájmů 
(adrenalinové sporty, zimní 
sporty, gurmánská turistika, 
lázeňská turistika, relaxace             
u vody,....). Kontaktní údaje, 
které jsou povinnou součástí 
zveřejněné aktivity, umožňují 
oslovit přímo podnikatele. 
 O oblibě katalogu „Kudy z nu-
dy“ vypovídá návštěvnost pro-
kázaná v rámci nezávislých 
měření na oficiálních sledova-
čích (např. NAVRCHOLU.CZ, 
TOPlist.cz, Google analytics). 
Za období leden - říjen 2006  
bylo zobrazeno 3,6 mil. stránek 
katalogu a zhlédlo je přes 500 
tisíc návštěvníků. Katalog ne-
pochybně představuje účinnou 
cestu k oslovení tuzemských 
turistů. 
Bližší informace:  
Štěpánka Orsáková, 
CzechTourism, 
 
Tel.:  777 702 760, 
orsakova@CzechTourism.cz, 
www.CzechTourism.com, 
regionbulletin.czechtourism.cz 

KUDY Z NUDY … ? 

Průběžné financování pro starosty zaručil ministr pro místní 
rozvoj Petr Gandalovič na IX. celostátní finanční konferenci 
Svazu měst a obcí ČR. Společně s předsedou Svazu Oldři-
chem Vlasákem a hejtmanem Liborem Lukášem se před 
téměř 400 účastníky shodli: „Musíme společně přizpůsobit 
fondy potřebám měst, obcí a krajů!“  
Financím pro města a obce z evropských fondů v novém pro-
gramovacím období 2007 – 2013 byly věnovány oba dny kon-
ference. Jedna z největších překážek pro obce - nucené úvě-
rování v počátečních fázích projektů, které je neúnosně pro-
dražují, bude odbourána!  
Zástupci měst a obcí na závěr druhého dne vyzvali státní 
správu k dalším krokům: „Zaručte naplnění našich potřeb, 
sjednoťte hodnocení a kontrolní mechanismy a hlavně 
nás zapojte do své práce.“ Ministryně zemědělství Milena 
Vicenová přislíbila: „Ani my nebudeme obce v žádném 
případě opomíjet.“                                                      (SMO) 

Obce si už nebudou 
muset půjčovat peníze! 
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Na pultech krkonošských infocenter je nově pro 
čtenáře připraveno zimní vydání turistických novin 
Krkonošská sezóna s podtitulem „S dobrou ná-
ladou do sněhových peřin“. 
Vytištěno bylo v nákladu 60 000 kusů v čes-
kém, polském a německém jazyce. Na strán-
kách tiskoviny si přečtete o zajímavých pro-
jektech Krkonoš – svazku osmatřicet  měst a 
obcí, dozvíte se podrobnosti o „VIZI Krkonoše 
2050“. 
Z historie zimních sportů jsou připomenuti první 
lyžníci v království Českém.  Součástí obsáhlého 
materiálu je povídání o nepostradatelné péči čle-
nů Horské služby o návštěvníky hor a sportovce, 
a důvody, proč nepodceňovat hory. Čtenáři  na-
hlédnou pod pokličku nabídky turistických aktivit 
krkonošských mikroregionů Žacléřsko a Východní 
Krkonoše. Pro lyžaře běžce je určena dvoustrana 
mapující Krkonoše jako „lyžařský běžecký ráj“, 
pro sjezdaře a snowboardisty přehledná sestava 
jednotlivých krkonošských skiareálů s konkrétními 
parametry sjezdovek a cenovou nabídkou. 
Kontakty na jednotlivá infocentra a kam se vydat 
v zimě na polské straně Krkonoš se dozvíte na 
předposlední a poslední stránce. Přehledná vel-
koplošná mapa logicky doplňuje obsah textů a 
zobrazuje prezentované sportovní a kulturní mož-
nosti využití volného času v  Krkonoších. 

Studijní cesta Poláků v Krkonoších 

Krkonošská sezóna 

Majitelé či jednatelé cestovních kan-
celáří se sídlem ve Varšavě, Vroclavi, 
Krakově a dalších větších polských 
městech, kteří se cesty osobně účast-
nili, kladně hodnotili návštěvu právě 
těch destinací, které rozšířily jejich 
povědomí o České republice.  
Podle jedné z organizátorek fam trui-
pu paní Mgr. Ivany Hanačíkové, ze 
státní agentury CzechTourism ve 
Varšavě, mají zástupci cestovních 
kanceláří Českou republiku zahrnutu 
ve svých nabídkách. „Smyslem cesty 
bylo seznámit lidi, kteří tvoří pro své 
klienty program,  s dalšími  a možná 
zatím doposud opomíjenými turistic-
kými možnostmi.“ 

V Českém ráji navštívili zámek Kost, 
městečko Sobotku, Jičín, Prachovské 
skály, výstavu granátů v Turnově             
a zámek Sychrov. Mezi další zastáv-
ky patřil Železný Brod. Prohlédli Krko-
nošské muzeum v Jilemnici, lyžařská 
střediska Benecko, Špindlerův Mlýn                   
a Harrachov. V Liberci pak aquacent-
rum Babylon.  
Podle vyjádření účastníků cesty byl 
program studijního výjezdu maximál-
ně vytížený a z hlediska nového po-
znání velmi přínosný. Na území nej-
vyšších českých hor byli významnými 
spolutvůrci tohoto programu  i zástup-
ci Krkonoš – svazku měst  a obcí. 

Výstava historických pohlednic v Žacléři, Evropský pohár ve sjezdovém 
lyžování mužů ve Špindlerově Mlýně,  Světový pohár v severské kombi-
naci FIS CUP ve skoku na lyžích v Harrachově, Světový pohár skicross 
v Peci pod Sněžkou, příjezd Krakonoše a rej masek v Černém Dole              
a řada dalších akcí, jako  pravidelné podniky turistického regionu Krko-
noše, jsou součástí nově vydaného Kalendáře očekávaných událostí. 
Pro Krkonoše – svazek měst a obcí, hlavního koordinátora turismu v nejvyš-
ších českých horách, bylo nezbytné odborně zmapovat potenciál svého regi-
onu v oblasti kulturních a sportovních událostí a zajímavých míst právě                
s důrazem na pravidelně pořádané tradiční kulturně společenské akce.                
S cílem zviditelnit je byl na rok 2007 vydán v jednotném grafickém stylu Krko-
noš „Kalendář očekávaných událostí“ - jednoduchá forma propagačního ma-
teriálu, avizující místní folklórní a lidové svátky, odkazy na dny s tradičními 
řemesly, poutě, pivní slavnosti, přehled dalších kulturních a společenských 
událostí pořádaných v turistickém regionu Krkonoše. 
Zpracovatelka projektu Klára Kroupová z marketingového oddělení Krkonoš 
– svazku měst a obcí doplnila: „První vydání Kalendáře není dokonalým dí-
lem. A to proto, že se u řady podniků nepodařilo do uzávěrky podkladů před 
tiskem sehnat konkrétní termíny akcí, které se v průběhu roku na území Kr-
konoš pořádají. Věřím, že postupem času se materiál začne plnit právě                
i z iniciativy pořadatelů. V kalendáři určeném také pro marketingové pracov-
níky cestovních kanceláří, kteří s jednoročním předstihem tvoří pobytové              
a poznávací programy pro klienty, je škoda každého termínu, který není pub-
likován. Proto doufám, že nás pořadatelé sami osloví a upozorní na připravo-
vané kulturní a sportovní akce. Kalendář jsme vydali právě se záměrem lep-
šího zviditelnění a k cílené propagaci z hlediska cestovního ruchu, v duchu 
odpovídajícím současnému modernímu trendu, tj. „zážitkové turistice“.                
K dispozici je již nyní v krkonošských informačních střediscích.  

Krkonošský kalendář událostí 

Profesionální průvodce Josef Zelený, který 
zastupuje Krkonoše - svazek měst a obcí na 
německých veletrzích, k letošnímu ročníku 
uvedl:  
„Vše se vešlo do jediné haly. Řada vystavovatelů 
prezentovala svoje destinace na stáncích někte-
rého německého touroperátora. Ostatní země 
měly stánky podstatně menší než dříve. 
Trend se netýká České republiky. Ta letos měla 
prostřednictvím expozice agentury CzechTourism 
největší prezentaci ze zahraničních účastníků. U 
pultu Krkonoš nechyběly „Krkonošské originální 
výrobky“ s ukázkou výroby vánočních ozdob a 
živým Krakonošem. Budil mimořádnou  pozor-
nost. 
Zájem o nejvyšší české hory je trvale velký. Jed-
noznačně převažuje zájem o Špindlerův Mlýn, 
jehož propagační materiál byl rychle rozebrán. 
Dále o Harrachov, Rokytnici nad Jizerou, Pec pod 
Sněžkou a Benecko. Ostatní střediska, jakými 
jsou třeba Janské Lázně či Vrchlabí, byla trochu 
opomíjena. Hlavním propagačním materiálem 
Svazku Krkonoše jsou turistické noviny 
„Krkonošská sezóna“.  

Krkonoše se prezentovaly 
na veletrhu v Lipsku 

Informace na této straně připravila:  D. Palátková 

Široký záběr měla nedávná čtyřdenní studijní a poznávací cesta patnác-
ti zástupců polských cestovních kanceláří a čtyř novinářů z odborných 
časopisů tématicky zaměřených na turismus.  



Výstava představovala na čes-
ké straně 18 posterů - obcí, 
které se úspěšně do projektu 
zapojily. Tato výstava byla 
představena poprvé v květnu 
tohoto roku ve foyer Krajského 
úřadu Karlovarského kraje. 
Následně  proběhla zrcadlová 
akce v Karlovarském kraji, kde 
byla zahájena výstava o obno-
vě německých obcí ve foyer 
Krajského úřadu a následně 
seminář a prohlídka úspěšně 
rekonstruovaných obcí na Kar-
lovarsku.  Akce měla velkou 
publicitu, zahájení výstavy se 
zúčastnily čtyři televizní štáby. 
Již v těchto dnech se připravuje 
další společná česko-německá 
akce většího rozsahu, která by 
měla být zahájena na jaře 
2007. 
Tento projekt byl spolufinanco-
ván z prostředků EU v rámci 
iniciativy Společenství INTER-
REG IIIA a z prostředků Česko-
německého fondu budoucnosti. 

Ing. Štěpánka Bergerová – 
manager SPOVKK 
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Spolek pro obnovu venkova 
Karlovarského kraje uskuteč-
nil v saském Riedelhofu vý-
stavu v rámci projektu 
„Obnova vesnice u vás a u 
nás“. 
Cílem projektu byla prezentace 
dosavadních úspěchů obcí Kar-
lovarského kraje při plnění Pro-
gramu obnovy venkova, který 
měl v roce 2006 již 15. výročí,  
a prezentace německých obcí 
ve Vogtlandsku. Smyslem bylo 
zejména zintenzivnění přeshra-
niční spolupráce mezi spolky, 
které se zabývají podporou 
rozvoje venkova na obou stra-
nách hranice. Výměna informa-
cí a zkušeností byla organizo-
vána s cílem nalézt co nejlepší 
řešení v oblasti podpory regio-
nální kultury, udržení charakte-
ru zástavby a rázu kulturní kraji-
ny, podpory agroturistiky, ces-
tovního ruchu a diverzifikace 
hospodářských činností na ven-
kově. 
Program zahájila exkurze             
v Raunu, prohlídka exteriérů i 
interiérů historických objektů, 
poté prohlídka statku v Rie-
delhofu, jehož počátky sahají 
do roku 1610, a slavnostní za-
hájení ve „stodole“, která je 
rekonstruována na víceúčelový  
společenský pros-tor pro konání 
výstav, seminářů, koncertů              
a jiných setkání. Akce  se zú-
častnilo cca 25 německých  a 
20 českých hostů.  
Výstavu zahájili pan Dipl. Ing. 
Benno Kolbe – předseda spolku 
Vögtlandisches Bauernhaus, 
pan Cristoph Mann – manager 
Landschaftspflegeverband 
„Oberes Vogtland“ e.V., JUDr. 
Radan Večerka - předseda 
Spolku pro obnovu venkova 
Karlovarského kraje a  Ing. 
Hannelore Langrová. Účastníci 
se zájmem vyslechli přednášku 
na téma  „Význam a problémy 
obnovy vesnic Karlovarského 
kraje“ spojenou s promítáním 
snímků z vybraných obcí Karlo-
varského kraje. 

Přeshraniční výstavy a semináře uskutečnil spolek 
Karlovarského kraje 

Tento druhý seminář týkající se metody LEADER (prvním byl 
„Trh spolupráce“ v červnu 2005), poskytl skutečnou příleži-
tost k diskusi a výměně zkušeností o většině aspektů  meto-
dy LEADER, které se týkají institucionálních aspektů, zejmé-
na o přístupu zdola nahoru, partnerství, síťování a spoluprá-
ci. V tomto ohledu seminář splnil očekávání. 
Metoda LEADER potvrdila svou využitelnost ve všech typech 
venkovských oblastí bez ohledu na jejich socio-ekonomické 
podmínky nebo přístup k řízení rozvoje území. Specifická 
situace venkovských oblastí v nových členských státech nutí 
tyto státy k hledání nových cest v aplikaci metody LEADER. 
V kontextu nového programovacího období je stále zapotřebí 
otevřenější diskuse k networkingu a spolupráci. Strategické 
aspekty metody LEADER jako je inovativnost, přístup re-
spektující dané území a integrace by rovněž neměly být opo-
míjeny, vezmeme-li v úvahu potřeby těch MAS, které připra-
vují své strategie pro programovací období 2007 - 2013. Mě-
la by také být prodiskutována použitelnost metody LEADER 
pro osu „Zlepšování životního prostředí a krajiny“ opomíjené 
v návrzích členských států, by měla být také prodiskutována. 
Co se týká administrativní realizace osy IV LEADER, byla by 
rovněž užitečná výměna zkušeností s kritérii výběru MAS 
ještě před zahájením realizace nových programů.  

zpracoval: Jean-Michel Courades, DG Agri 

LEADER v nových 
členských zemích 

z pohledu Evropské komise 
klíčové výstupy ze semináře, 
Maďarsko, 13. - 17. 11. 2006  
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Soutěž Náš kraj 2006 již zná vítěze 

Soutěž Náš kraj má napomoci 
pracovníkům státní správy          
i soukromým subjektům při 
vytváření propagačních materi-
álů a nových produktů. Infor-
mačním centrům pomáhá zlep-
šovat služby, které poskytují. 
Podle organizátorů má soutěž 
neustále stoupající tendenci              
v počtu přihlášených subjektů. 
„Do pátého ročníku soutěže 
přihlásilo své materiály přes 90 
subjektů cestovního ruchu.          
V šesti kategoriích se sešlo 
celkově 130 přihlášek,“ říká 
jednatelka vydavatelství C.O. 
T. media Ing. Eva Frindtová. 
„Co je ale důležitější, jsme 
svědky neustálého zvyšování 
kvality soutěžních materiálů,“ 
dodává.  
V porotě soutěže Náš kraj pra-
videlně usedají zástupci insti-

tucí podporujících cestovní 
ruch, členové akademické ob-
ce, odborníci na reklamu a 
marketing či specialisté na 
problematiku rozvoje cestovní-
ho ruchu v regionech. Odborná 
porota soutěže Náš kraj 2006 
pracovala v tomto složení: Ale-
na Červenková - Česká centra 
(vedoucí tiskového oddělení),  
PhDr. Nora Dolanská, MBA - 
zastoupení Czechtourism Ví-
deň (ředitelka),  PhDr. Jana 
Hudcová - Magistrát hlavního 
města Prahy (odbor kultury, 
památkové péče a cestovního 
ruchu), Ing. Jindřich Ondruš - 
Asociace krajů (předseda rady 
pro cestovní ruch), Ing. Miloň 
Mlčák - Veletrhy Brno (vedoucí 
manažer projektu GO, Region-
tour), Doc. RNDr. Václav 
Kašpar, CSc. - Vysoká škola 
ekonomická (proděkan). 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE 
NÁŠ KRAJ 2006: 
 Nejlepší cizojazyčný 
propagační materiál kraje  
 1. místo - Zlínský kraj 
2. místo - Ústecký kraj 
3. místo - Karlovarský kraj 
 Nejlepší cizojazyčný 
propagační materiál města  
 1. místo - Město Třebíč 
2. místo - Město Tábor 
3. místo - Statut. město Brno 
 Nejlepší cizojazyčný 
propagační materiál 
turistického regionu  
 1. místo - Posázaví o.p.s. 
2. místo - Krkonoše 
               - svazek měst a obcí 
3. místo - Sdružení Český ráj 
 Nejlepší turistický produkt  
 1. místo - Slevová a zákaznic-                  
                 ká karta  Benefit 
2. místo - Turistická karta 
                 PilsenPass Visitor  
3. místo - Nové produkty  
                 turistické destinace  
                 Slovácko 
 

Nejlepší informační centrum 
v ČR - zřizované městem 
 1. místo - Infocentrum města  
                Tábor 
2. místo - Informační centrum  
                Olomouc 
3. místo - Městské informační  
                 středisko Turnov 
 Nejlepší informační centrum 
v ČR - soukromé 
 1. místo - Informační centrum  
                 Litomyšl 
2. místo - Infocentrum 
                Český Krumlov 
3. místo - Podblanické 
                 infocentrum 
 

Vydavatelství C.O.T. media 
udělilo také Čestné uznání za 
spolupráci na tvorbě souboru 
cyklomap „Na kole celou Mo-
ravou a Slezskem“ zástup-
cům Jihomoravského, Zlínské-
ho, Olomouckého a Moravsko-
slezského kraje.  Příští ročník 
soutěže bude obohacen o no-
vé kategorie - nejlepší nabíd-
kový balíček materiálů a nej-
lepší  multimedia (CD a DVD). 

Zástupci krajských a městských úřadů, destinačních ma-
nagementů, turistických regionů a turistických center z celé 
České republiky převzali v neděli 26. listopadu ocenění               
v šesti kategoriích soutěže Náš kraj 2006. Výsledky pátého 
ročníku soutěže organizované odborným vydavatelstvím 
C.O.T. media byly vyhlášeny 26. listopadu během výročního 
setkání profesionálů v cestovním ruchu v paláci Žofín na 
Slovanském ostrově v Praze. 

Ve dnech 29. 11. – 1. 12. 2006 se v Hlu-
boké nad Vltavou uskutečnila národní 
konference nesoucí název „Partnerství 
pro rozvoj regionů - příprava na pro-
gramové období EU 2007 – 2013“. Or-
ganizátorem byla Místní akční skupina 
Hlubocko – Lišovsko o.p.s.  
Hlavním cílem konference byla prezenta-
ce zkušeností získaných v programova-
cím období 2004 – 2006 a příprava pro-
jektů na období následující, tedy na roky 
2007 – 2013. K dalším cílům konference 
patřilo prohloubení spolupráce a partner-
ství soukromého a veřejného sektoru                
v klíčových oblastech (cestovní ruch, pod-
pora podnikání, rozvoj venkova) a úloha 
místních akčních skupin (MAS) při reali-
zaci programů LEADER+ a LEADER ČR.  
Úvodní den konference se skládal z před-
náškových sekcí určených pro zástupce 
MAS, zástupce samospráv a neziskového 
sektoru a pro zástupce podnikatelské 
sféry. Celkem na konferenci vystoupilo 

více jak 30 expertů. „Vzhledem k tomu, že 
vláda před 14 dny schválila většinu pro-
gramů, z nichž bude možno od roku 2007 
čerpat evropské peníze, probíhala i živá 
diskuse, nyní již nad téměř hotovými pra-
vidly,“ uvedl Jan Šmidmayer z MAS Hlu-
bocko – Lišovsko.  Přednášková část 
jednotlivých sekcí byla zakončena 
workshopy s tématy „Program rozvoje 
venkova 2007 – 2013“ a „Efektivita, hod-
nocení, výběr projektů – transparentní 
přístup“. V samém závěru dne se mohli 
účastníci konference zúčastnit prohlídky 
Loveckého zámku Ohrada.  
Druhý den konference byl rozdělen do 
dvou sekcí určených pro zástupce cestov-
ních kanceláří a pro zástupce místních 
akčních skupin, samospráv, neziskového 
sektoru a podnikatelské sféry. Mezi před-
nášejícími byli zástupci cestovních kance-
láří a agentur, zástupci Krajského úřadu 
Jihočeského kraje, zástupci poraden-
ských agentur a řada dalších řečníků. 

Čtvrteční sekci přednášek zakončily 
workshopy, tentokrát na téma “Překážky 
cestovního ruchu v jižních Čechách“                
a „Regionální operační program Jihozá-
pad“. V průběhu dne účastníci konference 
navštívili státní zámek Hluboká nad Vlta-
vou.  
Poslední den konference byl ve znamení 
návštěvy westernového ranče v nedaleké 
vesnici Plástovice, která je známa svou 
unikátní návsí se stavbami lidového baro-
ka.  Celkem se konference zúčastnilo na 
150 osob, především z řad starostů                 
a podnikatelů.  
Dle ohlasů jednotlivých účastníků byla 
konference velmi povedená a měla velký 
přínos pro všechny zúčastněné. Akce 
byla realizována v rámci opatření 3.3 
Společného regionálního operačního pro-
gramu.   

MAS, Hlubocko-Lišovsko o.p.s., 
 smolova@mashl.cz 

Na Hluboké jednali o evropských fondech a cestovním ruchu 
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Projekt „Karpatské louky“ 
Zvyšování povědomí spotřebitelů a pod-
pora a rozvoj regionálních známek výrob-
ků  pocházejících z Karpat jsou jednou       
z důležitých aktivit projektu, který se letos 
rozběhl v oblasti Beskyd a Bílých Karpat. 
Projekt, který je zkráceně nazýván 
„Karpatské louky“, je financován ze zdrojů 
Rozvojového programu spojených národů 
– fondu životního prostředí (UNDP- GEF). 
Cílem tohoto projektu je posílit správu 
ochrany biologické rozmanitosti 
(biodiverzity) významné z celosvětového 
hlediska u druhově bohatých biotopů hor-
ských travních porostů, a to ve dvou chrá-
něných krajinných oblastech v horské 
soustavě Karpat na území České republi-
ky. K současnému nepříznivému stavu 
travních porostů významnou měrou při-
spěly mimo jiné snižující se počty ovcí        
a koz na pastvinách, což bylo důsledkem 
nízké ekonomické návratnosti a nepříliš 

šťastně nastavených dotací a podpory pro 
hospodaření na těchto plochách. 
 
Co by měl projekt přinést? 
Především by měl rozvíjet vzájemně pro-
spěšnou spolupráci mezi státními orgány 
ochrany přírody a zemědělci hospodařící-
mi v oblasti Karpat a posílit zájem a eko-
nomickou motivaci zemědělců, aby se 
více zapojili do programů obhospodařová-
ní krajiny, které podporují druhovou roz-
manitost horských luk a pastvin. Svazu 
chovatelů ovcí a koz by měl projekt pomo-
ci lépe posuzovat, plánovat a realizovat 
záchovné hospodaření příznivé pro kar-
patské louky. K dosažení tohoto cíle se 
bude snažit využít nově dostupné mecha-
nismy Evropského společenství, přede-
vším Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EAFRD). Součástí 
projektu bude také sledování a vyhodno-
cování vlivu záchovných způsobů hospo-
daření (chovu ovcí a koz) na vybrané 

části horských luk a pastvin. 
Kromě zvyšování povědomí spotřebitelů    
a rozvoje regionálních známek bude k 
důležitým aktivitám projektu patřit také 
podpora při získávání dotací z nově do-
stupných zdrojů ES a další vzdělávání 
zemědělců. Připraveny budou semináře 
zaměřené na udržitelný chov hospodář-
ských zvířat, produkci šetrnou k životnímu 
prostředí a možnosti uplatnění na trhu. 
V následujících třech letech se spotřebite-
lé i díky tomuto projektu mnohem lépe 
seznámí se dvěma karpatskými regionál-
ními známkami – 
beskydskou znám-
kou Vy robeno          
v BESKYDECH        
a bělokarpatskou 
známkou Tradice 
Bílých Karpat. 
Marie Petrů, DiS, 
VIS Bílé Karpaty, o. p. s. 
tel.: 518 322 545, petru@bilekarpaty.cz 

Regionální známky v Karpatech 

Významné a pravidelné pře-
kračování 24hodinového 
imisního limitu pro "pra-
chové částice" PM10 hlásí      
v těchto dnech většina moni-
torovacích stanic v Česku. 
„Souvisí to také s počínající 
topnou sezonou. Obáváme se, 
že znečištění ovzduší by letos 
mohlo být v zimním období 
stejně vysoké, jako v loňském 
roce,“ říká ředitel odboru 
ochrany ovzduší MŽP Jan 
Kužel. 
Jemné prachové částice veli-
kosti do 2,5 µm  (PM2,5) a do 
10 µm (PM10) jsou velkým 
problémem z hlediska lidského 
zdraví a do ovzduší se dostá-
vají z velké části právě spalo-
váním tuhých paliv i při vytápě-
ní domácností. V ovzduší mo-
hou zůstat až několik týdnů, 
zejména panuje-li inverzní 
situace, a šířit se do velkých 
vzdáleností. Vdechováním 
pronikají do dolních cest dý-

chacích (PM10) nebo dokonce 
až do plicních sklípků (PM2,5). 
Váže se na ně řada látek, kte-
ré jsou pro lidský organismus 
toxické – karcinogenní (např. 
těžké kovy) nebo mutagenní 
(organické sloučeniny). Zne-
čištění ovzduší prachovými 
částicemi vede ke zvyšování 
počtu astmatiků a vysokému 
riziku zhoršování jejich zdra-
votního stavu, dokonce i k 
vyšší úmrtnosti populace. 
Ohroženou skupinou obyvatel 
jsou především děti a starší 
lidé s chronickými onemocně-
ními dýchacího ústrojí. 
„Právě nyní, v zimním období, 
se kumulují dva důležité nega-
tivní faktory, ovlivňující kvalitu 
ovzduší. K dopravě a energeti-
ce, které jsou celoročně vý-
znamným zdrojem nejen oxidu 
uhličitého, ale také jemného 
prachu a oxidů dusíku, přibývá 
právě vytápění domácností – 
především tuhými palivy,“ kon-
statuje Jan Kužel. 

Zejména spalování nekvalit-
ních tuhých paliv („ořech“, 
uhelné kaly, lignit) či dokon-
ce ilegální a nezodpovědné 
pálení odpadků v lokálních 
topeništích (kamnech či kot-
lích) zvyšuje emise tuhých 
látek, oxidů síry, oxidů dusí-
ku, oxidu uhelnatého nebo 
dioxinů. Pálení odpadu            
v domácnostech znamená 
zásadní zvýšení emisí orga-
nických sloučenin, těžkých 
kovů a dalších škodlivin, 
které jsou pro člověka ne-
bezpečné a s kterými se lid-
ský organismus  většinou 
nedokáže vyrovnat.  
Měřící stanice čistoty ovzduší 
z celé republiky hlásí význam-
né překračování denních limi-
tů. Například na konci listopa-
du 2006 byly environmentální-
mi  předpisy stanovené kon-
centrace PM10 překročeny ve 
všech krajích republiky, při-
čemž nejhorší situace byla v 
Moravskoslezském kraji, velmi 

špatná byla ale také ve střed-
ních Čechách, Ústeckém kraji 
či v Praze. 
Ministerstvo životního pro-
středí již na podzim letošní-
ho roku znovu otevřelo mož-
nost žádat o dotace na insta-
laci technologií využívajících 
obnovitelné zdroje energie     
i k vytápění ze Státního fon-
du životního prostředí. Pro-
jekty na zlepšení ovzduší 
jsou také jednou z hlavních 
priorit Operačního programu 
Životní prostředí, který bude 
rozdělovat prostředky  z fon-
dů EU pro období let 2007 až 
2013. Kvalita ovzduší je hod-
nocena jako jeden z největším 
problémů životního prostředí       
u nás i v pravidelné Zprávě o 
životním prostředím.  „Nako-
nec ale ta nejvyšší odpověd-
nost je na každém z nás, na 
tom uvědomit si, že máme 
svojí zodpovědnost k sobě         
i svým nejbližším,“ řekl Kužel.         
.                                         MŽP 

S počínající topnou sezonou se významně 
zvyšuje riziko znečištění ovzduší 
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Co se děje na Hranicku? 

Unikátní série fotografií, která vznikla ve spolupráci se zkušenými 
lektory Jindřichem Štreitem a Tomášem Pospěchem  na přelomu 
května a června 2006, bude vystavena od 15. prosince do 14. ledna 
na Krajském úřadu Olomouckého kraje.  „Smyslem projektu je po-
sílit identitu obyvatel k jejich regionu a umožnit jim nahlédnout 
přes „okraj" každodenního života jejich obce, regionu". Expozice 
putovala  po většině obcí Hranicka, aby se představila co největší 
části obyvatel. Nedílnou částí výstavy je panelová prezentace úspěš-
ných aktivit Mikroregionu Hranicko a dalších projektů, na kterých ob-
ce spolupracují. 

Do konce února bude EUROTEAM Regionu Hranicko 
poskytovat první konzultace budoucím žadatelům             
o financování ze strukturálních fondů Evropské unie 
v období 2007 – 2013.  

Sdružení obcí, spolků a 
podnikatelů „Rozvojové 
partnerství regionu Hranic-
ko“ začalo s přípravou na 
využití  programu LEADER 
na léta 2007 – 2013.  
Program LEADER umožňu-
je neziskovým organizacím 
jako je Rozvojové partner-
ství připravit pro svůj region 
dotační program v souladu 
s jejich záměrem. Jeho 
zpracování je založeno na 
spolupráci a diskusi organi-
zací z různých oblastí živo-
ta regionu (podnikatelé, 
obce, spolky, zemědělci). 
Rozvojové partnerství  při 
přípravě vyjde ze Strategie 
rozvoje regionu Hranicko, 
kterou zpracoval Mikroregi-

on Hranicko, databáze pro-
jektových námětů, kterou 
dává dohromady sekretariát 
MR Hranicko a z Programu 
rozvoje venkova České 
republiky na léta 2007 – 
2013.  
Rozvojové partnerství již 
učinilo s programem LEA-
DER zkušenost v roce 
2006, kdy prostřednictvím 
programu zprostředkovalo 
rozdělení finančních pro-
středků na projekty v regio-
nu ve výši 3.8 mil. Kč. Byla 
podpořena například insta-
lace osvětlení na sjezdovce 
na Potštátě, výstavba par-
koviště při Golfovém klubu 
v Radíkově nebo výstavba 
turistické ubytovny v Ústí.  

EUROTEAM rozbíhá konzultace 
evropských projektů  

Konzultace poskytnou první informace o možnosti získání 
peněz na financování záměrů žadatelů a také o tom, jak 
postupovat při přípravě žádosti o financování. Poraden-
ství bude poskytováno zdarma všem, kteří jsou zahrnuti 
do databáze projektových námětů regionu Hranicko. Ti, 
kteří zatím nejsou v databázi zahrnuti, se mohou přihlásit, 
databáze je otevřená všem zájemcům z řad obcí, podni-
katelů, spolků a zájmových organizací, kteří mají nějaký 
zajímavý nápad. Stačí vyplnit formulář na internetových 
stránkách mikroregionu www.mikroregion-hranicko.cz.   
Databáze momentálně obsahuje na 180 projektových 
námětů z různých oblastí rozvoje regionu, např. na opra-
vy komunikací, vybudování inženýrských sítí, opravy his-
torických památek, rekonstrukce veřejných budov atd. 
První analýzy projektových námětů ukázaly velký potenci-
ál pro využití fondů Evropské unie na Hranicku. První 
výzvy k předkládání žádostí o financování projektů z pe-
něz Evropské unie se dají předpokládat na přelomu roku 
2007 a 2008. EUROTEAM je složen z pracovníků sekre-
tariátu Mikroregionu Hranicko, Městského úřadu v Hrani-
cích a Mikroregionu Záhoran. V budoucnu bude poskyto-
vat servis při zpracování projektů a asistenci při realizaci 
projektu financovaných z evropských fondů.   

Hlavním cílem schůzek je vytvo-
ření návrhu vedení tras hipposte-
zek na území mikroregionu Hra-
nicko. Schůzky se zúčastnilo 11 
aktivních „koňáků“. Jana Černá        
z Městského úřadu v Hranicích - 
Odbor školství, kultury, tělovýcho-
vy a cestovního ruchu na schůzce 
představila plánovanou propagaci 
Olomouckého kraje a vyzvala 
přítomné k jejímu doplnění. Dále 
ukázala připravovanou mapu 
Hranic i s místními částmi, do 
které budou vyznačena sídla fa-
rem a soukromí majitelé koní. 
Hlavním bodem programu bylo 
zakreslování vedení hippostezky 
do mapy. Každý majitel zakreslil 
trasu v okolí své farmy. Určena 
byla také místa, kde budou vybu-

dována úvaziště – u místních 
atraktivit a u občerstvení na trase. 
U každé stanice (koňské farmy) 
bude zbudován přístřešek pro 
koně. Hippostezkami by měly být 
propojeny v podstatě téměř 
všechny obce regionu. V návrhu 
možného vedení tras je  přes 100 
km stezek. 
Do poloviny ledna budou návrhy 
překresleny do map a poté bude 
svolána společná schůzka staros-
tů obcí, na jejichž katastrech se 
stezka nachází. Následovat bude 
vyjednávání s majiteli pozemků, 
na jejichž pozemcích se stezka 
bude nacházet. Projekt hippo-
stezky je připravován na financo-
vání z prostředků Evropské unie. 
Předpoklad realizace je rok 2008.  

Druhá schůzka 
koňáků dokončila 
návrh vedení hippostezky 

Informace připravili: Jan Balek, Klára Úlehlová 

„Týden v životě Hranicka“  v Olomouci  

Hranicko se připravuje na LEADER  

Ve středu 13. prosince 2006 proběhla v pořadí druhá schůzka 
majitelů koňských farem a soukromých majitelů koní. 
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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 

 

I v roce 2007 pro Vás  
Centrum pro komunitní 

 práci připraví dvanáct čísel 
Venkovských novin. 

 
Těšíme se na Vaše  

příspěvky a zároveň věříme, 
 že noviny pro venkov 

 budou pro Vás i nadále 
přínosem a inspirací. 

 
Jiří Pavlát 

Vesnické školy na Přerovsku mají 
šanci získat lepší vybavení  
V rámci občanského sdružení 
Partnerství Moštěnka požádaly 
obce na tento projekt takzvané 
norské fondy o celkem 14 mili-
onů korun. Za peníze hodlají 
obce vybavit mateřské školy a 
školy výpočetní technikou, 
učebními pomůckami i nábyt-
kem, řekl  ČTK jednatel sdru-
žení Tomáš Šulák. 
"O peníze žádáme v rámci 
projektu Naše škola na vesnici, 
který reaguje na skutečnost, že 
základní a mateřské školy na 
vesnicích nedosahují takového 
zázemí jako obdobné školy ve 
městech. Snahou je zmoderni-
zovat a vybavit učebny moder-

ní výukovou technikou, interne-
tem, učebními pomůckami a 
nábytkem," uvedl Šulák. Cílem 
projektu je také oživit nabídku 
základních činností i veřejného 
působení škol a školek na ves-
nicích. Pokud sdružení MAS - 
Partnerství Moštěnka peníze 
získá, rozdělí 14 milionů korun 
na modernizaci a výstavbu 
dětských hřišť a heren v 17 
mateřských školách a na počí-
tačové vybavení v 15 základ-
ních školách.  
Starostové z obcí v okolí Pře-
rova projekt velmi vítají. "Máme 
v obci mateřskou i základní 
školu, sjíždí se sem děti ze 

dvou obcí. Náš rozpočet je 
malý, moc by nám to pomohlo. 
Pomohlo by to i školám v tomto 
regionu. Chtěli bychom za pe-
níze nakoupit výpočetní techni-
ku, zmodernizovat dětská hřiš-
tě a vybavit školy novými stoly 
či židlemi," řekl ČTK starosta 
Vlkoše na Přerovsku Miroslav 
Kroupa.  
Do projektu se zapojilo celkem 
21 obcí nejen z mikroregionu 
Moštěnka, který sdružuje obce 
v okolí Přerova, ale i ze sou-
sedního mikroregionu Holešov-
sko z území Zlínského kraje.  
Peníze z takzvaných norských 
fondů tvoří část zdrojů EU, z 
nichž putují od letošního roku 
peníze do chudších regionů 
unie.  

Nadace Občanského fóra za odborné spoluprá-
ce České zemědělské univerzity v Praze vyhla-
šuje vzdělávací program Obnova a rozvoj ven-
kova s ohledem na zachování kulturního dědic-
tví. Program je určen zejména starostům a dal-
ším voleným zastupitelům obcí, ale i pracovní-
kům veřejné a státní správy a odborníkům pro 
venkovskou problematiku i ostatním zájemcům.  
Obsahem studijního programu jsou skupinové 
odborné přednášky (například Obnova venko-
va, Venkovský urbanismus, Územní plánování, 
Komplexní pozemkové úpravy, Regionální roz-

voj, Ochrana kulturního dědictví, Krajina, Vodní 
hospodářství a další) a konzultace k vypracová-
ní seminární práce na vybrané téma. 
Přednášky se budou konat od února do konce 
května vždy v pátek odpoledne na Fakultě les-
nické a environmentální v areálu České země-
dělské univerzity v Praze – Suchdole. Více in-
formací poskytne Nadace Občanského fóra, 
Hálkova 2, Praha 2, tel.: 224 941 305-7, e-mail: 
info@nadaceof.cz . Přihlášky lze získat v kan-
celáři Nadace OF, v těchto dnech budou vyvě-
šeny i na internetu: www.nadaceof.cz .       (zr) 

Program nejen pro starosty venkovských obcí 

(ČTK) - Téměř dvě desítky obcí z Přerovska a okolí mají šan-
ci získat lepší vybavení do svých vesnických škol. 


