
Se starosty japonských měst Katora, Abiko, Tajimi  
a prefektory japonských samosprávných zemí Chi-
ba a Hirosima a mnoha lidmi z neziskového sektoru 
se setkali zástupci města Otrokovice, obce Skuhrov 
nad Bělou, kraje Vysočina a Centra pro komunitní 
práci střední Morava. V Japonsku byli v březnu na 
desetidenní studijní cestě a část jejich programu s 
nimi absolvovalo i pět  českých senátorů. 
Účastníci studijní cestu vyhráli v soutěži O lidech s lid-
mi - Cena za podporu místní demokracie, kterou již 
pátým rokem organizovalo společně s partnery Cent-
rum pro komunitní práci. V soutěži zástupci obcí, měst, 
mikroregionů a krajů soutěží o to, kdo nejlépe zapojuje 
veřejnost a neziskový sektor do rozvoje, případně do 
důležitých rozhodnutí. Právě za rok 2006 je odměnou 
pro vítězné projekty studijní cesta do Japonska, jejímž 
cílem je poznání neziskového sektoru a místní samo-
správy v Japonsku. Cestu na japonské straně pro Cp-
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Regionální značky 
         se dohodly na spolupráci 

OSADY, ale i desetitisícová MĚSTA 
Co je japonský venkov?  

KP zabezpečila významná ja-
ponská nadace Sasakawa Pea-
ce Foundation. 
 „Za velmi přínosné považuji 
setkání s představitelkou pre-
fektury Čiba - Akiko Domoto. 
Její úřad konstruktivně spolu-
pracuje s neziskovým sektorem 
a vtahuje japonskou veřejnost  
k aktivní účasti na rozhodová-
ní,“ uvedl Roman Haken z Cen-
tra pro komunitní práci. Setkání 
se uskutečnilo v pondělí 12. 
března. Současná prefektorka 
šestimilionového regionu Akiko 
Domoto je bývalou novinářkou 
a japonskou poslankyní, která 
před osmi lety iniciovala první 
japonský zákon o neziskových 
organizacích. „Zřídila jsem na 
své prefektuře oddělení, jehož 
úkolem je řešení problémů ne-
ziskového sektoru včetně jeho 
administrativní a poradenské 
podpory. Na základě našich 
zkušeností jsem napsala meto-
diku, která řeší jak by měl regio-
nální úřad pomáhat a spolupra-

covat s neziskovými organiza-
cemi,“ uvedla při setkání pre-
fektorka.  
Zkušenosti z  Čibi slouží k pře-
nosu do dalších prefektur. Po-
tvrdil to ředitel japonského Úřa-
du vlády další den na setkání v 
hlavním městě Tokiu. Na tomto 
jednání se k účastníkům studij-
ní cesty přidalo i pět českých 
senátorů. Po prezentaci situace 
japonských neziskovek byly v 
následné diskuzi rozebírány 
rozdíly v legislativě a právním 
prostředí. 
Během další cesty po několika 
městech japonská strana pro 
Čechy připravila desítky setkání 
s aktivními občany a neziskový-
mi organizacemi. Část z nich se 
uskutečnila také na japonském 
venkově. V stotřicetimilionovém 
Japonsku se však za venkov-
ské oblasti považují i města do 
sto tisíc obyvatel a nejmenší 
samosprávné celky tvoří třiceti-
Dokončení na straně 2 
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Novinka z Vydavatelství CpKP - Projektový pracovník veřejné správy 

(JZ) Projektový pracovník veřejné správy 
není jen název vylepšeného vzdělávacího 
produktu CpKP. Jedná se o přístup k roz-
voji obcí, který vychází ze základního 
předpokladu, že právě odborní pracovníci 
veřejné správy by měli být největšími ex-
perty na rozvoj „své“ obce. Vycházíme 

přitom z jejich odborných znalostí souvi-
sejících s problematikou, kterou denně 
řeší, z jejich snadného přístupu k informa-
cím a předpokládané schopnosti dále se 
vzdělávat a rozvíjet. 
Schopnost podílet se aktivně na rozvoji 
obce velmi úzce souvisí s pracovním, 
tvůrčím prostředím, které je vytvářeno 
politickým vedením obce, a s osobnost-
ním potenciálem pracovníků veřejné sprá-
vy, zejména jistou dávkou kreativity. Důle-
žitá je také schopnost obce účastnit se 
aktivně na realizaci projektů, především 
výše finančních prostředků připravená na 
investování v rámci rozvojových projektů, 
a její napojení na podnikatelský a ne-
ziskový sektor. Toto napojení je důležité 
také z důvodu lepšího využití kapacity 
vyškolených pracovníků. Vzhledem k to-
mu, že do neziskového sektoru obvykle 
směřuje část veřejných financí, je využití 
projektových pracovníků veřejné správy 
při podpoře projektů neziskového sektoru 
dobrým počinem, jehož přímým důsled-
kem mohou být úspory v rozpočtu obce.  
V případě spolupráce obce a komerčního 
sektoru může být výsledkem například 
zvýšení zaměstnanosti či spolupráce při 
budování infrastruktury. Důvodů, proč 

aktivizovat a vzdělávat pracovníky veřejné 
správy a také politické představitele obce, 
by se dalo najít mnoho, tím hlavním jsou 
a vždy budou peníze, které využití znalos-
tí a dovedností získaných při vzdělávání 
může přinést. 
V případě, že vás zajímá, jakým způso-
bem jsme přistoupili k řešení náročného 
úkolu učinit z odborníků ještě větší odbor-
níky, přečtěte si tuto publikaci. Věříme, že 
mnozí z vás se zamyslí nad tím, zda i 
vaše obec je schopná nastoupit tuto ne-
lehkou a aktivitu vyžadující cestu a zda 
mají i vaši úředníci potenciál orientovat se 
v problematice projektového řízení. V 
případě, že odpověď bude i po přečtení 
naší publikace kladná, budeme rádi, když 
se s námi podělíte o vaše zkušenosti, 
návrhy a inovativní řešení. 
Publikace je volně ke stažení ve formátu 
PDF na www.cpkp.cz (soubor má velikost 
cca 0,5 MB).  
V tištěné podobě ji získáte na adrese Cp-
KP východní Morava, Gahurova 292, 760 
01 Zlín. Kontaktní osoba: Petr Dubovský - 
email: petr.dubovsky@cpkp.cz, telefon: 
777 793 716. 

(CpKP) 

Ve středu 28.března 2007 
měli obyvatelé mikroregionu 
Úhlava příležitost seznámit 
se se současnou podobou 
sociálních služeb v mikrore-
gionu a získat užitečné in-
formace o těchto službách. 
Veřejné setkání, které se 
konalo v Kulturním a vzdělá-
vacím centru Královský 
hvozd v Nýrsku, završilo 
celý rok probíhající projekt 
komunitního plánování soci-
álních služeb v mikroregio-
nu Úhlava. Tohoto projektu 
se účastnili místní poskyto-
vatelé služeb, zástupci sa-
mospráv a lidé, kteří sociál-
ní služby ke svému plno-
hodnotnému životu potřebu-
jí. Na setkání byl účastní-
kům představen Komunitní 
plán rozvoje sociálních slu-
žeb mikroregionu Úhlava na 
období let 2007-2010. 
Setkání odhalilo nové zámě-
ry poskytovatelů služeb, kte-

ré přispějí ke zlepšení kvali-
ty života seniorů, zdravotně 
postižených a osob ohrože-
ných sociálním vyloučením. 
V Nýrsku se mohou senioři 
těšit na nové malometrážní 
byty s možností využívat 
pečovatelskou službu a také 
na denní stacionář. V Jano-
vicích nad Úhlavou zase 
vzniklo nové občanské sdru-
žení Centrum sociálních a 
zdravotních služeb, které 
plánuje zřídit a provozovat 
Penzion klidného stáří. 
Zdravotně postiženým, ale 
také rodičům s kočárky 
usnadní pohyb v mikroregio-
nu odstraňování bariérových 
přístupů k veřejným služ-
bám a také propagace bez-
bariérových míst. Nezapo-
mnělo se ani na mentálně 
postižené občany – Domov 
pro osoby se zdravotním 
postižením Bystřice nad 
Úhlavou podpoří vytvoření 

chráněného bydlení a také 
rozvoj pracovních příležitos-
tí pro své klienty (mimo jiné 
bude usilovat o zřízení inter-
netové kavárny či prodejny 
výrobků svých klientů). V 
rámci prevence sociálního 
vyloučení dětí a mládeže 
plánuje Oblastní charita 
Klatovy zavést v mikroregio-
nu nízkoprahové služby.    
Obyvatelé členských obcí 
mikroregionu Úhlava (Nýr-
ska, Janovic nad Úhlavou, 
Strážova, Dešenic, Chude-
nína a Hamrů) mají možnost 
se k obsahu vzniklého ko-
munitního plánu vyjádřit. 
Své připomínky mohou za-
sílat do poloviny března. 
Návrh komunitního plánu 
společně s připomínkova-
cím formulářem je k dispozi-
ci na www.ekoregion-uhla-
va.cz, v tištěné podobě pak 
na obecních úřadech člen-
ských obcí.  Ivana Gracová 

V Nýrsku besedovali o sociálních službách Japonský venkov... 
Dokončení ze strany 1 
tisícové oblasti.  "Japonský venkov? 
První, co mne v Japonsku oslovilo po 
cestě z letiště, říkal jsem si -  hmm  - 
docela pěkný smíšený les, jako u 
nás... Až když jsme se dostali blíž, do 
toho lesa, tak jsem zjistil, že ty stromy 
jsou ale úplně jiné, poprvé jsem si 
sáhnul na rostoucí bambusový háj. 
Ale, silničky mezi poli a do kopců, 
domečky, malé farmy, to všechno 
zase hodně připomínalo životní styl 
našeho venkova. Postupně, po nabi-
tém týdnu, asi pětadvaceti schůzkách 
a prezentacích, informacích o tom, co 
v současnosti Japonci řeší, jsem došel 
k názoru, že ačkoli vycházíme z dost 
jiných kultur a z jiné historie, v součas-
nosti roku 2007 řeší evropská i japon-
ská společnost ve společen-
ské/občanské rovině hodně podobné 
problémy a dokonce hodně podobným 
způsobem," uvedl Roman Haken. 
Podrobnější reportáže s příklady 
úspěšných japonských projektů přine-
seme v některém z příštích vydání 
VN.                                             (JP) 
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NS MAS podle krajů 
Kraj MAS  kraj NS MAS 
Jihočeský 17 9 
Plzeňský 11 2 
Karlovarský 5 2 
Ústecký 8 4 
Liberecký 11 4 
Královéhradecký 12 2 
Pardubický 11 1 
Středočeský 19 6 
Jihomoravský 14 8 
Vysočina 15 2 
Olomoucký 18 8 
Zlínský 16 3 
Moravskoslezský 8 5 
Celkem X 56 

MAS, které se přihlásily do NSRV / Národní sítě MAS 
1. LAG STRAKONICKO JČ 
2. MAS SDRUŽENÍ RŮŽE JČ 
3. MAS SDR UŽENÍ PRO KRKONOŠSKÉ PRODUKTY KHK 
4. MAS MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO LIB 
5. MAS BLANSKÝ LES – NETOLICKO JČ 
6. MAS RÝMAŘOVSKO MSK 
7. MAS SVAZKU OBCÍ BLATENSKA JČ 
8. MAS PODLIPANSKO StČ 
9. JESENICKÁ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA OL 
10. MAS KOZÁKOV LIB 
11. MAS HORNOLIDEČSKA ZL 
12. MAS VESELSKO – ŘEČICKO JČ 
13. MAS TŘEBOŇSKO JČ 
14. MAS PODJEŠTĚDÍ LIB 
15. MAS SRDCE ČECH StČ 
16. MAS POBESKYDÍ MSK 
17. MAS KRAJINA SRDCE JČ 
18. PŘEMYSLOVSKÉ STŘEDNÍ ČECHY StČ 
19. MAS VLADAŘ KV 
20. MAS JEMNICKO V 
21. POSÁZAVÍ StČ 
22. MAS SPOLEČNÁ CESTA JM 
23. ROZVOJ KRNOVSKA MSK 
24. MAS NÁŠ REGION KV 
25. SDRUŽENÍ ZÁPADNÍ KRUŠNOHOŘÍ ÚST 
26. REGION HANÁ OL 
27. OBČANÉ PRO ROZVOJ VENKOVA OL 
28. MAS ZÁHOŘÍ – BEČVA OL 
29. SPOLEČNOST PRO ROZVOJ HUMPOLECKA V 
30. MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO ZL 
31. MAS „ZNOJEMSKÉ VINAŘSTVÍ“ JM 
32. MAS CHANCE IN NATURALE - LOCAL ACTION GROUP JČ 
33. MAS MORAVSKÝ KRAS JM 
34. MAS KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU JM 
35. MAS - PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA OL, ZK 
36. STRÁŽNICKO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA JM 
37. MAS BOSKOVICKO PLUS JM 
38. MAS ZLATÁ CESTA PLZ 
39. SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MIKROREGIONU STŘEDNÍ VSETÍNSKO ZL 
40. VYHLÍDKY StČ 
41. MAS NÍZKÝ JESENÍK MSK, OL 
42. MAS MORAVSKÁ CESTA OL 
43. MAS PŘIJĎTE POBEJT LIB 
44. MAS ZA HUMNAMA JM 
45. MAS REGION POODŘÍ MSK 
46. MAS POHODA VENKOVA KHK 
47. MAS ŽIVÉ POMEZÍ KRUMLOVSKO-JEVIŠOVSKO JM 
48. MAS SVITAVA PAR 
49. MAS ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ ÚST 
50. MAS SERVISO ÚST 
51. MAS ZÁBŘEŽSKO OL 
52. MAS HORNÍ POMORAVÍ OL 
53. MAS ŠLUKNOVSKO ÚST 
54. MAS ŘÍČANSKO StČ 
55. MAS ČESKÝ ZÁPAD – MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ PLZ 
56. MAS POMALŠÍ JČ 

Místní akční skupiny z celé země si vy-
tvoří vlastní reprezentaci pro společné 
zastupování zájmů leaderovských regio-
nů a jejich mezisektorových partnerství. 
Národní síť místních akčních skupin (NS 
MAS) bude také partnerem pro vyjedná-
vání s národními orgány (ministerstvo 
zemědělství, monitorovací výbor EAFRD 
apod.). Volební konference NS MAS se 
uskuteční ve středu 11. dubna  od 13 
hodin na ministerstvu zemědělství      
v Praze. 
NS MAS je občanským sdružením, které 
naváže na činnost neformální platformy 
„Národní síť rozvoje venkova“, která 
vznikla v roce 2005 na mezinárodní kon-
ferenci k rozvoji venkova v klášteře v 
Teplé u Mariánských lázní. O rok později 
byla v Teplé ustavena pracovní skupina 
pro vznik národní sítě a její zástupci při-
pravili po několika schůzkách statut sítě, 
registraci stanov občanského sdružení a 
svolali volební konferenci. 
Přípravná skupina pro vznik Národní sítě 
MAS navrhuje, aby volební konference 
zvolila 13 členů výboru tak, aby měl kaž-
dý ze třinácti krajů šanci na jednoho zá-
stupce. Záležet však bude na výsledku 
volby a může se stát, že některé kraje 
budou mít zástupců více, jiné nebudou 
mít žádného. Ke konci března se k 
„národní síti“ přihlásilo 56 MAS a každá 
může delegovat na volební konferenci 
dva zástupce s hlasovacím právem. Vo-
lební sněm by měl také zvolit kontrolní 
komisi a nominovat zástupce pro jednání 
s národními orgány, které mají v působ-
nosti Program rozvoje venkova pro léta 
2007-13. 
Tomáš Šulák, člen přípravné skupiny 

pro vznik NS MAS 

Vyslanci místních akčních skupin poprvé zvolí  
zástupce do nové Národní sítě MAS 

Zdroj: www.leaderplus.cz /  Počty za kraje obsahují i MAS, které leží ve více krajích. / Stav k 30. 3. 2007 
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Od svého uvedení do funkce 
na počátku ledna letošního 
roku jednal ministr zemědělství 
Petr Gandalovič již vícekrát se 
zástupci zemědělských prvo-
výrobců, v březnu mezi ně 
zavítal přímo „do terénu“. Akci-
ovou společnost ZDV Krchleby 
na Kutnohorsku s výměrou 
2767 hektarů a soukromé hos-
podářství Miloslava Zapletala v 
Nové Vsi na Kolínsku s výmě-
rou 283 hektarů si ministr zá-
měrně vybral, aby mohl porov-
nat způsob hospodaření v růz-
ných typech zemědělských 
podniků a posoudit jejich silné 
a slabé stránky. 
Ministr se zajímal o to, jak se 
zemědělci vypořádávají s ná-
ročností administrativy při žá-

dání o podpory a jaká je jejich 
konkurenceschopnost, zejmé-
na na domácím trhu. V diskusi 
s ředitelem ZDV Krchleby Bo-
huslavem Chudomelem ministr 
Gandalovič řekl: „Potvrdil jsem 
si názor, že je nutné snížit 
zemědělcům byrokratické pře-
kážky. Přislíbil jsem, že bude-
me na zjednodušení adminis-
trativy dále pracovat“.  
Při debatě se zemědělci dota-
zovali zejména na to, jak to 
letos bude s doplňkovými plat-
bami vyplácenými z národního 
rozpočtu a s novým Progra-
mem rozvoje venkova. „Česká 
republika bude moci poskyto-
vat finanční podporu vybraným 
výrobním odvětvím. Změna 
oproti dosavadnímu systému 

spočívá v tom, že tyto doplňko-
vé platby k přímým platbám 
budeme vyplácet zpětně k 
určitému referenčnímu období 
a nikoli dopředu. Podporované 
sektory, tzn. chov přežvýkav-
ců, pěstování chmele, brambor 
pro výrobu škrobu, přadného 
lnu a některých vybraných 
plodin na orné půdě zůstanou 
zachovány,“ vysvětlil v této 
souvislosti ministr Petr Ganda-
lovič.  
Pokud jde o Program rozvoje 
venkova, ministr Petr Gandalo-
vič zemědělcům sdělil, že mi-
nisterstvo v brzké době spustí 
informační kampaň na celo-
státní úrovni. 

Táňa Králová (MZe) 

Ministr Gandalovič byl za zemědělci v terénu 

(MZe) Z jednání v Bruselu 
ministra zemědělství Petra 
Gandaloviče s evropskou ko-
misařkou pro zemědělství a 
rozvoj venkova Mariann 
Fischerovou-Boelovou vyply-
nulo kromě jiného to, že Čes-
ko bude moci i v dalším obdo-
bí poskytovat finanční podpo-
ru vybraným výrobním odvět-
vím zemědělství. „Není tedy 
přesná informace, že Česká 
republika bude muset rozpus-
tit veškeré přímé platby na 
plochu obhospodařované pů-
dy“, dodal ministr zemědělství 
Petr Gandalovič.  
Změna oproti dosavadnímu 
systému tu však je. Spočívá v 
tom, že ČR bude vyplácet 
doplňkové platby k přímým 
platbám z národních prostřed-
ků, tzv. platby Top-up, zpětně 
vzhledem k určitému historic-
kému referenčnímu období a 
nikoli dopředu. V případě Čes-
ké republiky podporované 
sektory, tzn. chov přežvýkav-
ců, pěstování chmele, bram-
bor pro výrobu škrobu, přad-
ného lnu a některých vybra-
ných plodin na orné půdě zů-
stanou zachovány.  
„Zemědělci, kteří o tyto dotace 
žádali v roce 2006, o tyto pe-
níze nepřijdou. Budou ale 
muset vyplnit ještě jeden do-
datečný formulář namísto jedi-
ného, který jim dosud stačil“, 
upřesnil Petr Gandalovič.    

Finančně podpoří 
vybrané komodity 

(MZe)  V letošním roce bude v 
rámci projektových opatření 
Programu rozvoje venkova 
(PRV), vyhlášených v prvním 
kole příjmu žádostí, rozdělena 
zemědělcům celková částka 
téměř 2,3 miliardy Kč. MZe 
upozorňuje žadatele, aby si již 
s předstihem začali vyřizovat 
dokumentaci ke stavebnímu 
povolení, které bude jednou ze 
základních povinných příloh 
projektu. 
„Jakmile dostane ČR připomín-
ky z Evropské komise, což se 
očekává zhruba v polovině 
dubna, ihned připravíme k 
programovému dokumentu 
úpravu Pravidel pro žadatele, 
která budou publikována prav-
děpodobně na přelomu května 
a června. Naším hlavním cílem 
je, aby se k žadatelům potřeb-
né evropské peníze dostaly co 
nejdříve.  Na přelomu června a 
července může být zahájen 
příjem žádostí “, řekl  na XIV. 
sněmu Agrární komory ministr 
Gandalovič. Protože prozatím 
není možné publikovat podrob-
né podmínky k předložení pro-
jektu, budoucím žadatelům se 
doporučuje využít informací z 
příruček platných pro Operační 
program Zemědělství, které 
jsou k dispozici na interneto-

vých stránkách MZe. Opatření 
Programu rozvoje venkova 
totiž z velké části navazují na 
dosavadní dotační tituly, pod-
mínky budou obdobné a v 
mnoha případech jednodušší.  
Vyhlášení příjmu žádostí se 
letos bude týkat v rámci Osy I, 
zaměřené primárně na země-
dělskou veřejnost, následují-
cích opatření: 
Opatření I.1.1. Modernizace 
zemědělských podniků (1,2 
mld. Kč) – žadatelem může být 
zemědělský podnikatel. Je 
zaměřené na podporu investic 
v živočišné výrobě, jako např. 
rekonstrukce stájí či výstavba 
kejdových jímek, a rostlinné 

výrobě, např. výstavba či re-
konstrukce skleníků a fóliovní-
ků. Zvýhodněné budou projek-
ty využívající alternativních 
zdrojů energie).  
Opatření I.1.2. Investice do 
lesů (373 mil. Kč) – zde se 
předpokládají projekty např.na 
obnovu lesních porostů, inves-
tice k pořízení lesnické techni-
ky či rekonstrukce lesnické 
infrastruktury, např. lesních 
cest 
Opatření I.3.2. Zahájení čin-
nosti mladých zemědělců 
(235 mil. Kč) – podpora podni-
kání začínajícím zemědělcům 
do 40 let. Jedná se o příspě-
vek na zahájení činnosti vyplá-

V rámci 1. kola PRV může být rozděleno bezmála 2,3 miliard Kč 
cený na základě posouzení 
podnikatelského záměru. 
V rámci Osy III, zaměřené na 
rozvoj venkova, se jedná o 
opatření III.1.1. Diverzifikace 
nezemědělských činností, a to 
jen záměry b), c), d), zaměřené 
na obnovitelné zdroje energie 
(466 mil. Kč) – zde se předpo-
kládají projekty výstavby a 
modernizace bioplynových 
stanic, investice na kotelny, 
výtopny a teplárny na biomasu 
a projekty zaměřené na zaříze-
ní na výrobu tvarovaných bio-
paliv (pelety, brikety…) 

Národní observatoř venkova, o.p.s. sestavila na základě veřej-
né výzvy Registr lektorů a poradců pro rozvoj venkova. V regis-
tru je v současné době 40 odborníků, kteří jsou schopni vést 
vzdělávací akce na různá témata spojená s obnovou a rozvo-
jem venkova.  U každého z nich je uveden kontakt, témata na 
která se specializuje a region, který pro svoji činnost preferuje. 
Lektoři označení hvězdičkou se aktivně zapojili do vývoje a 
realizace vzdělávacího programu pro členy a zaměstnance 
místních akčních skupin. Pilotní kurzy těchto programů jsou 
nyní realizovány v Jihočeském, Středočeském, Královohradec-
kém, Moravskoslezském, Libereckém kraji a kraji Vysočina. 
Případné dotazy a připomínky k registru je možno adresovat na 
Mgr. Michala Jarolímka, novnos@tiscali.cz, Tel: 776296285. 
Databazi najdete na webu www.leaderplus.cz 

Databáze lektorů pro rozvoj venkova 
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Mladí pro venkov – školení oživila poznávací cesta 

Školení v Bezuchově - přednášky o operačních programech, 
LEADERu a managementu MAS zpestřily hry 

Sraz účastníků studijní cesty – v Přerově 
před troskami 
památkově 
(ne)chráněné 

Štěpkovač poří-
zený z LEADE-

Ru ČR 2007  
ve Stříteži n. L. 

Starosta Ústí Libor Vykopal ukazuje průběh rekonstrukce turistické ubytovny,  
na kterou přispěla i dotace z LEADERu ČR 2006 

Vzdělávací kurz pro mladé manažery venkova „Mladí pro ven-
kov – venkov pro mladé: Nové síly pro oživení vesnic“ má za 
sebou v měsíci březnu první polovinu. Osmnáct mladých absol-
ventů škol do 25 let a nebo žen na mateřské dovolené se zú-
častnilo již 12 školících dnů – seznámilo se s animací venkova, 
strukturálními fondy EU, operačními programy, metodou LEA-
DER, managementem mikroregionů a MAS, projektovým říze-
ním (tvorbou logických rámců, studií proveditelností apod.), 
strategickým plánováním, vytvářením analýz, teorií i praxí za-
pojování veřejnosti apod. 
První tři školící dny se odehrály v prostorách turistické ubytov-
ny v Bezuchově, další školení se konalo v prostorách CpKP v 
Přerově a poslední březnový školící den měl na programu stu-
dijní cestu za příklady dobré praxe do Regionu Hranicko 
(Středisko služeb venkovu ve Všechovicích, turistická ubytovna 
rekonstruovaná z LEADERu a kulturní dům opravený ze SA-
PARDu v Ústí a návštěva Stříteže nad Ludinou - vesnice roku 
2006). 
Projekt „Mladí pro venkov“ uskutečňuje CpKP střední Morava 
pro oblast Přerovska, Lipnicka a Kojetínska a získalo na něj 
podporu ze SROP 3.2 Olomouckého kraje. Obdobný projekt 
„Venkov je můj domov“, zacílený na oblast Šumperska a Jese-
nicka, odstartoval v posledním březnovém týdnu v Zábřehu. 
Cílem projektu „Mladí pro venkov“ je vytvoření „Poradenského 
centra venkova CpKP“ - v jeho rámci získá přímé zaměstnání 
pět z patnácti účastníků školení.                      TSu, CpKP StM 
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V polovině března se ve 
Štramberku sešli zástupci regi-
onů, ve kterých se již používá 
(nebo se teprve chystá) regio-
nální značka pro místní výrob-
ky. Mezi účastníky dvoudenní-
ho setkání byli především zá-
stupci obcí, místních akčních 
skupin (MAS) a neziskových 
organizací. Cílem setkání bylo 
ukázat konkrétní projekty pro 
rozvoj venkovských regionů na 
příkladu úspěšné Místní akční 
skupiny Pobeskydí, sídlící v 
severomoravských Třanovi-
cích, a prodiskutovat budouc-
nost regionálních značek v 
České republice. 

"Účastníci se shodli, že společ-
ně na národní úrovni založí 
neformální pracovní skupinu, 
která by se mohla v budoucnu 
stát základem pro vznik sdru-
žení či asociace regionů s regi-
onální značkou", řekl k závě-
rům setkání ing. Tomáš Kaž-
mierski, zástupce organizace 
REC ČR, která zmíněné setká-
ní organizovala. "Členy takové 
asociace by mohly být jednak 
regiony v síti "Domácí výrobky" 
- tam patří Šumava, Beskydy, 
Krkonoše, Moravský kras, Or-
lické hory a Moravské Kravař-
sko; a vedle toho ještě i regio-
ny s obdobným způsobem 

regionálního značení, jako 
například Bílé Karpaty", dodal 
Kažmierski.  
Setkání ve Štramberku bylo 
doposud vůbec prvním svého 
druhu v České republice. Mezi 
více než 25 účastníky byli zá-
stupci z nejméně sedmi regio-
nů, kde se regionální značku 
již podařilo zavést a úspěšně 
funguje (Krkonoše, Moravský 
kras, Beskydy, apod.), nebo se 
teprve její zavedení chystá 
(Moravské Kravařsko). Vedle 
toho byli přítomni i zástupci 
regionálních výrobců i organi-
zací ze Slovenska, kteří se 

velmi aktivně zapojili do disku-
se o budoucnosti regionálního 
značení.  
"Do dvou měsíců by se měli 
sejít zástupci území používají-
cích regionální značku, aby 
společně vytvořili pracovní 
skupinu, která se bude pravi-
delně na národní úrovni schá-
zet a bude řešit otázky propa-
gace, marketingu, způsob ko-
munikace mezi jednotlivými 
regiony i vyhledávání partner-
ských organizací na národní 
úrovni", dodává k dalším plá-
nům do budoucna ing. Kaž-
mierski.                          (REC) 

„Regionální značky“ se dohodly na partnerské spolupráci  

Udržitelný cestovní ruch v chráněných územích a certifikace 
Obecně prospěšná společnost České 
Švýcarsko si vás dovoluje pozvat na ote-
vřený seminář u příležitosti Evropského 
dne parků s názvem  Udržitelný cestov-
ní ruch v chráněných územích a certifi-
kace.  
Jak řídit cestovní ruch v chráněných úze-
mích udržitelně? Jaké příležitosti nabízí a 
jaké hrozby představuje? Proč se ucházet 
o evropskou ekoznačku? Jakou konku-
renční výhodu získá certifikované zaříze-
ní/výrobek/služba/region? Na jaké aktivity 
lze obdržet veřejné prostředky? Cílem 
semináře je vytvořit prostor pro hledání 
odpovědí na podobné otázky, pro výměnu 

názorů, sdílení zkušeností, navazování 
kontaktů a diskutování zásad, principů a 
rizik využitelných v udržitelném cestovním 
ruchu, dále rozproudit diskuzi o certifikaci 
poskytovatelů služeb a regionálních vý-
robků a identifikovat zdroje pro financová-
ní udržitelného turismu. 
Seminář je určen podnikatelům v cestov-
ním ruchu, poskytovatelům ubytovacích 
služeb ze zařízení (penziony, hotely, kem-
py, farmy) z chráněných území, destinač-
ním, regionálním a projektovým manaže-
rům, ochranářům ze správ chráněných 
území, místním zastupitelům, úředníkům 
a odborníkům na regionální rozvoj a ces-

tovní ruch a všem dalším zájemcům o 
udržitelný cestovní ruch. 
Seminář se koná 25. května od 10 hod. 
v hotelu Mezní Louka, který leží ve stej-
nojmenné obci v srdci Národního parku 
České Švýcarsko. Do Mezní Louky se lze 
dopravit autobusem z Děčína nebo z ně-
mecké strany výletním autobusem z Kö-
nigsteinu. Autem pak z Hřenska nebo 
Jetřichovic. Počet účastníků je limitován 
kapacitou hotelu Mezní Louka 
(maximálně 100 účastníků). Občerstvení 
bude zajištěno. 

Dana Štefáčková, 
 České Švýcarsko, o.p.s. 

Ve čtvrtek 22. března 2007 
byly v prostorách zámku ve 
Křtinách slavnostně předány 
prvním pěti výrobcům z regi-
onu Moravský kras certifiká-
ty ke značce Moravský kras 
– regionální produkt. 
Na úvod akce nejdříve Milo-
slav Novotný, předseda MAS 
MK, představil nové logo MAS 
MK, jehož autorem je ing. Jan 
Hrabec z Ostravy. Poté v krát-
kých proslovech ředitel ŠLP 
Křtiny, ing. Martinek, vyzvihl 
MAS MK, za to, že tuto slav-
nostní akci uspořádala v re-
konstruovaných prostorách 
zámku ve Křtinách a současně 
nabídl možnost pořádání ob-

dobných akcí v prostorách 
zámku i v budoucnu. Potom 
ing. Kažmierský z REC ČR 
vyzvihl MAS MK za to, že ve 
velice krátkém čase „dotáhla“ 
zavedení značky do úspěšné-
ho konce. Poté seznámil pří-
tomné manažer projektu a 
místopředseda MAS MK, ing. 
Jančo, s vlastním projektem 
Moravský kras – regionální 
produkt. Slavnostní předání 
certifikátů zástupcům výrobců 
provedl ing. Jan Letocha, člen 
Rady Jihomoravského kraje, 
který však předtím ještě ocenil 
hlavní smysl využití značky, 
tedy podporu a propagaci 
místních výrobků z regionu 
Moravský kras. Certifikáty ob-

drželi: zástupce Pivovaru Čer-
ná Hora, Mlékárny Otinoves, 
společnosti Zemspol a.s. 
Sloup, sdružení Včela pro Mo-
ravský kras a kozí farmy man-
želů Sedlákových ze Šošůvky. 

V závěrečné třetině programu 
akce provedl p. Magni přítom-
né degustací moravských vín 
doplněnou o sýrové a další 
speciality.  

Certifikáty „Moravský kras - regionální produkt“ předány 
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MORAVSKÝ KRAS, VÍDEŇ – Kozí 
sýry z Moravského krasu, které byly 
nedávno certifikovány k užívání 
značky „Moravský kras – regionální 
produkt“, se představí v polovině 
dobna 2007 na významném mezi-
národním gastronomickém a vinař-
ském veletrhu ALLES FÜR DEN 
GAST WIEN a VINOVA ve Vídni.   
Výrobce kozích sýrů pan Sedlák 
bude své produkty osobně prezen-
tovat na stánku Jihomoravského 
kraje, kde budou zastoupeni i další 
výrobci ocenění v loňském roce 
„Zlatou chutí jižní Moravy“. Jedná 
se o historicky první prezentaci 
regionální značky z Moravského 
krasu mimo Českou republiku. 
Gastronomický a vinařský veletrh 

ALLES FÜR DEN GAST WIEN a 
VINOVA se koná ve dnech 15.—
18. 4. 2007 na vídeňském výstavišti 
MesseZentrumWienNeu. Každoroč-
ně konané odborné veletrhy Alles 
für den Gast Wien a VINOVA si 
vydobyly svoji úspěšnou pozici na 
scéně gastronomie a hotelnictví 
jako rozsáhlá výkonná podívaná se 
silným mezinárodním zastoupením. 
O veletrhy z těchto oborů projevují 
návštěvníci, včetně České republiky 
a Slovenska, stále větší zájem.  
Důkazem toho je především nárůst 
počtu návštěvníků v r. 2006 o 17,5 
% oproti předešlému ročníku. Pozi-
tivní je i veletržní bilance - účast 18 
452 návštěvníků a 375 vystavova-
telů. 

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo směrnice 
o poskytování finančních prostředků z programu 
péče o urbanizované prostředí. Z programu lze 
hradit studie pro výsadbu zeleně v intravilánu a 
částečně i v extravilánu obcí. Směrnice a seznam 
dotačních titulů najdete na webu MŽP.  

Dotace na urbanizované území ... 

Sýry z Moravského krasu se představí ve Vídni 

Spolek pro obnovu venkova 
Olomouckého kraje zvolil 22. 
března 2007 v Náměšti na 
Hané nový 11členný výbor pro 
následující tříleté období. 
Předsedou byl opět zvolen 
Otakar Hlaváč, bývalý starosta 
Grygova, který zastupuje MAS 
Občané pro rozvoj venkova. 
Sedm členů je ve vedení spol-
ku nově – kromě starostů (kteří 
tvoří až 90 procent členské 
základny) jsou to také zástupci 
podnikatelů a neziskových 
organizací. Olomoucký SPOV 
měl v den valné hromady 111 
členů a patří k největším v celé 
zemi. 
Jedním z úkolů je užší spolu-
práce SPOV v Olomouckém a 
Zlínském kraji. Oba tyto kraje 
totiž tvoří tzv. region soudrž-
nosti Střední Morava, ve kte-
rém budou prostřednictvím 
Regionálního operačního pro-

gramu k dispozici finanční 
zdroje z Evropské unie. Spolek 
proto vyzval k navázání užší 
spolupráce s Regionální radou 
NUTS II Střední Morava. 
Spolek také hodlá rozvíjet pod-
poru přípravy mikroregionů na 
reformovanou politiku EU pro 
zemědělství a venkov, přede-
vším pak uplatňování metody 
LEADER prostřednictvím 
MAS. SPOV OK chce dále 
usilovat o širší spolupráci s 
Komorou obcí Svazu měst a 
obcí ČR a dalšími subjekty v 
prosazování práv především 
malých obcí, všemi dostupný-
mi prostředky a možnostmi 
bojovat proti diskriminaci ven-
kova, usilovat o navyšování 
finančních prostředků na obno-
vu a rozvoj venkova. 
Valná hromada olomouckého 
spolku také rozhodla o zřízení 
Školy obnovy venkova Olo-

mouckého kraje jako obecně 
prospěšné společnosti (ŠOV 
OK, o. p.s.), hodlá více propa-
govat existenci, poslání a do-
savadní výsledky Spolku pro 
obnovu venkova pro veřejnost 
a bude usilovat o větší podpo-
ru „Petice proti diskriminaci 
obyvatel venkova“, kterou inici-
oval SPOV na celonárodní 
úrovni. 
Tomáš Šulák, 
CpKP střední Morava 
Zvolení členové 
předsednictva SPOV OK: 
• Brzák Jaroslav, Náměšť na 
Hané, manažer ŠOV 

• Hlaváč Otakar, Grygov, 
předseda MAS Občané pro 
rozvoj venkova  

• Husičková Marta, Náměšť 
na Hané, starostka, zastupi-
telka kraje (MAS Region 
Haná) 

• Knap Jaroslav, Mořice, sta-
rosta  

• Lév Zdeněk, Střítež nad 
Ludinou, starosta (MAS Roz-
vojové partnerství regionu 
Hranicko) 

• Mader Zdeněk, Čechy pod 
Kosířem, starosta 

• Stojan Karel, ředitel Země-
dělské agentury a Pozemko-
vého úřadu (ZAPÚ) Olomouc 

• Šulák Tomáš, Veselíčko, 
CpKP (MAS – Partnerství 
Moštěnka, MAS Moravská 
cesta) 

• Vaníčková Jana, Hradec-
Nová Ves, místopředseda 
SPOV OK (Jesenická MAS) 

• Vykopal Libor, Ústí, staros-
ta (MAS Rozvojové partner-
ství regionu Hranicko) 

• Winter František, Hanušovi-
ce, podnikatel, předseda 
MAS Horní Pomoraví 

Předseda revizní komise: Jaro-
slav Střelák, Krumsín, starosta

  Foto: SPOV 

SPOV Olomouckého kraje: Užší spolupráce Olomouc 
-Zlín, větší podpora LEADERu, obrana vesnic 
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Ministři životního prostředí a dopravy 
dnes požádali Ředitelství silnic a dálnic, 
hejtmany a ředitele krajských úřadů, aby 
zastavili případné kácení silničních stro-
mořadí na silnicích prvních tříd a v kra-
jích. Navrhli také vytvoření společné 
pracovní skupiny, která se pokusí o 
dohodu o postupu při správě silniční 
vegetace. Ministerstva připraví ana-
lýzu problému a  jeho jednoznačné a sro-
zumitelné právní řešení. Podle expertů 
ministerstva životního prostředí totiž ně-
kteří správci komunikací překračují rozsah 
zvláštního oprávnění daného zákony.  
Lidé, kteří se o kácení stromů podél 
silnic dozvědí, by měli kontaktovat 
Českou inspekci životního prostředí. 

Ta má kompetenci jednotlivé případy 
posoudit. Kontaktní telefonní číslo pro 
tyto případy je 731405072. ČIŽP zazna-
menala v posledních měsících už několik 
desítek podobných případů. 

„Česká inspekce životního prostředí v 
posledních měsících zaznamenala už 23 
případů kácení silničních stromořadí. Pro-
to jsme společně s ministrem dopravy 
Alešem Řebíčkem požádali hejtmany i 
ředitele krajských úřadů, aby všechna 
případná kácení zastavili. Oslovila mne již 
řada lidí, kteří oprávněně poukazují na to, 

že plošná likvidace stromořadí hraničí s 
barbarstvím. Aleje vytvářejí typický ráz 
harmonické kulturní krajiny, tlumí hluk, 
chrání před větrem a prachem, přispívají 
k druhové pestrosti naší přírody.  Samo-

zřejmě, pokud jsou stromy například 
přestárlé a hrozí, že na silnici spad-
nou, je nějaký zásah na místě. Roz-
hodně ale nesmí docházet k tomu, 

že se plošně zlikviduje stoletá alej jen 
proto, že někdo chce jezdit po úzké 
okresce stejně rychle jako po dálnici. Vel-
mi si cením, že jsme s ministrem dopravy 
nalezli společnou řeč a věřím, že se po-
daří dospět k rozumnému řešení,“ konsta-
tuje ministr životního prostředí Martin Bur-
sík.                                                  (MŽP) 

Ministři: „Kácení stromů podél silnic je třeba zastavit“ 

HOT LINE: 731 405 072 

Od prvního jarního dne až do 31. května mohou lidé nomi-
novat své kandidáty do ankety Strom roku 2007. Nad soutě-
ží, kterou již šestým rokem vyhlašuje Nadace Partnerství, 
převzal záštitu ministr životního prostředí Martin Bursík. 
Anketa  má upozornit na význam stromů pro životní pro-
středí a vzbudit v lidech zájem o krajinu, ve které sami žijí. 
„Strom může  do ankety navrhnout každý – jednotlivci, rodiny, 
obce, školy, firmy nebo jakékoli další organizace či instituce,“ 
uvedla Klára Slámová z Nadace Partnerství. Návrh na Strom 
roku 2007 by měl obsahovat příběh stromu, lokalitu, kde strom 
roste, druh, výšku, stáří a obvod stromu ve výšce 130 cm nad 
zemí a jeho fotografii. 
Své návrhy mohou lidé zasílat na adresu Nadace Partnerství, 
nebo na elektronickou adresu strom.zivota@ecn.cz. Z doruče-

ných návrhů porota vybere dvanáct finalistů, jejichž další postup 
už určují lidé sami – hlasy „svému“ stromu mohou posílat pomo-
cí dárcovských SMS zpráv nebo hlasovacích archů. Výtěžek z 
hlasování je použit na výsadbu nových stromů po celé ČR. Od-
měnou pro vítězný strom je jeho odborné ošetření, které prove-
de zahradnická firma Eden na jaře příštího roku. Pokud bude 
strom zdravý, budou za ušetřené peníze vysazeny nové strom-
ky v jeho okolí.  
„Loňským Stromem roku se nakonec stala Lípa na hradu Sádek 
u Třebíče, která získala téměř 12 tisíc hlasů. Lípu na platořské 
návsi tak předstihla o pouhých padesát hlasů,“ informovala Slá-
mová. V loňském roce se do hlasování zapojilo přes 50 tisíc lidí 
a na výsadby stromů se tak vybralo 200 tisíc korun. 
Další informace: http://www.stromzivota.cz 

Nominujte svého favorita - třeba se stane Stromem roku 2007 

Spolek pro obnovu venkova ČR na své valné 
hromadě dne 5.12. 2006 schválil znění „Petice 
proti diskriminaci obyvatel venkova“. Petice je 
dalším krokem  Spolku na cestě za rovnopráv-
né postavení malých obcí a navazuje na dvě 
slyšení v Senátu ČR ve věci diskriminace ma-
lých samospráv formou platného daňového 
systému a ústavní stížnost podanou senátory v 
roce 2006.   
Znění Petice bylo připravováno již v dubnu a květnu loňského roku a je 
reakcí na nezájem státu jako celku o venkov. Se zveřejněním Petice 
SPOV záměrně vyčkával, aby nebyl obviněn z laciného předvolebního 
populizmu či povolebního zviditelňování. Hlavním cílem je řešení problé-
mů k zajištění plnohodnotného života na našem venkově. Plné znění 
petice a také  Evropské charty místních samospráv je umístěno na 
webových stránkách Spolku www.spov.org. 

Stav tabulky k 31.3.2007 / ZDROJ: www.spov.org 

Petice proti diskriminaci obyvatel venkova: 
K 31. březnu 2007 petici SPOV podepsalo přes 400 zastupitelstev obcí Čech, Moravy 
a Slezska, které zastupují  přes 300 000 občanů Kraj   /  počet obcí   /  počet obyvatel   / jednotlivci 

 Jihočeský   26  19076   391  
 Jihomoravský   49  43644   595  
 Karlovarský   26  26600   367  
 Královéhradecký  47  28699   819  
 Liberecký   22  14495   610  
 Moravskoslezský  53  57640   1266  
 Olomoucký   41  27936   606  
 Pardubický   19  11952   549  
 Plzeňský   13  7860   231  
 Středočeský   36  24932   783  
 Ústecký   26  14726   192  
 Vysočina   20  10855   719  
 Zlínský    22  15925   484  
 Celkový součet  400  304340   7612  
 Jednotlivci     58   58  
 Svazky     45786   22  
 Celkový součet  423  350184   7692  
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Tak právě pro Vás je určen 
již sedmý ročník semináře 
STUDENTI PRO VENKOV. 
Seminář  pořádá společně s 
partnery občanské sdružení 
PODBLANICKEM a je určen 
středoškolským a vysokoškol-
ským studentům nejen z regio-
nu. Tématem letošního ročníku 
je Volný čas na venkově – je 
vůbec nějaký? Přijďte s námi 
diskutovat o tom, zda se ven-
kov stane pouze noclehárnou 
měst a nebo aktivním místem 
pro život.  
Na co se můžete těšit? 
V rámci bohatého programu 
navštívíme vybrané obce mik-
roregionu Džbány, CHOPOS a 
město Vlašim. V nich budeme 
společně s představiteli jednot-
livých obcí, místními obyvateli 
a dalšími mladými lidmi řešit 

aktuální otázky života na ven-
kově. V Ratměřicích budeme 
např. formou workshopu hledat 
možnosti využití budovy obec-
ního úřadu, navštívíme hnutí 
Hare Kršna v Městečku u Be-
nešova, vyzkoušíme si některá 
z tradičních venkovských ře-
mesel (drátkování, předení na 
kolovrátku, tkaní), budeme 
diskutovat s odborníky v rámci 
přednášek na téma volného 
času a jeho využití na venko-
vě. Představíme Vám projekty 
realizované v regionu a nabíd-
neme další spolupráci (formou 
brigády, seminárních, bakalář-
ských a diplomových pracích) 
a praktické zkušenosti z teré-
nu.  
Zažitím venkova na vlastní 
kůži budete mít možnost aktiv-
ně se seznámit s prací staros-
tů, zastupitelů a místní ne-

ziskové organizace, poznáte 
nové kamarády, budete mít 
možnost konfrontovat Vaše 
teoretické znalosti s praxí a 
získat řadu zkušeností. 

Kde a kdy 
se  akce koná? 

Seminář se koná ve Vlašimi ve 
Spolkovém domě a ve vybra-
ných obcích regionu od čtvrtka 
17. května večer do neděle 20. 
května.  

Je to zadarmo? 
Účastnický poplatek je 250 Kč 
a zahrnuje ubytování, celoden-
ní stravu, dopravu v rámci regi-
onu, účast na přednáškách, 
exkurzi na farmě hnutí Hare 
Kršna a v jednotlivých obcích 
regionu, informační materiály, 
publikace o venkovu a organi-
zační zajištění semináře. Stu-

denti si hradí dopravu z místa 
bydliště do Vlašimi a zpět. 

Jak se přihlásit? 
Prostřednictvím vyplněné při-
hlášky, kterou společně s dal-
šími informacemi naleznete na 
internetových stránkách 
www.podblanickem.net a 
www.spolkovydum.cz do 5. 
května 2007. Dotazy zodpoví a 
bližší informace poskytne 
Lucka Krubnerová (telefon: 
604 451 815, e-mail: Lu-
cie.Krubnerova@podblanicke
m.net). Seminář se již tradičně 
realizuje za podpory a finanční 
spoluúčasti města Vlašimi, 
mikroregionu Džbány, CHO-
POS a Katedry sociální a kul-
turní ekologie Fakulty humanit-
ních studií Univerzity Karlovy. 
Za o.s. Podblanickem 
Lucka Krubnerová  

Jste mladí a zajímá Vás, co se kolem děje? 

Venkovské  mobilní  informač-
ní  centrum v severní příhra-
niční oblasti ČR, na Šluknov-
sku -VEICE -  s cílem provádět 
osvětovou činnost v oblasti 
používání moderní informační 
techniky,  poskytovat  interne-
tové komunikační  služby ven-
kovským obyvatelům a ná-
vštěvníkům Šluknovského 
výběžku prostřednictvím mo-
derní informační techniky, je 
skutečností. 
O tuto jedinečnou službu veřej-
nosti budou v letošním roce 
obohaceny především turistic-
ké a sportovní akce, které při-
pravují Kluby českých  turistů a 
další občanská sdružení na 
Šluknovsku pro domácí i cizí 

účastníky akcí a obyvatele 
zdejších obcí. 
S touto aktivitou přišli mladí 
turisté ze šluknovského Klubu 
českých turistů po nedávné 
zkušenosti při organizaci 1. 
letního mezinárodního setkání 
mládeže z celé Evropy v na-
šem regionu. Mezi účastníky 
byli takoví, kteří by kvůli jedno-
mu mejlíku hledali veřejný in-
ternet a obětovali i celodenní 
super program. Díky pohoto-
vým vedoucím měli i tuto služ-
bu. 
Moderní informační technolo-
gie se stávají každodenní po-
třebou. A tak se zrodil nápad. 
Najít grantový zdroj, napsat 
kvalitní projekt a VEICE je 

tady. Poprvé sloužilo 12.-
14.1.2007 na Vlčí Hoře nejen 
účastníkům již 25. zimního 
stanování, ale i místním oby-
vatelům třeba k prvnímu zříze-
ní e-mailové adresy. 
Jak:  Prostřednictvím mobilní-
ho karavanu, vybaveného pře-
nosnými počítači s připojením 
na internet, dataprojektorem, 
plátnem, tiskárnou, skenerem 
a kopírovacím zařízením  -  s 
dobrovolnými kvalifikovanými 
pracovníky a mladými členy 
sdružení, studenty orientující-
mi se v oboru komunikačních 
technologií. 
Touto moderní službou budou 
obohaceny nejen turistické 
tradiční akce jako  

JARNÍM ŠLUKNOVSKEM  6.-
9.4.2007 
STEZKA ODVAHY 5.5.2007 
SEVERNÍ STOPOU 12.5.2007 
… sledujte místní  zpravodaj  
ale i FEMINY TOUR v červenci  
a jiné 
...a další akce může být Vaše! 
Jedinou podmínkou je poskyt-
nout prostor k zaparkování a 
elektrickou energii prostřednic-
tvím el. přípojky. Možná i poli-
cejní dohled. 
Informace:  
kctsluknov@seznam.cz  
Mgr. Helena Landová, 
tel 731 054 028. 
 

Kvalita života na venkově není fráze Evropské 
politiky hospodářské a sociální soudržnosti 
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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  

Ministerstvo životního prostře-
dí se rozhodlo letos poprvé 
sjednotit nejrůznější akce pro 
odbornou i širokou veřejnost, 
které se konají v jarních měsí-
cích, pod jednu hlavičku. Po-
čínaje prvním jarním dnem 
(21. 3.), přes Den Země (22. 
4.), Evropský den parků (24. 
5.) až po Světový den životní-
ho prostředí (5. 6.), patří jarní 
měsíce svátkům, které se 
týkají životního prostředí a 
přírody. „Proto letos přichází-
me s kampaní Jaro pro Zemi, 
kam chceme zahrnout neje-
nom akce, které pořádáme či 
spolupořádáme,“ říká ředitel 
odboru vnějších vztahů MŽP 
Jakub Kašpar. „Chceme také 
nabídnout logo a účast na 
kampani Jaro pro Zemi ško-
lám, nevládním organizacím a 
všem dalším, kteří na jaře 
něco pro planetu organizují,“ 
dodává Kašpar. 
Koordinátorem projektu je 
odbor vnějších vztahů MŽP. 
Pokud se kdokoli rozhodne 
také připojit, stačí, když zašle 

jí do některých akcí a to pře-
devším v Praze ve Středisku 
ekologické výchovy hl. města 
Prahy na Toulcově dvoře. 
Organizátoři akce seznámí 
návštěvníky s různým využi-
tím obnovitelných zdrojů 
energie. Ke Dni Země MŽP 
rovněž připravuje  promítání 
ekologických filmů pro školy i 
veřejnost v Národním muzeu. 
Ministr životního prostředí 
Martin Bursík se v sobotu 21. 
dubna zúčastní oslav Dne 
Země v Jaroměři  - spolu s 
ministryní školství, mládeže a 
tělovýchovy Danou Kuchto-
vou se tu zapojí do akce Mili-

informace o akci s kontaktními 
údaji na  adresu info@env.cz. 
Akci zařadí MŽP do kalendáře 
na internetových stránkách 
MŽP a organizátor akce získá 
také možnost využívat logo 
kampaně Jaro pro Zemi. 
Autorkou loga je Zdeňka Ša-
novcová z grafického studia 
Green Mango. Ruka v logu 
znamená člověka, který po-
máhá přírodě, ale také symbol 
zpomalení ničení přírody a 
znečišťování životního pro-
středí. List je symbolem příro-
dy hýčkané v dlani člověka. 
Malá spirála symbolizuje jaro, 
klíčení, růst a vývoj. 
Nejvíce akcí 
se každým 
rokem očeká-
vá okolo  22. 
dubna, kdy si 
připomínáme 
Den Země. 
MŽP se zapo-

arda stromů pro 
planetu Zemi a 
také navštíví zdej-
ší Záchrannou 
stanici pro handi-
capované živoči-
chy, provozova-
nou ZO ČSOP 

Jaro. V neděli 22. dubna bude 
Martin Bursík slavit Den Země 
v Podkrušnohorském zoopar-
ku v Chomutově. 
Kampaň Jaro pro Zemi vyvr-
cholí 5. června – na Světový 
den životního prostředí. V 
podvečer předá Martin Bursík 
Ceny ministra životního pro-
středí. 
Přehled významných dnů pro 
životní prostředí v jarních mě-
sících 2007: 21. březen – prv-
ní jarní den / 22.  březen – 
Světový den vody / 23. březen 
– Světový den meteorologie / 
1. duben – Mezinárodní den 
ptactva / 5. duben – Meziná-
rodní den boje proti hluku / 7. 
duben – Světový den zdraví / 
22. duben – Den Země / 24. 
duben – Světový den labora-
torních zvířat / 2. květen – 
Světový den ptačího zpěvu / 
22. květen – Mezinárodní den 
biologické rozmanitosti / 24. 
květen – Evropský den parků / 
5. červen – Světový den život-
ního prostředí                (MŽP) 

(MŽP) Systém EMAS, neboli systém envi-
ronmentálního řízení a auditu (Eco-
Management and Audit Scheme) předsta-
vuje jeden z dobrovolných přístupů, jimiž 
podniky či veřejné organizace ukazují svůj 
vlastní pozitivní přínos ochraně životního 
prostředí. Jedná se o preventivní nástroj, 
kterým lze dosáhnout souladu řízení akti-
vit organizace s řešením jejích negativ-
ních vlivů na životní prostředí. Výsledkem 
je jak pozitivní dopad na životní prostředí 
(snížení negativních vlivů), tak zvyšování 
ekonomických a manažerských efektů 
(úspora nákladů na suroviny, energie, 
likvidaci odpadů, poplatky apod.). 
V současné době je v systému EMAS v 
celé Evropské unii registrováno přes         
5000 organizačních jednotek (v rámci cca 

3,5 tisíce organizací). 187 z nich tvoří 
městské a obecní úřady, což představuje 
z hlediska počtu druhý nejvýznamnější 
sektor neprůmyslového charakteru. Dopo-
sud však nebyl registrován žádný z úřadů 
v nových členských zemích EU. Evropská 
komise se proto rozhodla realizovat a 
financovat projekt „COMPASS+“ zaměře-
ný právě na nové členské země EU-27. 
Do projektu se zapojilo sedm zemí, ve 
kterých bude EMAS zaváděn v celkem 12 
městech a obcích. V České republice se 
do projektu přihlásila hned tři města – 
Chrudim, Vsetín a Kopřivnice. Realizova-
ná environmentální opatření se zaměří 
především na čtyři oblasti: emise CO2, odpadové hospodářství, ozeleňování ve-
řejných zakázek (green public procure-

ment) a dopravu. Kromě práce konzultan-
tů s jednotlivými městy a obcemi proběh-
nou v rámci projektu v každé zemi dva 
společné semináře. První bude zaměřen 
na představení projektu a systému EMAS, 
včetně případových studií a praktických 
příkladů jeho zavádění. Cílem druhého 
semináře bude prověření zavádění systé-
mu v jednotlivých městech a obcích a 
hodnocení naplňování stanovených envi-
ronmentálních cílů.  
První z uvedených seminářů se usku-
teční 10. – 11. dubna 2007 v prostorách 
MŽP za účasti představitelů měst, kon-
zultantů (společnost Global2Local), 
zástupců MŽP a Národní sítě Zdravých 
měst ČR. Bližší informace o systému 
EMAS získáte na www.cenia.cz/EMAS.                            

Environmentální management mohou zavádět i obce a kraje 
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Co se děje na Hranicku? 

Řada expertů, kteří se Hranicku 
věnují již více než rok a půl, 
přichází s doporučeními, jak 
nejlépe využít zdrojů regionu a 
kam nasměřovat finanční pro-
středky, aby byla vytvářena pra-
covní místa, byly dosahovány 
úspory veřejných prostředků 
nebo zachováno kvalitní životní 
prostředí.  
Projekt STS – Udržitelný rozvoj 
cestovního ruchu připravuje 
systém řízení a trvalé spoluprá-
ce poskytovatelů služeb cestov-
ního ruchu. K prohloubení pozi-
ce regionu jako turistické desti-
nace přispěje vydáním propa-

gačních materiálů ve výši 
300.000 Kč.  
Projekt BRIE – Obnovitelné 
zdroje energie – přichází s ná-
vodem jak dosahovat energetic-
kých úspor  a maximálně využít 
zdroje energie z biomasy, slun-
ce či vodních toků. Základní 
doporučení budou obsažena v 
Územně energetické koncepci 
regionu.  Uplatňování nového 
přístupu k energetice je na mís-
tě, neboť i závazek České re-
publiky k Evropské unii činí 8 % 
podílu obnovitelných zdrojů 
energie na celkové spotřebě 
energie v roce 2010 a uvažuje 

se dokonce o 20 % v roce 2020.  
Projekt PROAGRITOUR – certi-
fikace místních typických pro-
duktů od května rozběhne sys-
tém udělování regionální značky 
místním typickým produktům a 
podpoří tak kromě jejich odbytu 
také jejich začlenění mezi tradič-
ní hodnoty regionu.  
Projekt RECOVER dokončuje 
studie revitalizace veřejných 
prostranství a objektů ve vybra-
ných obcích. Výstupem dvouleté 
práce jsou například studie ob-
novy sokolovny ve Stříteži nad 
Ludinou, revitalizace zámku na 
Potštátě, obnovy veřejných pro-
stranství v Hustopečích nad 
Bečvou nebo také plán oživení 
hranického náměstí. Projekt 
EWARU navrhnul řešení do-
stupnosti kvalitní pitné vody na 
Potštátsku a nyní jeho experti 
hledají zdroje pro financování 

Důležité výstupy si projekty nechaly do své poslední etapy 
Osm velkých pilotních projektů financovaných z  rozpočtu 
mikroregionu v červnu ukončí dvouletou realizaci, která po-
může k  dlouhodobému rozvoji Mikroregionu Hranicko. Spolu-
práce s mikroregionem bude i poté nadále pokračovat na dal-
ším uplatnění studií a analýz zpracovaných díky evropským 
dotacím. Shodli se na tom zástupci projektů financovaných z 
rozpočtu projektu INNOREF 15. března 2007 v Hranicích.  

EMAS získáte na www.cenia.cz/EMAS.                             

investiční části projektu. 
Projekt STRASSE zavá-
dějící metody prostorové-
ho plánování podpořil 
vybudování propracova-
ného geografického infor-
mačního systému, který 
bude sdružovat data         
a informace pro plánování 
a realizaci investičních 
akcí. Navíc umožní pre-
zentovat region  turistům 
či podnikatelům. Výstu-
pem projektu AEDES, 
jehož cílovým územím je 
Mikroregion Záhoran, je 
plán budování význam-
ných investičních akcí 
jako je rozhledna v Rous-
kém, přístupová komuni-
kace k podnikatelskému 
areálu v Opatovicích, 
zřízení sběrného dvora 
pro nebezpečný a staveb-
ní odpad ve Všechovi-
cích, a výstavba víceúče-
lového oddechového are-
álu v Horním Újezdu. Po-
slední z 8 projektů INNO-
MED výrazně překračuje 
hranice mikroregionu tím, 
že se snaží vybudovat 
„informační dálnici“ mezi 
zdravotnickými zařízeními 
Olomouckého kraje, která 
umožní výměnu například 
rentgenů, konzultace me-
zi lékaři a sdílení dalších 
zdravotnických informací.  
Projekt INNOREF je reali-
zován v  Mikroregionu 
Hranicko od začátku roku 
2005 ve spolupráci se 
zahraničními partnery            
z Řecka a Itálie. Celkový 
rozpočet finančních pro-
středků investovaných na 
Hranicku přesáhl 1 mil. 
EURO.  Projekt bude 
ukončen v prosinci 2007. 

Jan Balek  
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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 

 

Pokud jste někdy v minulosti 
již podávali za obec projekto-
vou žádost do strukturálních 
fondů, máte zkušenosti a 
zejména pro Vás, případně 
pro firmy, které Vám s tím 
pomáhali, je určen následující 
vzdělávací program pro speci-

alisty, který je organizován             
z projektu SROP 3.3. tedy  z 
projektu "Partnerství pro roz-
voj Olomouckého kraje". Jed-
ná se o vzdělávací program 
se zaměřením na všechny 
podporované oblasti z úrovně 
EU. Je rozdělen do pěti samo-

Vzdělávání pro speciality na Olomoucku statných bloků dle odborného 
zaměření a vždy trvá 3 po sobě 
následující dny. Vzdělávací pro-
gram je zdarma a začíná 11. 
dubna a končí 18. května 2007. 
Podrobnosti a přihlášku získáte 
u kontaktní osoby Ing. Leony 
Valovičové (projektové mana-
žerky SROP 3.3.) - tel.: 585 508 
236. 


