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Aktuálně: Navýšení příjmů 
malých obcí o 4,6 miliardy 

(NP) Starostové obcí převzali 
20. září z rukou ředitele Nadace 
Partnerství ceny v soutěži Ces-
ty městy, která je zaměřena na 
zklidňování dopravy.  
Ze třiceti přihlášených projektů 
získal nejvyšší ocenění v kategorii 
město Šternberk, v kategorii obec 
pak Lužice. Slavnostní vyhlášení 
výsledků proběhlo dnes na Malé 
Skále, která minulý rok získala 
ocenění za zdařilý průtah obcí. 
Generálním partnerem soutěže 
Cesty městy je společnost Škoda 
Auto, oficiální záštitu poskytlo 
Ministerstvo dopravy – Besip. 
Vítězství v soutěži, a tím i prémii 
80 tisíc korun, si za celkovou re-
generaci centra města odnesl 
Šternberk. Rozsáhlé úpravy cent-
rálního prostoru přinesly snížení 
počtu parkujících automobilů, 
zvýšení bezpečnosti chodců nebo 
bezbariérové úpravy náměstí s 
mobilními sloupky vymezujícími 
jednotlivé funkční zóny. 
„Rekonstrukce přispěla ke zklid-
nění dopravy ve městě, zvýšení 
bezpečnosti všech účastníků i 
zlepšení estetického dojmu pro-
storu. Ocenili jsme zejména vy-
značení zóny 30 a vhodné sta-
vební úpravy zamezující vysoké 
rychlosti projíždějících automobi-

Vítězi soutěže Cesty městy jsou Šternberk a Lužice 

lů,“ uvedl předseda komise 
Jan Mužík z Ústavu urbanis-
mu Fakulty architektury 
ČVUT. 
První místo v kategorii obec a 
prémii 40 tisíc korun získaly 
Lužice u Hodonína za rekon-
strukci Velkomoravské ulice. 
„Lužice jsou obcí, která pů-
vodně vznikla jako lokalita pro 
bydlení zaměstnanců hodo-
nínského cukrovaru a v sou-
časnosti se rozrůstá o novou 

zástavbu. Nachá-
zí se zde oblíbe-
né koupaliště 
hojně navštěvo-
vané i obyvateli 
okolních obcí. To 
je nelehké zadá-
ní. Ocenili jsme 
především sou-
stavné úsilí radni-
ce o komplexní 
zklidnění dopravy 
a kultivaci veřej-

ného prostoru,“ řekl Mužík. 
„Soutěž Cesty městy pouka-
zuje na dopravní řešení, která 
respektují pohyb a setkávání 
chodců, prostor pro cyklisty i 
potřeby parkování nebo záso-
bování. V praxi to obvykle 
znamená zúžení jízdních 
pruhů pro automobily a nao-
pak rozšíření chodníků, posí-
lení zeleně nebo vymezení 
zvláštních pruhů pro cyklisty,“ 
popsal Radek Patrný z Nada-

ce Partnerství. Do soutěže 
mohla města a obce přihlašo-
vat dopravní řešení, která 
byla realizována v posledních 
pěti letech. Důležitou podmín-
kou přitom bylo prokazatelné 
zvýšení bezpečnosti, zejmé-
na pak chodců a cyklistů, a 
příznivý vliv na životní pro-
středí. V letošním roce se 
přihlásilo celkem 30 doprav-
ních projektů, z toho 27 v 
kategorii město a 3 v kategorii 
obec.  

Lužice 

Šternberk 
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vytvořili zástupci veřej-
né správy (starostové 
obcí), podnikatelské 
sféry (zejména sou-
kromí rolníci a země-
dělské podniky) a ne-
ziskového sektoru 
(místní spolky a NNO). 
Úkolem MAS je vybrat 
z předložených projek-
tů ty nejlepší a rozdělit 
peníze na místní ven-
kovské projekty. Např. 
MAS – Partnerství 
Moštěnka působí na 
území 45 obcí, z toho 
je 23 ve Zlínském a 22 
v Olomouckém kraji. 
MAS Záhoří-Bečva na 
území 29 obcí. 
MAS, které získaly 
podporu z Leaderu 
ČR 2007 mají více 
šancí uspět v Progra-
mu rozvoje venkova (v 
opatření PRV/EAFRD 
IV.1.1.), jehož první 

Středomoravským krajům se investice pro MAS vyplatily: 
na venkov míří z programu LEADER přes 22 milionů Kč 

Výsledky programu LEADER ČR 2007 (MAS v Olomouckém a Zlínském kraji): 
Pořadí Název místní akční skupiny Přiznaná dotace v Kč 
2. MAS - Partnerství Moštěnka, o.s. (Horní Moštěnice) 2 500 000, 
6. MAS Záhoří-Bečva, o.s. (Soběchleby) 2 500 000, 
9. Luhačovské Zálesí, o.p.s. (Slavičín) 2 500 000, 
11. MAS Východní Slovácko (Suchá Loz) 2 500 000, 
12. Občané pro rozvoj venkova (Velký Týnec) 2 500 000, 
17. Místní akční skupina Údolí Desné (Rapotín) 2 500 000, 
18. MAS Zábřežsko o.p.s. (Zábřeh) 2 500 000, 
19. MAS Horní Pomoraví o.p.s. (Hanušovice) 2 365 000, 
22. Haná pod Jedovou, o.p.s. (Bohuňovice) 2 500 000, 

  Celkem v OK a ZK 22 365 000,- 
  Celkem pro MAS 59 859 000,- 
MAS z OK a ZK, které se do programu přihlásily, ale nezískaly podporu: 
  JEMAS - Jesenická místní akční skupina (Jeseník)   
  MAS Šumperský venkov (Nový Malín)   
  MAS Valašsko – Horní Vsacko, o.s. (Hovězí)   
  MAS Horňácko a Ostrožsko (Uherský Ostroh)   
  MAS Hříběcí Hory, o.s. (Střílky)   
  MAS Vizovicko a Slušovicko, o.s. (Vizovice)   
  MAS Podhostýnska, o.s. (Bystřice pod Hostýnem)   
Počet podpořených MAS podle krajů: 
Kraj Žadatelů Podpořeno Celkem  
Moravskoslezský 1 0 9 
Jihomoravský 5 1 10 
Olomoucký 9 7 19 
Zlínský 7 2 15 
Vysočina 6 2 15 
Pardubický 4 1 8 
Plzeňský 4 1 9 
Liberecký 2 0 10 
Karlovarský 2 1 4 
Královéhradecký 5 4 13 
Středočeský 5 2 15 
Jihočeský 4 1 20 
Ústecký 3 2 7 
Celkem 57 24 154 

Olomouckému a zlínskému 
krajskému úřadu se vyplatily 
investice na podporu činnosti 
místních akčních skupin. Zlín-
ský kraj podpořil v polovině 
roku 15 MAS částkami po 300 
tisíc korun a poté i Olomoucký 
kraj podpořil 19 MAS částkami 
až 200 tisíc korun. 

Tato investice do managemen-
tu a administrativy MAS při-
nesla své „ovoce“ již v progra-
mu ministerstva zemědělství 
Leader ČR 2007, jehož výsled-
ky byly zveřejněny 5. září. V 
celostátní konkurenci 57 akč-
ních skupin uspělo 7 MAS z 
Olomouckého kraje  

a 2 MAS ze Zlínského kraje. 
Celkově tak ministerstvo pod-
poří 9 středomoravských MAS, 
které budou rozdělovat do 
konce roku částku 22,4 milionů 
korun pro místní projekty. V 
celé zemi bylo podpořeno 24 
akčních skupin, pro které uvol-
ní ministerstvo zemědělství 60 

milionů korun. Středomoravské 
MAS tak získaly více než třeti-
nu dotací celé země (!).  
Další souvislosti  
a doplňující informace: 
Místní akční skupina je ob-
čanské sdružení nebo obecně 
prospěšná společnost, kterou 

výzva by měla být vyhlášena v říjnu letošního roku a druhá výzva 
na jaře. Na podzim by mělo získat podporu 30–40 MAS v celé zemi 
a na jaře rovněž 30-40 MAS. Jedna místní akční skupiny by měla 
ročně rozdělovat 5 až 10 milionů korun podle velikosti území a po-
čtu obyvatel. O konečném znění pravidel programu ani finanční 
alokace ještě není rozhodnuto. 
Program rozvoje venkova bude v letech 2007-2013 významný 
nástroj Evropské unie na podporu venkova. Kromě tohoto progra-
mu budou moci žadatelé využívat tzv. Strukturální fondy EU, v ob-
lasti Olomouckého a Zlínského kraje to bude především Regionální 
operační program (ROP) Střední Morava. 
V letech 2004-2006 získalo v programech Leader podporu 36 
MAS, které se nemohly přihlásit do programu Leader ČR 2007 (!). 
V letošním roce se k úspěšným MAS připojí dalších 24. Podle úda-
jů Národní sítě MAS je v ČR 154 regionů připravujících se na meto-
du LEADER (Čechy 86 a Morava 68). 
Tomáš Šulák, 
vedoucí týmu CpKP střední Morava pro místní udržitelný rozvoj 
venkova 
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O vítězi celostátní ankety Strom roku 
2007, kterou pořádá Nadace Partnerství, 
již v tuto chvíli rozhoduje veřejnost svým 
hlasováním. Na prvním místě je nyní Sto-
janova lípa reprezentující Olomoucký kraj, 
na druhém Lípa ve Staré Lysé, třetí příčku 
drží Prosetínský dub. Strom roku 2007 
bude slavnostně vyhlášen 20. října bě-
hem Koncertu pro stromy. Generálním 
partnerem programu Strom života je spo-
lečnost Skanska, která na něj v letošním 
roce věnuje 6,1 milionu korun. Hlavním 
partnerem ankety Strom roku je společ-
nost Sitronics CZ, záštitu převzal ministr 
životního prostředí Martin Bursík. 
O postupu 12 finalistů ankety nyní roz-
hoduje veřejnost. Hlasy mohou lidé 
zasílat až do 11. října, a to třemi způso-

by: zasláním dárcovské SMS ve tvaru 
DMS STROM1–12 na telefonní číslo 87 
777, pomocí hromadných hlasovacích 
archů, které je možné objednat na inter-
netových stránkách Nadace Partnerství 
(www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota), 
nebo prostřednictvím hlasovacích kuponů 
vycházejících ve vybraných časopisech a 
novinách.  
„Výsledky hlasování budou slavnostně 
vyhlášeny během Koncertu pro stromy, 
na kterém 20. října v brněnském Semila-
su vystoupí Bratři Ebenové. Vstupenky je 
již možné zakoupit přímo v kanceláři Na-
dace Partnerství na Údolní ulici 33 nebo v 
běžných předprodejích. Odměnou pro 
vítězný strom bude jeho odborné ošetře-
ní, které provede zahradnická firma Eden 

na jaře příštího roku. Pokud bude strom 
zdravý, vysadíme za ušetřené peníze 
nové stromky v jeho okolí,“ uvedla Klára 
Slámová z Nadace Partnerství. 
Hlasování je zpoplatněné a výtěžek popu-
tuje do veřejné sbírky na výsadbu stromů 
a péči o ně. Každý, kdo se rozhodne za-
slat svůj hlas, tak současně přispěje na 
zkrášlení české krajiny. „V loňském roce 
přibylo do veřejné sbírky díky anketě 
Strom roku 200 tisíc korun. Z této částky 
Nadace Partnerství podpořila výsadbu 7 
alejí a stromořadí a rekonstrukci 3 parků,“ 
dodala Slámová. V letošním ročníku an-
kety prozatím hlasovalo 4 204 lidí, kteří 
tak přispěli do sbírky Strom života 35 625 
korunami. 

Hlasování v anketě Strom roku 2007 je v plném proudu 

V pátek 7. září 2007 se do 
Kutné Hory vypravily téměř 
dvě desítky pracovníků měst 
a obcí, kteří mají zájem 
zkvalitnit nakládání s odpady 
ve své lokalitě. Vzdělávací 
program – Minimalizace od-
padů realizuje občanské 
sdružení EKODOMOV, které 
v lednu 2007 otevřelo novou 
pobočku v Kutné Hoře.  
Cílem vzdělávacího progra-
mu je poskytnout účastníkům 
znalosti o odpadovém hos-
podářství a odpadech tak, 
aby byli schopni navrhnout a 
zrealizovat změny vedoucí 
ke zlepšení systému naklá-
dání s odpady ve své obci. 
Problematika odpadového 
hospodářství představuje 
celý komplex činností, které 
je také nutné komplexně 
řešit. Účastníci proto v prů-
běhu školení školení získají 

nejen celkový přehled o ak-
tuálním stavu a vývoji v obo-
ru, ale také si rozšíří vědo-
mosti v oblasti managemen-
tu, marketingu, seznámí se 
se způsoby komunikace s 
veřejností a možnostmi aktiv-
ního zapojení občanů do 
zlepšení systému nakládání 
s odpady v obci. V rámci 
programu každý účastník 
rovněž připraví konkrétní 
opatření pro zefektivnění 
nakládání s odpady ve vlast-
ní lokalitě. 
Na přípravě a prezentaci 
jednotlivých lekcí se podílí 
25 specializovaných lektorů 
ze státní správy, českých i 
zahraničních univerzit, vý-
zkumných ústavů, svozových 
společností, neziskové i ko-
merční sféry. Součástí vzdě-
lávacího programu je i inter-
aktivní e-learningový kurz, 

jehož záměrem je prohloube-
ní znalostí a dovedností pre-
zentovaných na přednáš-
kách. V rámci výuky, která 
probíhá v Centru ekologické 
výchovy EKODOMOV v Kut-
né Hoře, má každý účastník 
k dispozici osobní počítač s 
přístupem na internet. 
Vzdělávací program – Mini-
malizace odpadů probíhá 
vždy v pátek jednou za 14 
dní po dobu 3 měsíců a cel-
kem proběhnou 3 cykly kur-
zu se shodným obsahem. 1. 
cyklus probíhá od 7. září do 
14 prosince 2007, další 2 
cykly poběží současně od 
ledna do dubna 2008. Vzdě-
lávací program je akredito-
ván Ministerstvem vnitra a je 
součástí dalšího profesního 
vzdělávání. Bližší informace 
na www.ekodomov.cz. 
Ing. Iva Maršíková 

V Kutné Hoře odstartovala Minimalizace odpadů 

12 finalistů ankety Strom roku 2007 
1)    Sokolské lípy na Spořilově  Praha   32 hlasů  10. místo 
2)    Lípa ve Staré Lysé   Středočeský kraj  1191 hlasů 2. místo 
3)    Švandova lípa   Jihočeský kraj  9 hlasů  12. místo 
4)    Hrušeň v Hrachovištích  Jihočeský kraj  398 hlasů 4. místo 
5)    Lípy ze Sedliště   Plzeňský kraj  82 hlasů  6. místo 
6)    Školní buk    Liberecký kraj  158 hlasů 11. místo 
7)    Stolanský javor   Pardubický kraj  190 hlasů 5. místo 
8)    Prosetínský dub   Vysočina  440 hlasů 3. místo 
9)    Platan na Kociánce   Jihomoravský kraj 43 hlasů  9. místo 
10) Stojanova lípa   Olomoucký kraj  1655 hlasů 1. místo 
11) Polomská lípa   Moravskoslezský kraj  80 hlasů  7. místo 
12) Buk na Bařince   Zlínský kraj  69 hlasů  8. místo 

Návrh na každoroční navyšování 
kvót mléka o 5%, který v Bruselu 
předložila polská delegace, česká 
delegace jasně podpořila. Současné 
restriktivní omezení produkce mléka 
kvótami totiž neumožňuje pružně 
reagovat na aktuální převis poptáv-
ky nad nabídkou, která vede k růstu 
cen na trhu mléka a mléčných vý-
robků a má dopad na spotřebu mlé-
ka a mléčných výrobků. Ta klesá v 
celé Evropské unii.  
„Liberalizace systému mléčných 
kvót je nutná i proto, aby byl systém 
připraven na zrušení kvót v roce 
2015. Pro Českou republiku, tak 
jako pro ostatní členské státy, je 
nutné udržet konkurenceschopnost 
a perspektivu sektoru s ohledem na 
velké investice, které do něj byly 
vloženy,“ uvedl mj. ministr zeměděl-
ství Petr Gandalovič. „Důsledky 
současné limitované produkce mlé-
ka přispěly u nás také k poměrně 
výraznému poklesu stavu dojených 
krav a ke stagnaci dodávek mléka. 
Průměrné stavy dojených krav se 
každoročně snižují o tři až čtyři pro-
centa, v současné době jsou stavy 
již na 410 tisících kusů.“ 
Současná vysoká poptávka po 
mléčné surovině ze strany českých, 
německých i italských mlékáren 
způsobuje od 2. poloviny tohoto 
roku růst cen mléčné suroviny i růst 
cen výrobků. Nákupní ceny za mlé-
ko od července 2007 pomalu rostou 
a tento trend bude i nadále pokračo-
vat.               Mgr. Ilona Chalupská 

Mléčné kvóty 



Strá nk a  4 Venkovské noviny, ŘÍJEN 2007, číslo 10 /  2007 

Ve dnech 16. – 23. 9. 2007 
Olomoucký kraj vyslal zástup-
ce mikroregionů na poznávací 
cestu do Švédska. Za pozná-
ním vyjelo 44 starostek, sta-
rostů, místostarostů a aktivistů 
pracujících v mikroregionech 
kraje. Projekt byl z 60-ti % 
financován z Programu obnovy 
venkova Olomouckého kraje. 
Mikroregion Záhoří – Helfštýn 
s předsedou Jaromírem Do-
hnalem projekt navrhl, podal a 
organizačně zajistil.  Cílem 
byla návštěva realizovaných 
projektů EU, získání informací 
o systému financování a orga-
nizaci aktivit Leader v okolí 
Stockholmu. Jednalo se o čtvr-
tou poznávací cestu tohoto 
typu. V roce 2003 byli zástupci 
mikroregionů ve Francii, v roce 
2004 v Bavorsku a v loňském 
roce v Irsku. 
Naše první kroky ve Švéd-
sku vedly do centra  Leader+ 
(The Swedish Network Unit 
for Leader+) ve Stockholmu. 
Projektový manažer Hans Olof 
Stålgrena, za účasti jeho asis-
tentky Ulriky Manson, nás in-
formoval o národní síti pro 
venkov, která není podřízena 
státním organizacím. Se stát-
ními organizacemi má sepsá-
nu smlouvu o spolupráci. V 
této síti jsou ve Stockholmu 
zaměstnáni celkem 4 lidé na 
částečný úvazek což činí cel-
kem 2 celá pracovní místa. 
Národní sít´ navázala na čin-
nost spolku HUSH (Národní 
společnost pro ekonomické a 
zemědělské společenství), 
který ve Švédsku pracuje 200 
let. Ve Stockholmu především 
pracují s informacemi, pořádají 
konference a pomáhají najít 
partnery v jiných zemích.  
Švédsko je do aktivity LEA-
DER zapojeno od roku 1997, 
kdy začínali s 12-ti MAS 
(místními akčními skupinami). 
V zahájeném programovém 
období bude o podporu žádat 
již 70 MAS. V severní části 
Švédska nejsou dnes žádné 
MAS. MAS byly dříve pouze 

na  20 % území. Cílem je ná-
růst na 75 %. 
Na aktivity Švédského venkov-
ského programu je dohodnuto 
530 milionů Euro ročně. Z toho 
na Leader 36 milionů Euro 
ročně. Financování je dohod-
nuté následovně 40% z EU, 
30% od vlády a 30 % z míst-
ních organizací. 
Oblasti (kraje) rozdělují finance 
samy. Systém administrace 
zakládání MAS je stejný jako u 
nás. 
Programy jsou zde zaměřeny 
na zvýšení kvality života, roz-
voj podnikání, turistický ruch 
spojený s rybolovem. 
Organizují každoročně soutěž 
o nejlepší projekt LEADER. 
Jako příklad uvedl projekt jed-
noho města, které žádalo o 
finanční podporu na zajištění 
ledové plochy na zimním stadi-
onu. Žádost však byla zamít-
nuta. Proto se místní sportovní 
organizace dohodla s nedale-
kou výrobnou betonu, že jí 
poskytne nadměrné teplo na 
výrobu ledu a tento projekt 
uspěl a byl financován. 
Úspěšný byl také zemědělský 
projekt na zpracování mleziva 
(první mléko od krav), jež není 
průmyslově využitelné, ale je 
velmi bohaté na vitamíny a 
enzymy. Výkup je za 2,5 Euro 
za litr mleziva.  V malé výrob-
ně mlezivo zpracovávají (bez 
pasterizace) a vyrábí z něj 

delikatesní dezert, který je 
prodáván pouze v několika 
restauracích. Samostatně je 
zkoumán jeho vliv na zdraví ve 
dvou domovech důchodců. 
Na severu Švédska jsou velké 
statky,  které obyvatelé opouš-
tí. Vítězem soutěže byl projekt 
podpory udržení osídlení v této 
oblasti a přebudování statku 
na turistické účely.  
Druhý den nás přivítali v 
Místní akční skupině Våg 21 
(„Vlna 21“) s centrem v Katri-
neholmu, prezentaci práce 
místní akční skupiny zajistily 
projektové manažerky Karina 
Veinhede a Birgit Andersson.    
Seznámily nás s program roz-
voje oblasti Våg 21, strategií 
podpory podnikání a tvorby 
pracovních příležitostí na ven-
kově. 
Společně jsme navštívili tyto 
úspěšné projekty: 
1. Boda Kvarn –  mlýn na obilí 
z 15-tého století, který byl za-
řazen od roku 1955 mezi pa-
mátky a stále mele mouku 
starou technologií (2 kg prodá-
vají za 3 Euro). V objektu je 
také stará turbína (nyní vysta-
vený muzejní exponát), kterou 
v rámci projektu nahradili no-
vou technologií. Počítají se 
zajištěním zásobování elektric-
kým proudem 50-ti okolních 
sídel. Projekt je před dokonče-
ním. Plánují zde výrobu 800 
KW/hod za rok. Součástí pro-

jektu byla také realizace spole-
čenského centra, kde se míst-
ní lidé schází a diskutují. Ob-
jekt  je ve vlastnictví spolku. 
Činnost společenského centra 
je zajištěna formou dobrovol-
nictví. 
2. Rejmyre Glas centrum - ve 
vesnici byla 300 let stará sklár-
na, která dlouhodobě využíva-
la pouze část svých objektů. 
Ostatní byly velmi zchátralé 
(brownfields). 
Zde nás přivítal zástupce míst-
ní samosprávy (oblasti) pan 
Done Love. Seznámil nás se 
strategií  samosprávy. Vykou-
pili prázdné a chátrající objek-
ty. Společně zpracovali projekt 
a dnes objekty pronajímají 
soukromým subjektům.  
Část provozovny sklárny zde 
zůstala. Výrobna je turistům 
veřejně přístupná a je propoje-
na s obchodem nabízejícím 
široké spektrum sklářských 
výrobků. 
Dále byla vybudována pěkná 
restaurace s menším a větším 
konferenčním sálem. Z objektu 
se stalo obchodní centrum, 
kde je cca 10 obchůdků s růz-
nými rukodělnými předměty. 
Součástí areálu je také kovár-
na s obchodem, antik a gale-
rie. V letošním roce mají zdo-
kumentovánu návštěvnost 100 
tisíc lidí. 

Pokračování na straně 5 
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3. Vingåker – outletové cent-
rum 
Projekt již běží rok. V bývalé 
továrně zřídili outletové cent-
rum (prodej oděvů po slevách). 
Městečko se stalo za rok díky 
reklamní akci v novinách na-
vštěvovaným centrem ve 
Švédsku (0,5 milionů zákazní-
ků). Švédové si potrpí na znač-
kové oděvy a slevy jsou zde 
výrazné. Cílem bylo rozšíření 
obchodu ve městě. Běžný ob-
chod okolní větší města sou-
středila na sebe.  
Z Leader je placen manažer, 
který zajišťuje marketing a 
různé společenské akce zamě-
řené na propagaci prodeje.  Ze 
společenských akcí se jedná 
např. o snowbordový den, mo-
torový den, v květnu proběhla 
loterie o malý zahradní domek 
a další různé  kulturní akce. 
V návrhu má rozšíření outletu 
o boty a sportovní potřeby. 
Zahájení projektu bylo složité a 
trvalo celý rok. Dnes má zajiš-
těn program na pět roků. 
Třetí den ráno jsme odjeli do 
oblasti Místní akční skupiny 
Nedre Dalälven. Celý den nás 
provázeli a o práci  místní akč-
ní skupiny informovali projekto-
ví manažeři Kiel Tofters, Kalle 
Hedin a Kia Olofsdotter Hugo-
son.  
Seznámili nás  s konkrétními 
projekty – Development of 
Östervåla – iniciativy rozvoje 
regionu Östervåla, která je 
realizována ve spolupráci s 

podnikatelskými subjekty. Je-
jich cílem je tvorba kvalifikova-
ných pracovních příležitostí, 
příliv mladé generace na ven-
kov. Zde byl vyhlášen jako 
nejlepší projekt programu Lea-
der ve Švédsku v roce 2005 - 
projekt ”The tourism Network” - 
podpora cestovního ruchu v 
oblasti MAS.  
Úvodem jsme byli seznámeni s 
historií celé oblasti, která se 
nachází cca 50 km od Upsaly. 
S úctou vypráví o své historii a 
opakovaně zdůrazňují, že je 
nutno pro rozvoj oblasti znát 
svou historii a z toho vycházet 
v současnosti. Projekty Leader 
jsou postaveny na historii, kul-
tuře a současnosti oblasti Ös-
tervåly. Jejich municipalitou 
(samosprávní oblastí) je Heby 
s 13900 obyvateli. Jedná se o 
chudou oblast, kde vždy pře-
važovalo zemědělství, lesnictví 
a rybolov. Před cca dvěstě lety 
z nouze začali lidé vyřezávat 
židle. Postupně se výroba roz-
šířila až po zahájení výroby v 
továrně. V roce 1870 zde bylo 
kolem 300 řemeslníků. Židle z 
této oblasti jsou také v králov-
ském paláci. Výroba židlí je 
dosud tradičním produktem 
oblasti. Další tradiční činností 
je tiskárna, která zaměstnává 
lidi z oblasti od roku 1918. 
Jako tradiční vnímají také vý-
robu příslušenství k velkým 
tahačům, která byla zahájena 
v roce 1923. 
Ukázali nám realizovaný pro-
jekt -  obnovu kostela Äspes. 
Kostel je z 13-tého století. V 
roce 1760 ho církev  uzavřela 
a stal se ovčínem. Stát kostel v 

roce 1960 zařadil mezi památ-
kově chráněné objekty a maji-
telé započali s rekonstrukcí. 
Byly renovovány malby na zdi 
kostela z 15-tého století. Dnes 
je kostel opět využíván na 
mše, svatby a koncerty. Vedle 
kostela je také větší obytný 
objekt, který je upraven jako 
zázemí pro společenské aktivi-
ty. Zde probíhala presentace 
MAS. 
Manažer Enrych Thomke se v 
MAS zabývá marketingem a 
rozvojovými projekty v oblasti 
kolem řeky. Jeho projekt ”The 
tourism Network” je postaven 
na rozvoji turistického ruchu. 
Základem je krásná příroda, 
rybolov a místní kultura. Pro-
jekt začal připravovat v roce 
1999. Jedná se o oblast farem 
a divočiny.  Farmáři si uvědo-
mují jak je důležité udržet život 
v oblasti. Dnes se ročně prodá 
kolem 110 tisíc kusů denních 
rybářských lístků. Zakládají si 
na etice rybolovu a domů si 
rybáři odváží jen dvě ryby den-
ně. Ostatní ulovené pouští 
zpět do vody. Berou řece jen 
to co mohou v krátké době 
sníst. 
Nezisková společnost Östervå-
la utvechlings council začala 
naprosto nenásilně pracovat s 
aktivitami Leadere. Základem 
byla místní agentura cestovní-
ho ruchu, založená v roce 
1986 místními vlastníky po-
zemků.  Cílem agentury bylo 
udržet život v oblasti, snížit 
nezaměstnanost a zastavit 
odchod lidí do měst. Agentura 
byla jedním ze zakladatelů  
MAS. Dále se zde propojila 

činnost dalších místních 
neziskových organizací  
včetně aktivní spolupráce 
s podnikatelským sekto-
rem. Cílem byla přede-
vším spolupráce na roz-
voji oblasti. Soustřeďují 
se na budování sítě ces-
tovního ruchu, obchodu a 
dalších aktivit  zaměře-
ných na rozvoj oblasti a 
udržení mladých lidí na 
venkově. Dnes je zde 8,5 
pracovních míst. Lidé 

zainteresovaní v cestovním 
ruchu se několikrát za rok se-
tkávají  a předávají si informa-
ce a inspiraci. 
Výsledky  práce sítě: 
• v letech 2002 – 2004 vydá-
na propagační brožura ve 
švédském, anglickém, ně-
meckém a polském jazyku 

• byl zřízen webový portál 
• zapojilo se 75 účastníků – 
hotely, průvodci, restaura-
ce, představenstvo rybí 
asociace a další aktivisté 

• účast na veletrzích cestov-
ního ruchu ve Švédsku i v 
zahraničí 
organizují pracovní cesty 
do oblasti pro různá media 
a cestovní agenty 

• pořádají akce, kde se se-
tkávají s klienty 

• pomáhají nafotit propagač-
ní materiály  

Manažer Kalle Hedin sdělil, že  
jednotícím prvkem jejich MAS 
je řeka. V této oblasti teče po-
malu a líně. Vytváří mnoho 
jezer. Jedná se o území, které 
zasahuje do čtyř krajů a žije 
zde 65000 lidí.  
Aktivitu Leader  přijímají jako 
usnadnění spolupráce. Ne jako 
byznys.  
Základním cílem je pro všech-
ny marketing cestovního ru-
chu, rybaření, rozvoj nových 
služeb či produktů. 
Seznámil nás také s  projek-
tem pro mladé lidi od 15 do 25 
let, nazvaný ”Mladí pro mladé”. 
Zde sami mladí sepisují své 
nápady, dále je zpracovávají 
jako projekt, který potom usku-
teční. Pro mladé nad 25 let 
jsou projekty zaměřené na 
zprostředkování práce, přiláká-
ní mladých rodin a jejich udr-
žení v oblasti. Součástí Leader 
akcí je např. zlepšení autobu-
sového spojení, rozvoj řeme-
sel, kulturní akce – divadlo, 
hudba, jízda na koni, zahradni-
čení, universální kurs ekologic-
Pokračování na straně 6 
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ké šetrnosti, prozkoumání stří-
brného dolu, rekonstrukce 
parní lokomotivy a další. Při 
bilanci programu v roce 2006 
bylo zjištěno, že do aktivity 
bylo zapojeno 5200 lidí. Vznik-
lo 127 nových pracovních míst, 
přistěhovalo se 220 lidí, vznik-
lo 200 nových služeb a pro-
duktů.  
Jejich MAS má 21 členů před-
sednictva (vždy po sedmi za 
resort) a základním faktorem 
úspěšnosti je společná práce, 
vyrovnanost věku i pohlaví. V 
novém programu se zaměří na 
klima a energii s názvem Bio-
sféra. 
Po přejezdu do Svartädalenu 
nás přitítala Anne Katrin  ma-
nažerka této oblasti. Zde reali-
zují projekt ”Údolí černé řeky 
2002”. Lidé v oblasti žijí 1000 
let. Projekt zpracovali bez 

technické přípravy a přímo 
požádali občany o předání 
podnětů. Z podnětů sestavova-
li strategii, kterou ještě opako-
vaně konzultovali. Výstupem 
byly již konkrétní cíle – infra-
struktura pro cestovní ruch, 
marketing, stavby pro sport a 
cykloturistiku, rak říční – pří-
rodní zdroj, natočení filmu o 
místním festivalu.  
Příklady konkrétních 
projektů: 
• infrastruktura pro cestovní 
ruch - podařilo se vybudo-
vat 13 nových obchodů 

• energie z obilí – zajistili 
sepsání dohod s místními 
zemědělci a přísun obilí do 
energetické společnosti – 
nová pracovní místa   

• zřízení místní PC sítě pro 
mladé 

• hudba jako nástroj - projekt 
pro mladé 

• mladí v kulturním prostředí 
– projekt zprostředkování 
účasti na natáčení filmu - 
bude promítán v celé EU 

• vyznačení oblasti turistický-
mi značkami – 30 míst 

• vznik centra, kde jsou dnes 
zaměstnání 2 lidé – místo 
setkávání a pořádání mar-
ketingovch akcí 

• výstavba 1 cyklistické, 2 
turistických stezek, dále 1 
sjezdu po vodě 

• hovězí z pastvin – projekt 
13 farmářů, kteří sepsali 
dohodu o jednotných do-
dávkách hovězího dobytka 

• mapy oblasti – projekt je 
rozpracován 

• podpora jídla v oblasti – 
zahájen projekt pekárny s 
kavárnou a obchodu v ne-
daleké vesnici  

Cílem je rozvoj oblasti, udržení 
krajiny spasením luk. Spolu-
práce s občany je velká – bylo 
odpracováno 40000 dobrovol-
nických hodin. 
V závěru lze konstatovat: 
1) Švédská strana nás sezná-
mila s výše uvedenými  
neinvestičními i investiční-
mi projekty, které realizova-
li z prostředků EU nenásil-
ně se zaměřením na za-
chování a zlepšení života 
na venkově. Všechny pre-
sentované projekty jsou pro 
účastníky zdrojem možnos-
tí k realizaci. 

2) Jejich model spolupráce 
Leader byl zpracován a  
navázán na tradici  fungují-
cích spolků zaměřených na 
rozvoj venkova. Spolek 
HUSH je základním člán-
kem organizace aktivity 
Leader. Spolupráce ne-
ziskového sektoru s podni-
kateli je stále rozvíjena. 
Samospráva je vstřícným a 
pomocným článkem.  

3) Váží si své historie. Vlajka 
je pro ně symbol státu a je 
vidět na mnoha místech. S 
úctou přistupují ke všem 
tradicím. V tomto duchu 
pracují s mládeží.  

4) Švédští aktivisté nespolé-
hají jen na finance EU, 
často se divili dotazům 
některých starostů na zdro-
je  a jejich získávání z EU. 

5) Aktivně spolupracují s ob-
čany a vytvářejí široká part-
nerství. Dobrovolnictví je 
přirozené. Aktivně také 
vyhledávají podnikatele a 
možnosti rozšíření služeb 
pro lidi na venkově. 

6) Vyhledávají další možnosti 
k udržení mladých lidí a 
především mladých rodin 
na venkově. 

7) Citlivě přistupují k životní-
mu prostředí, kladou důraz 
na uchování přírodních 
hodnot. V krajině staví citli-
vě vcelku skromné domy 
tradičního švédského typu. 

8) V jejich strategických doku-
mentech je na prvním mís-
tě rozvoj infrastruktury ces-
tovního ruchu a tím i získá-
ní více pracovních příleži-
tostí v oblasti.  

9) Bylo možno se inspirovat v 
jejich harmonii, skromnosti, 
úctě k přírodě a určité 
švédské „sociální rovnosti“.  
(SPOV) 

(NP) Celkem 49 žadatelů ze 
ze všech regionů České re-
publiky obdrží v následují-
cích dnech 685 tisíc korun z 
programu Strom života Na-
dace Partnerství.  
Veřejnost tak bude mít mož-
nost zapojit se do výsadeb 
alejí, obnovy veřejných pro-
stranství, starých ovocných 
sadů nebo historických cest. 
Program Strom života podpo-
ruje třetím rokem společnost 
Skanska, která na něj v letoš-
ním roce věnuje 6,1 mil. Kč.  

Během podzimní grantové 
uzávěrky se v Nadaci Partner-
ství nashromáždilo rekordních 
151 žádostí. Odborná komise 
nakonec vybrala 49 projektů, 
mezi které rozdělila 685 tisíc 
korun. Jedním z hlavních krité-
rií přitom byla podmínka aktiv-
ního zapojení veřejnosti, k těm 
dalším pak patřil důraz na vol-
bu stanovištně původních dru-
hů a odpovídající finanční roz-
vaha. „Zajímavý je pro nás 
fakt, že téměř polovina žádostí 
tentokrát pocházela z obcí. V 

minulosti přitom patřily mezi 
hlavní iniciátory aktivit spíše 
neziskové organizace,“ uvedla 
Mirka Drobílková z Nadace 
Partnerství.  
Novou možnost, jak získat 
potřebnou podporu pro své 
záměry, představuje pro žada-
tele elektronická Burza projek-
tů. „Grantové prostředky jsou i 
přes spolupráci s významnými 
firemními dárci omezené a 
nemohou pokrýt veškeré dobré 
projekty. Drobnějším dárcům 
naopak nevyhovuje financová-

ní široce vymezeného progra-
mu. Rozhodli jsme se pro ně 
proto vytvořit elektronickou 
burzu, která jim umožní vyhle-
dat si projekt dle vlastních 
představ,“ vysvětluje Radana 
Dungelová, která projekt burzy 
v Nadace Partnerství vede. 
 V současnosti nabízí katalog 
burzy 31 projektů, z toho tři v 
Olomouckém kraji, v brzké 
době budou doplněny další z 
právě uzavřeného grantového 
kola.              

Žadatelé dostanou granty na oživení okolní krajiny 
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Členy české vlády je praktic-
ky nemožné oslovit e-
mailem.  
Tuto překvapivou zkušenost 
získalo sdružení Arnika, které 
se pokoušelo rozeslat minist-
rům a ministryním připomínky 
k materiálu, který vláda nedáv-
no projednávala. Elektronické 
adresy vlády jsou pro občany 
utajené a lidem tak nezbývá, 
než ministry kontaktovat pro-
střednictvím sekretariátů jed-
notlivých ministerstev. To mů-
že být anabáze trvající týdny. 
Podle Arniky jde o porušení 
zákona o svobodném přístupu 
k informacím. Proti postupu 
Úřadu vlády se Arnika odvola-
la. 
„Je vyloučeno, aby kontakty na 
členy vlády byly předmětem 
utajování a občané je tak ne-
mohli kontaktovat,“ komentuje 
situaci vedoucí Centra pro 

podporu občanů sdružení Arni-
ka Martin Skalský. Ten se ob-
racel na úřad vlády proto, aby 
mohl ministrům a ministryním 
rozeslat připomínky k ptačí 
oblasti Natura 2000 na severní 
Moravě, o které měla vláda 
následujícího dne jednat. „Věc 
velmi spěchala a nebylo proto 
možné spolehnout se na oby-
čejnou poštu ani na jiný způ-
sob komunikace,“ vysvětluje 
Skalský. 
Jitka Vodrážková z oddělení 
styku s veřejností Úřadu 
vlády Arnice sdělila, že její 
úřad kontakty na ministry a 
ministryně nemá. Odkázala 
pak Arniku na sekretariáty 
jednotlivých ministerstev. 
„Běžný člověk nemá čas na 
obvolávání všech ministerstev 
a zjišťování každého kontaktu 
jednotlivě. Přestože jsme se o 
to pokusili, většina úřadů nám 

přímý e-mail na svého šéfa 
odmítla poskytnout s tím, že se 
máme na ministry obracet pro-
střednictvím jejich sekretariátů 
nebo tiskových oddělení,“ říká 
Skalský. „To je ale velmi zdlou-
havá cesta. Než by se náš 
dopis dostal přímo k ministrovi 
nebo alespoň jeho asistentovi, 
trvalo by to nejméně několik 
dní,“ uvedl Skalský s tím, že 
kontaktovat přímo členy vlády 
je pro občana prakticky ne-
možné. 
Podle právníka Arniky Lukáše 
Matějky jde o jasné porušení 
zákona o svobodném přístupu 
k informacím. „Úřad vlády mu-
sí nepochybně disponovat 
kontakty na jednotlivé členy 
vlády. Jinak bychom se museli 
ptát, jak vůbec takový úřad 
pracuje a jak s ministry a mi-
nistryněmi komunikuje. Zákon 
říká, že pokud úřad informace-

mi disponuje, musí je poskyt-
nout komukoliv, kdo o ně pro-
jeví zájem. K utajování e-
mailových adres není žádný 
důvod,“ tvrdí právník. 
Arnika se proti postupu Úřadu 
vlády odvolala. V případě po-
kračování praxe utajování kon-
taktů na členy vlády je sdruže-
ní připraveno obrátit se na 
soud. „Občané mají právo zís-
kat kontakty na placené úřed-
níky státu, a to se týká i minist-
rů. Přestože je pravděpodob-
né, že i přímou elektronickou 
adresu vyřizuje asistent nebo 
sekretářka, jde o podstatně 
rychlejší komunikaci než pro-
střednictvím celých úředních 
aparátů. V dnešní době, kdy 
elektronickou poštu běžně 
používá téměř každý občan, 
by se tomuto trendu měli při-
způsobit i čelní představitelé 
státu,“ myslí si Skalský. 

Arnika se marně snažila odeslat důležitý e-mail členům vlády. 
Úřad vlády tvrdí, že na ministry nemá kontakt !? 

Ministerstvo pro místní rozvoj opětovně upozorňuje obce a 
kraje, které utrpěly škody na svém majetku v důsledku 
živelních pohrom v letošním roce, že na obnovu svého 
majetku mohou stále žádat o podporu MMR. Státní pro-
gram na obnovu obecního a krajského majetku postižené-
ho živelní anebo jinou pohromou byl vyhlášen 1. února 
2007 a týká se živelních pohrom, které postihly naši re-
publiku v roce 2007. Jedná se např. o škody způsobené 
orkánem, lokálními povodněmi, nebo přívalovými dešti. 
K 2.10.  bylo přijato celkem 150 žádostí, z nichž 61 již bylo 
schváleno k podpoře a 23 zamítnuto pro nesplnění podmí-
nek programu. Další žádosti jsou připraveny pro jednání 
hodnotitelské komise. Pro povodně 2006 byl příjem žá-
dostí ukončen ke dni 15.6.2007, avšak příjem žádosti na 
podporu obnovy majetku zničeného pohromou 2007 do-
sud trvá. 
Podpora se poskytuje ve formě investiční i neinvestiční 
účelové dotace. Program je určen na rekonstrukci nebo 
opravu objektů v majetku obce nebo svazku obcí, které 
byly poškozeny živelní nebo jinou pohromou, popř. na 
pořízení nového majetku se stejnou funkcí, kterou plnil 
majetek zničený pohromou (jde zejména o mosty, místní 
komunikace, veřejná prostranství, obecní stavby a zaříze-
ní včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury). 
Program není určen na podporu obnovy bytového fondu 
ve vlastnictví obcí. Program také není určen na úhradu 
provozních nákladů vynaložených v průběhu nebo bezpro-
středně po pohromě.  

Výzva pro obce a kraje  
Předběžným prioritám před-
sednictví Česka a budoucnosti 
Společné zemědělské politiky 
(SZP) byl věnovaný seminář, 
který proběhl 25. 10. na Minis-
terstvu zemědělství ČR. 
Společná zemědělská politika 
hraje mezi ostatními evropskými 
politikami významnou roli přede-
vším do budoucna z hlediska 
strategického zásobení potravi-
nami a obnovitelnými zdroji ener-
gie a z pohledu rozvoje venkov-
ských regionů. V diskuzi o bu-
doucí podobě SZP se tedy v zá-
sadě řeší dvě otázky: jak má 
vypadat, aby odpovídala potře-
bám a výzvám 21. století, a kolik 
finančních prostředků a z jakých 
zdrojů má být na ni vyčleněno.  
Ministr zemědělství Petr Ganda-
lovič mj. upozornil na určitou výji-
mečnost právě našeho předsed-
nického mandátu. „Naše před-
sednictví bude specifické a role 
České republiky citlivější navíc z 
toho důvodu, že v červnu 2009 
končí funkční období stávajícího 

složení Evropské komise a ná-
sledně se budou konat volby do 
Evropského parlamentu. To 
všechno naše předsednictví ne-
pochybně ovlivní a my budeme 
konfrontováni s mnohem inten-
zivnější veřejnou diskusí.“ 
„V zemědělském sektoru bude 
mít naše předsednictví poměrně 
unikátní rysy z hlediska objemu 
práce. Dostatečně to dokumentu-
je 118 pracovních skupin, 85 
řídících výborů, které budeme 
muset zásobovat agendou, koor-
dinovat a efektivně administrovat, 
více než sto zasedání zabývají-
cích se zemědělskou problemati-
kou a přes 70 věnovaných veteri-
nárním a fytosanitárním téma-
tům,“ vypočetl 1. náměstek minis-
tra zemědělství Ivo Hlaváč. MZe 
se teď proto zaměřuje na získání 
kvalitní expertní základny. 
„Evidujeme téměř dvě stovky 
expertů, z čehož přibližně polovi-
na je z ministerstva,“ doplnil ná-
městek Hlaváč. 

Mgr. Ilona Chalupská 

Společná zemědělská politika  
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Obec Bratrušín, nacházející se 
nedaleko Bystřice nad Pern-
štejnem, má 90 stálých obyva-
tel. I přes tento malý počet se 
v obci vykonalo mnoho práce – 
brigádnicky bez nároku na 
odměnu.  Vše začalo v lednu 
po již tradičním sousedském 
bále. Místní kulturní dům pro-
šel rozsáhlou rekonstrukcí – 
zateplení stropu, nové sociální 
zařízení, obklady v sále a vy-
malování. V březnu pokračo-
valy práce v okolí rybníka, 
který byl v loňském roce vy-
bagrován a po té proběhla 
úprava terénu, zejména bylo 
vybudováno pěkné dřevěné 
zábradlí. Dále následovalo 
obnovení parku v okolí kaplič-
ky a její rozsáhlá rekonstrukce. 
A zlatý hřeb našeho snažení – 
stavba pergoly u kulturního 
domu. Samotné stavbě před-
cházely velké přípravy. Model 
pergoly zhotovil náš nový spo-
luobčan – stolař František Cí-
sař. Bez jeho odborné asisten-
ce a dlouholetých zkušeností 
by neproběhly ani další práce: 

pořez dřeva, převoz, jeho ná-
sledné pořezání, hoblování a 
frézování. Všechny tyto i poz-
dější práce se dřevem byly 
provedeny v jeho dílně bez 
jakéhokoliv finančního nároku 
na odměnu. Po těchto úko-
nech bylo dřevo dovezeno na 
místo stavby a vše se mohlo 
dát do pohybu. Tato stavba 
byla postavena ve velmi krát-
kém časovém úseku ( cca 2 
týdny ). V minulých dnech byla 
pod tuto stavbu položena dlaž-
ba a nyní probíhají poslední 
úpravy okolí. Posledním a nej-
monstróznějším bodem letoš-
ního roku je příprava terénu 
pro vybudování základu teni-
sového kurtu, na který Město 
Bystřice n. P. poskytlo grant ve 
výši 20.000,- Kč. 
Kaple v Bratrušíně pochází již 
z roku 1909. Blížící se 100-leté 
výročí podnítilo úvahy o roz-
sáhlejší rekonstrukci. V minu-
lých letech byla kaple opravo-
vána brigádnicky, místními 
občany. V loňském roce začaly 

opravy většího rázu. Kaple 
byla obkopána a odvodněna, 
letos následovala úprava par-
ku – vykácení starých ne-
vzhledných dřevin či jejich 
prořezání, navezení nové kva-
litní hlíny, osázení mladými 
dřevinami a zatravnění. Velký 
dík patří místní mládeži, která 
ve svém volnu vykonala větši-
nu prací. Následovala konečná 
estetická úprava parku. Po té 
proběhla odborná rekonstruk-
ce vnitřních maleb kapličky, 
které se ujala slečna Kateřina 
Rossí.  A když malby, tak byla 
nutná i oprava oltáře, jíž se 
velmi ochotně a bez nároků na 
finanční odměnu ujal pan Jiří 
Mazourek. Vše se zdařilo a 
výsledek lze posoudit jejím 
navštívením. Konečný výsle-
dek mohli poprvé zhodnotit 
návštěvníci letošní bratrušín-
ské pouti dne 18.srpna. V tom-
to roku je v plánu ještě auto-
matické zvonění a příští rok 
nátěr střechy, oprava fasády a 
osazení parku lavičkami.  

Ještě si dovolím uvést několik 
čísel: úprava parku – 30.000,- 
Kč, zrekonstruování maleb, 
oltáře a obrazů – 70.000,- Kč. 
Hlavní finanční díl poskytlo 
Město Bystřice nad Pernštej-
nem, částí se podílel Farní 
úřad v Bystřici nad Pernštej-
nem a také občané Bratrušína, 
kteří o pouti vybrali úctyhod-
ných 11.500,- Kč. Všem patří 
velké poděkování.  
Závěrem přikládám poděková-
ní Městu Bystřice nad Pern-
štejnem za veškerou finanční 
podporu, kterou nám poskytu-
je. A velké díky patří všem 
občanům Bratrušína, kteří se 
jakkoliv zapojili do práce v obci 
a tím přispěli k jejímu zvelebo-
vání, neboť jen za letošní rok 
činí tyto práce více než 2 500 
brigádnických hodin. Doufáme, 
že nám tento elán vydrží i do 
dalších let a že se zapojí i „ ti 
stojící podál“. 
MVDr. Pavel Koukal, předse-
da osadního výboru  

V Bratrušíně připravují terén pro tenisový kurt... 

Impuls k setkání vzešel z pol-
ské strany na základě informa-
cí z webu Posázaví zaměře-
ných na nabídku turistických 
cílů, cyklostezek, ale též o 
našich aktivitách v programu 
LEADER+.  

Tato místní akční skupina 
(MAS) spojuje sedm správních 
území obcí, která se nacházejí 
blízko Krakova. Jejich oblastí 
protéká řeka Visla. Tato MAS 
stejně jako Posázaví realizova-
la projekty v rámci programu 

Leader+. Jejich 
hlavním tématem 
byl rozvoj turisti-
ky v krakovském 
regionu, kde by 
chtěli na základě 
zkušeností a 
činností MAS 
Posázaví využít 
jeho zatím spící 
turistický potenci-
ál. 

Polské návštěvě jsme předsta-
vili činnosti společnosti Posá-
zaví o.p.s. i strukturu a organi-
zaci turistického ruchu v celém 
regionu Posázaví. Během ex-
kurze se polští kolegové se-
známili mimo jiné s aktivitami 
sdružení Ochrana fauny ČR ve 
Voticích a s projekty, které 
realizovali naši partneři v Týnci 
nad Sázavou. Měli tak mož-
nost navštívit hrad s muzeem, 

nové infocentrum ve Společen-
ském centru a vodácké cent-
rum BISPORT. 
Na závěr jejich pobytu u nás 
jsme podepsali deklaraci o 
budoucí spolupráci. Věříme, že 
se naplní dobrými projekty, 
které již začínají nabývat na 
konkrétnosti vzhledem ke spří-
zněnosti společných zájmů a 
témat.  
 .        Ing. Jana Tywoniaková 

Zástupci MAS z Polska na zkušené  v Posázaví o.p.s. 
Ve dnech 17. a 18. září 2007 navštívilo 27 zástupců polské 
místní akční skupiny Nadwiślańska Grupa Działania E.O. 
CENOMA region Posázaví. V centru jejich zájmu byly čes-
ké zkušenosti s realizací projektů v rámci evropského pro-
gramu LEADER+ a organizace turistického ruchu v regio-
nu. 
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V Teplicích nad Bečvou se ve dnech 10 
– 11. září konalo čtvrté setkání projek-
tového týmu k projektu „Školení evrop-
ských animátorů partnerství“, který byl 
částečně podpořen z prostředků pod-
programu Grundtvig prostřednictvím 
EACEA. 
Jedná se o dvouletý mezinárodní projekt 
probíhající od října 2006 do září 2008. Za 
Českou republiku je partnerem tohoto 
projektu Centrum pro komunitní práci 
střední Morava.  
Aktivita je zaměřena na vytvoření společ-
ného školení na základě materiálů a zku-
šeností partnerských organizací ze zemí 

Visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, 
Polsko, Maďarsko) a Slovinska.  Byly 
vytvořeny webové stránky projektu 
www.partnershipanimators.eu a probíhá 
příprava školícího manuálu a obsahu ško-
lení. Vzdělávání bude zaměřeno na zdo-
konalování dovedností venkovských pro-
fesionálů a sdílení zkušeností s rozvojem 
místního partnerství na venkově. 
Na začátku příštího roku budou zorgani-
zována dvě školení, každé v délce 5 ško-
lících dní, z nichž první se bude konat v 
Maďarsku a Slovinsku a druhé v České 
republice, Polsku a Slovensku. 
Důležitou součástí jsou exkurze po 

úspěšných regi-
onech, na které 
se v dalších 
školících dnech 
naváže praktic-
kými cvičeními v 
oblastech strate-
gického plánování, zapojování veřejnosti 
na místní úrovni a využívání místních 
zdrojů. 
Z České republiky bude vyškoleno deset 
zájemců, kterým budou z prostředků pro-
jektu uhrazeny veškeré náklady. V přípa-
dě, že  ovládáte angličtinu a chtěli byste 
se těchto aktivit zúčastnit, kontaktujte nás  
na e-mail: hana.caletkova@cpkp.cz.                 

Připravují studijní program pro profesionály na venkově 

CpKP střední Morava: Po-
slední zářijový týden již po 
třetí vyhlásila síť nezisko-
vých organizací Střední a 
Východní Evropy (Central 
and Eastern European Citi-
zens Network) Týden občan-
ské participace.  Letos se k 
němu připojila i řada akcí v 
České republice. Cílem týd-
ne občanské participace je 
připomenout a podpořit 
myšlenku potřeby větší 
účasti veřejnosti na správě 
věcí veřejných.  
V letošním roce zorganizovali 
čeští koordinátoři z Centra pro 
komunitní práci v rámci Týdne 
občanské participace za účasti 
veřejnosti několik akcí. V Olo-
mouckém kraji se uskutečnila 
valná hromada Místní akční 
skupiny Moravská cesta, na 
níž se rokovalo o strategii regi-
onu za účasti obcí, nezisko-
vých organizací a veřejnosti. 
Ve Šternberku se při příležitos-
ti Týdne občanské participace 
sešla skupina Zdravotně posti-
žení, která projednávala tvorbu 
střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb na Šternber-
sku na období 2008 – 2011. V 
Plzeňském kraji diskutovali 
občané na veřejném setkání 
na téma Současný stav sociál-
ních služeb v městech Horšov-
ský Týn a Holýšov. Předmě-
tem jednání bylo zejména vyti-
pování silných a slabých strá-
nek sociálních služeb v regio-

nu. Ve Zlínském kraji proběhl 
informativní a vzdělávací semi-
nář, který si kladl za cíl připra-
vit neziskové organizace čer-
pání finančních prostředků ze 
Strukturálních fondů Evropské 
unie. Účastníci semináře se 
také dozvěděli o možnostech 
zapojení se do věcí veřejných 
a principu participativní demo-
kracie.  
Týden občanské participace je 
týden dlouhá kampaň, kolektiv-
ní manifestace občanských 
organizací Střední a Východní 
Evropy, zaměřená na prezen-
taci občanské participace pro-
střednictvím médií  směrem k 
politikům a široké veřejnosti. 
Kampaň se skládá ze série 
akcí, které přitáhnou pozornost 
širšího sociálního okolí k důle-
žitosti participativní demokra-
cie. Program Týdne občanské 
participace zahrnuje místní, 
regionální a celonárodní akce 
jako veřejná setkání, tiskové 
konference, výstavy, dobrovol-
nické akce, veřejná slyšení, 
atd.  
Co je Central and Eastern 
European Citizens Network 
(CEECN)? 
Občanská Síť CEECN je sdru-
žením občanských organizací 
a iniciativ ze 17 zemí Střední a 
Východní Evropy, jehož hlavní-
mi cíli je zvýšit povědomí ve-
řejnosti v regionu Střední a 
Východní Evropy o potenciálu 

a vlivu občanských iniciativ a 
zlepšit informovanost občanů, 
aby mohli efektivněji participo-
vat na místním a národním 
rozvoji. K dosažení těchto cílů 
se členové Občanské Sítě na 
své konferenci v Bělehradě 

(12. – 15. května 2005) roz-
hodli iniciovat sérii simultán-
ních akcí v 17ti členských ze-
mích Sítě, nazvanou Týden 
občanské participace. Třetí 
ročník této kampaně se usku-
tečnil 24. – 30. září 2007. 

Evropa si připomněla potřebu účasti veřejnosti na rozhodování 

SMO „Malým obcím se zvýší příjmy více než o dvojnásobek bez 
dopadu na jiné velikostní kategorie,“ říká Ivan Černý, předseda 
Finanční komise Svazu měst a obcí. Řešení schválené 3.10. 
vládou vychází z dvouletého úsilí Svazu měst a obcí. Dojde k 
celkovému navýšení daňových příjmů obcí o 4,6 mld. Kč. Je 
odstraněno nepopulárních 14 velikostních kategorií a skokové 
přechody z jedné kategorie do druhé, které obce nutily navzá-
jem si přetahovat občany. Vítáme také, že vláda přistoupila na 
návrh Svazu měst a obcí a zavádí další 2 přerozdělovací krité-
ria, tj. rozlohu obce a princip „všem stejně“ na obyvatele. Více 
než dvouleté úsilí Svazu je korunováno úspěchem. Potvrzuje 
se, že pouze společný postup obcí a měst má naději na 
úspěch. Tento úspěch je však pouze krok správným směrem. 
Je totiž potřeba zásadně změnit podmínky pro financování obcí 
a v příštím roce tento systém prosadit.  Bezprostředním krokem 
Svazu měst a obcí bude místo porcování medvěda prosadit 
navýšení dotací pro ty obce, které na novém systému ztrácejí.     

Šternberk – jednání pracovní skupiny Zdravotně postižení. 

Navýšení příjmů malých obcí  
AKTUALITA:  
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V rámci nové etapy programu Evropské 
komise na podporu kultury PROGRAMU 
CULTURE otevírá Evropská komise no-
vé výzvy k podání projektů na rok 2008.  
Program je obecně formulován pro 
všechny oblasti kultury. Kulturní dědictví, 
ve svých jeho oblastech, hmotné i 
nehmotné, je významně zastoupeno. Na 
základě výzev je možno předkládat pro-
jekty mezinárodní spolupráce krátkodobé 
(na 12-24 měsíců) a víceleté (na 3-5 let).  
Nová výzva obsahuje proti předchozímu 
roku několik úprav a změn, které usnadní 
předkladatelům přípravu projektu. Přede-

vším je zrušena povinnost spoluorgani-
zátorů přispět do společného rozpočtu 
5% celkové částky, případný příspěvek 
bude záležitostí vzájemné dohody. Dále 
je podání celé výzvy ustaveno jako dvou-
kolové. Pouze Ti , kteří uspějí při výběru 
projektů prováděném nezávislými exper-
ty, budou na žádost komise předkládat 
příslušné přílohy a upřesnění údajů.  
Samostatné výzvy Programu Culture 
jsou také vydávány pro oblast spoluprá-
ce se třetími zeměmi a na podporu litera-
tury a překladu.  
 

Přihlášky mohou být také odevzdány 
osobně předkladatelem do 17:00 hod. 
31. října 2007 proti potvrzení o přijetí na 
téže adrese. 
Úplné znění výzev pro předkládání pro-
jektů, včetně překladu specifikací krátko-
dobých projektů do češtiny, a dalších 
výzev nového Programu Culture nalez-
nete také na webu Sekce pro kulturní 
dědictví České kanceláře Programu Cul-
ture:www.npu.cz/html/culture2000heritag
e  i na stránkách  České kanceláře Pro-
gramu Culture www.culture2000.cz . 
 

PROGRAM CULTURE 
2007 - 2013:  

Výzva k podání projektů na rok 2008 

Na projektu Warema, který se 
zabývá managementem vod-
ních zdrojů v chráněných ob-
lastech se podílí šest partner-
ských organizací z Itálie, Řec-
ka, Maďarska a České Repub-
liky. Vždy jednou za tři měsíce 
probíhá dvoudenní pracovní 
setkání partnerů, jehož hostite-
lem byla tentokrát řecká ne-
zisková organizace sídlící v 
Aténách – Mediterranean SOS 
Network. Tato organizace, jež 
se specializuje na práci s ve-
řejností má v projektu Warema 
na starosti metodické vedení 
činností týkajících se zapojo-
vacích procesů. 
Pondělí 24. září bylo určeno 
pro mítínk projektových mana-
žerů a kromě projektových 
aktivit v jednotlivých pilotních 
oblastech byly představeny i 
informační materiály, jež jsou v 
rámci projektu publikovány. Za 
českou stranu je to magazín 
Živá voda, dvouměsíčník vydá-
váný v nákladu 1000 ks a dis-
tribuovaný v oblasti CHKO 
Poodří a dalších místech Mo-
ravskoslezského kraje. Maga-
zín je určen všem čtenářům, 
kterým nejsou lhostejné klima-
tické změny a s nimi spojené 
riziko nedostatku vody jak v 

krajině tak pro užití obyvatel-
stva. Magazín Živá voda čte-
náře informuje o aktualitách v 
projektových oblastech ve 
všech zemích, legislativních 
opatřeních na úrovni evropské 
i státní, zajímavostech v okolí 
regionu Poodří a vzácných 
rostlinných i živočišných dru-
zích vyskytující se v našem 
prosředí. 
Dalším bodem pondělního 
setkání byla debata o 
workshopech, které jsou v 
jednotlivých projektových ob-

lastech organizovány všemi 
partnery. Tyto workshopy ve-
dou ke spolupráci subjektů i 
laické veřejnosti které jsou 
jakýmkoli způsobem zaintere-
sováni do vodního manage-
mentu v dané oblasti. Komuni-
kace mezi různými záměry – 
rybáři, zemědělci, ochránci 
přírody, municipality, úřady 
Povodí, krajské instituce -  
přinese pro projektové území 
akční plán zohledňující zájmy 
všech zapojených stakeholdrů 
v souladu s ochranou vodního 

režimu v chráněných oblas-
tech. 
Druhý den setkání – 25. září 
byl určen pro jednání řídící 
komise projektu a tématem 
jednání bylo především dodr-
žování harmonogramu prací a 
finanční záležitosti. 
Oba pracovní dny zakončila 
exkurse po řeckých památkách 
s posezením a ochutnávkou 
tradičních místních specialit. 

Vendula Večeřová 
CpKP střední Morava  

Realizátoři projektu Warema se potkali v Aténách 
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Ministerstvo pro místní rozvoj 
společně se Spolkem pro ob-
novu venkova ČR, Svazem 
měst a obcí ČR a Minister-
stvem zemědělství vyhlásilo v 
letošním roce již 13. ročník 
soutěže Vesnice roku, která 
napomáhá propagovat obnovu 
venkova. Současně přináší 
řadu příkladů dobré praxe, 
které inspirují další obce k 
realizaci vlastních programů 
obnovy. Vesnicí roku 2007 
byla dnes vyhlášena obec 
Havlovice v Královéhradeckém 
kraji. 
Soutěž Vesnice roku 2007 v 
Programu obnovy venkova je 
příležitostí pro zviditelnění 
venkova a důkazem toho, že 
aktivní přístup občanů a jejich 
účast na obnově a rozvoji své 
obce přináší velmi konkrétní 
výsledky. Obce mají šanci 
získat finanční bonus, se kte-
rým je vítězství v soutěži spja-
to. Zároveň jde o příležitost 
ukázat rozmanitost a pestrost 
života mimo město a zvýšit 
prestiž a význam venkova. 

Oficiální vyhlášení pravidel 
soutěže pro rok 2007 proběhlo 
dne 6. března 2007. Příjem 
přihlášek do soutěže byl ukon-
čen 31. května 2007, přihlásilo 
se 264 obcí ze 13 krajů 
(posledním, čtrnáctým krajem 
České republiky je Praha, kte-
rá se samozřejmě soutěže 
neúčastní). 
Hodnocení krajských kol pro-
běhlo v měsíci červnu 2007. 
Výsledky krajských kol jsou k 
dispozici na webových strán-
kách ministerstva pro místní 
rozvoj www.mmr.cz pod odka-
zem Soutěž Vesnice roku. Do 
celostátního kola postoupilo 13 
vítězných obcí ze 13 krajů ČR. 
Celostátní hodnotitelská komi-
se navštívila v termínu od 3. 
do 9. září 2007 postupně 
všech 13 krajských vítězů a na 
svém zasedání dne 12. září 
2007 zvolila vítěze a laureáta 
titulu VESNICE ROKU 2007. 
1. místo - vítěz titulu VESNI-

CE ROKU 2007 
získala obec Havlovice 

(Královéhradecký kraj) 
2. místo získala obec Kon-

drac (Středočeský kraj) 
3. místo získala obec 

Suchá Loz (Zlínský kraj) 
Dále se komise rozhodla udělit 
následující speciální cenu ce-
lostátní hodnotitelské komise 
soutěže Vesnice roku - Kolá-
čovou cenu komise obci Bole-
šiny (Plzeňský kraj). 
Komise uděluje následující 
mimořádná ocenění: 
• za rozvoj turistických slu-
žeb v obci obci Bozkov 

• za péči o uchování kulturní-
ho a architektonického 
dědictví obci Královské 
Poříčí 

• za péči o životní prostředí a 
ekologickou výchovu mlá-
deže  obci Morašice 

• za bohatý kulturní a spole-
čenský život obci Ražice 

• za příkladný přístup k vy-
tváření vesnické pospoli-

tosti obci Rouské  
• za výrazný podíl mládeže 
na řízení a společenském 
životě obce obci Studenec 

• za nadstandardní přínos k 
revitalizaci krajiny obci 
Terezín 

• za péči o estetický vzhled 
obce obci Vědomice 

• za cílevědomý přístup k 
rozvoji obce v oblasti byd-
lení  obci Závišice 

Vyhlašovateli soutěže jsou 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR (MMR), Ministerstvo země-
dělství ČR, Spolek pro obnovu 
venkova ČR (SPOV) a Svaz 
měst a obcí ČR (SMO). Spolu-
pracujícími úřady    a organiza-
cemi jsou Kancelář prezidenta 
ČR, Ministerstvo zemědělství 
ČR, Ministerstvo životního 
prostředí ČR, Ministerstvo 
kultury ČR,  Společnost pro 
zahradní a krajinářskou tvorbu, 
Svaz knihovníků a informač-
ních pracovníků a Folklorní 
sdružení ČR.  

Vesnicí roku 2007 se stala obec HAVLOVICE 

Zjara letošního roku se zača-
lo s výstavbou devíti hřišť u 
mateřských školek, základ-
ních škol a na městských 
sídlištích. Celá výstavba 
sportovišť a hřišť pro ty nej-
menší byla skvělou příleži-
tostí pro město, jak využít 
možnosti spolufinancování 
projektu z Norských fondů 
ve výši 85% uznatelných 
nákladů. Celkový rozpočet 
projektu činí více než 13 mil. 
Kč.  
V rámci něj ve Vlašimi vzniká 
celkem 9 komplexních hřišť 
odpovídajících současným 
bezpečnostním normám a 
standardům. Bez finanční po-
moci by město nebylo schopno 
projekt v takovémto rozsahu 
realizovat. 
Nejprve se začalo s výstavbou 
sportovišť u základních škol, 
kde byla mimo jiné zrealizová-

na víceúčelová hřiště pro ko-
lektivní sporty s umělými po-
vrchy, ale i exteriérové posilo-
vací soustavy, sprintérská drá-
ha a doskočiště pro skok vyso-
ký. Záměrem města bylo pře-
dat školám na po-
čátku nového školní-
ho roku hřiště, na 
kterých si děti budou 
moci protáhnout 
svaly a zasportovat 
si i mimo hodiny 
tělesné výchovy. 
Během prázdnin 
postupně vznikala i 
veřejná hřiště na 
sídlištích s atraktiv-
ními dřevěnými prv-
ky, ke kterým si děti 
našly velmi rychle 
cestu ještě před 
jejich úplným dokon-
čením. 
Paralelně probíhaly 

a v současné době se dokon-
čují hřiště u vlašimských ma-
teřských školek, ve kterých na 
děti čeká celkem 65 nových 
hracích prvků – skluzavky, 
domečky, houpačky, ale i ma-

lovací tabule, mašinka a mno-
ho dalších. Snad bude počasí 
dětem přát a nové prvky ještě 
během podzimu patřičně vyu-
žijí.          Lucie Krubnerová 

Výstavba dětských hřišť ve Vlašimi jde do finále 
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Již popáté se letos konalo tra-
diční Setkání škol obnovy ven-
kova. Tentokrát se  představi-
telé sdružení, zástupci obcí, 
veřejné správy a dalších insti-
tucí, kterým není lhostejný 
život na venkově a snaží se 
plně o jeho rozvoj sešli ve stře-
dočeské Vlašim (19.- 21. 9. 
2007). Akce má tak trochu 
putovní charakter a proto se 
každý ročník koná v jiném kou-
tě České republiky. Na loň-
ském setkání v moravských 
Hnanicích se zúčastnění roz-
hodli pro Vlašim, letos byli jako 
organizátoři dalšího ročníku 
navrženy Hořice na Králové-
hradecku, kde působí VOŠ 
Rozvoje venkova.  
Nosným tématem letošního 
setkání bylo sdílení zkušeností 
s dotacemi z fondů Evropské 
unie, ale i dalších zdrojů. Vla-
šim byla právem vybrána jako 
hostitel, neboť podle statistik jí 
patří prvenství mezi úspěšnými 
příjemci dotací z EU v přepoč-
tu na obyvatele. (zdroj. Aktuál-
ně.cz)  
Organizátory třídenní akce byli 
o.s. PODBLANICKEM, člen 
Regionální Školy obnovy ven-
kova a Spolkový dům ve Vla-
šimi. Téma projektů bylo znát v 
každém bodu nabitého progra-
mu. 

První hosté dorazili ve středu 
odpoledne. Jejich útočištěm se 
stal Spolkový dům, kde bylo 
zajištěné zázemí po celou do-
bu konání akce. Protože do 
Vlašimi mířili hosté z celé Čes-
ké republiky, během odpoled-
ne měli možnost seznámit se s 
právě probíhající realizací pro-
jektu Obnova kulturní památky 
– vlašimského zámeckého 
parku a nasát tak místní pro-
jektovou atmosféru. Od 17.00 
byly ve Spolkovém domě, dal-
ším výstupu vlašimského pro-
jektového snažení, přichystány 
seznamovací hry. Jak prolomit 
ledy např. mezi účastníky, kteří 
se vidí poprvé v životě před-
vedli zúčastněným organizáto-
ři, Renata Vondráková a Jan 
Kořista. Přítomné uvítal ve 
Vlašimi místostarosta Karel 
Kroupa a pak už se všichni 
vydali na večeři do zámecké 
vinárny. Po chutném menu 
následovala prohlídka zámec-
kého sklepení, které bylo letos 
na jaře zpřístupněno veřejnos-
ti. Jak jinak, než díky rekon-
strukci z dotace EU.  
Čtvrtek už se nesl v o poznání 
pracovnějším duchu. Zahájila 
jej prohlídka Spolkového do-
mu, během níž se účastníci 
dozvěděli, jak celá myšlenka 
vznikla, jaký byl průběh rekon-

strukce a v 
n e p o s l e d n í 
řadě, jak se 
daří projekt v 
současné do-
bě naplňovat. 
Následovalo 
rozdělení do 
čtyř pracov-
ních skupin. 
Témata skupin 
byla zvolena 
organizátory 
na základě 
motivací při-
hlášených s 
cílem vytvořit 
program přes-
ně podle po-
třeb účastníků. 
Mezi garanty 
proto nechy-

běli zkušení realizátoři projektů 
financovaných z EU – Petr 
Zapletal, zaměření na turistic-
ký rozvoj regionu (např. Kraj 
Blanických rytířů), Ing. Lucie 
Krubnerová, projektová mana-
žerka ( např. rekonstrukce 
vlašimského nádraží), Bc. Re-
nata Vondráková, starostka 
obce Slověnice, projektová 
manažerka (např. Rekonstruk-
ce domu Sourozenců Roškoto-
vých). Pozvání do skupin přijali 
také Petr Chotívka z České 
Spořitelny, který představil 
nové možnosti zemědělských 
dotací, dále paní Luciana Kru-
pičková z Agentury Mládež, 
odbornice na dotace pro pro-
jekty se zapojením mladých 
lidí. Nechyběla ani paní Hana 
Vlčková z o.s. Zahrada, jejíž 
specializací je Evropský sociál-
ní fond. Dopolední program byl 
opravdu nabitý a plný nejen 
zkušeností, ale i aktuálních 
informací o financování projek-
tů v nastávajícím programo-
vém období 2007 – 2013.   
Před odchodem na oběd před-
stavil aktivity ŠOV v Modré 
Ing. Jan Kruml, po obědě se 
do programu vměstnala ještě 
prezentace studentek z VOŠ 
Rozvoje venkova v Hořicích. 
Příjemně slunné počasí prová-
zelo účastníky při putování po 
naučné stezce  rytíře Krištofa 
Jana Šice, která vznikla v roce 
2005 z podnětu obce Divišov a 
o.s. PODBLANICKEM. Na 
realizaci spolupracovaly děti z 
divišovské základní školy a 
projekt vedlo Sdružení obcí 
CHOPOS. Sedm km dlouhá 
naučná stezka zavedla účast-
níky akce až do Českého 
Šternberka, kde čekala zaslou-
žená odměna v podobě dobo-
vé hostiny přímo na hradě. 
Zájemci měli možnost absolvo-
vat ještě noční prohlídku hra-
du.  
Na posledním dni se organi-
začně podílela MAS Posázaví. 
Mezi hlavní aktivity Posázaví 
je příprava a realizace strate-
gie rozvoje regionu. A že je 
čím se chlubit, dokázala exkur-

ze po úspěšných projektech. 
První zastávkou byla náves v 
Chotýšanech, následovala 
návštěva zámku Jemniště, kde 
se daří podporovat cestovní 
ruch a vše zakončila zastávka 
v Týnci nad Sázavou. Zde 
navštívili účastníci místní info-
centrum, debatovali s místními 
podnikateli a zástupci města, 
poté shlédli velmi aktuální pre-
zentaci Ing. Šárky Hartychové 
z MMR o programech EU na 
období 2007 – 2014 a po obě-
dě se vydali zpět do Vlašimi. 
Ve Spolkovém domě se jedna-
lo nad možnou spoluprácí více 
ŠOV a na závěr setkání přišlo 
vhod i malé odlehčení v podo-
bě lezení na umělou lezeckou 
stěnu či vyzkoušení si starých 
ručních prací jako je tkaní a 
předení či pletení košíků. 
Celou akci provázelo nejen 
nádherné počasí, ale přede-
vším příjemná a neformální 
atmosféra. Na základě závě-
rečného hodnocení přímo 
účastníky lze konstatovat, že 
akce splnila svůj účel. Umožnili 
jsme setkání lidem, kteří se 
podílejí na rozvoji venkova, ať 
už se jednalo o úředníky, sta-
rosty, zástupce neziskových 
organizací a dalších subjektů 
či jiné nadšence. Znovu se 
potvrdilo, že není nad to zved-
nout se občas z omezujícího 
prostoru vlastní kanceláře a jet 
se podívat, jak „to dělají jinde“. 
Navíc na akci nechyběli odbor-
níci a komorní počet 40 lidí 
umožnil diskusi k tématu. „I 
kdyby mělo být jediným výstu-
pem akce, že jsme se všichni 
vzájemně dobili energií, stála 
námaha organizátorů za to. Za 
tým z Vlašimi se těším na další 
ročník, ať už bude kdekoli.“ , 
uzavírá Alena Sanders, vedou-
cí Spolkového domu a jeden z 
organizátorů akce.  
Akce byla financována z dotace 
POV MMR – dotační titul 3. – Pod-
pora a spolupráce obcí na obnově 
a rozvoji venkova, z příspěvku 
Mikroregionu Podblanicko a pří-
spěvků účastníků.           

Alena Sanders  

Ve Vlašimi proběhlo Setkání Škol obnovy venkova  

Ing. Jan Kruml, ŠOV v Modré 
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V sobotu 15. září  se v areálu 
letního divadla v Bohdíkově 
konal historicky první Den Hor-
ního Pomoraví. Akci uspořáda-
la Místní akční skupina (MAS) 
Horní Pomoraví o.p.s.. Účelem 
bylo představit veřejnosti člen-
ské obce této skupiny a sezná-
mit s činností neziskových 
organizací. Den měl také pod-
pořit myšlenku spolupráce 
obcí, podnikatelů a neziskové-
ho sektoru na území Horního 
Pomoraví. 
Hlavní program se odehrával v 
areálu letního divadla, místní-
mi nazývaného areál „U kola“.  
Zde se předvedly děti ze zá-
kladních a mateřských škol s 
tanečními, pěveckými a gym-
nastickými vystoupeními. Sou-
částí programu byla také zá-
bavná divadelní vystoupení.  
„Tato část programu byla 
nejen divácky atraktivní, ale 
byla také motivující pro samot-
né vystupující, či jejich učitele,“ 
uvedl předseda správní rady 
MAS Horní Pomoraví Franti-
šek Winter. „Mohli zhodnotit 
výsledky práce svých kolegů a 
inspirovat se netradičními a ve 
většině velmi povedenými vy-
stoupeními.“ 
Zábavný Den Horního Pomo-
raví byl také ve znamení spor-
tovního soupeření mezi obce-

mi.  Dopoledne 
se na kurtech 
hrál tenisový 
turnaj O pohár 
Horního Pomo-
raví, odpoledne 
bylo věnováno  
malé kopané. V 
té proti sobě 
n a s t o u p i l a 
družstva jed-
notlivých obcí.  
Stranou nezů-
stali ani staros-
tové -  v  tzv. 
„starostenském 
trojboji“ se po-
koušeli  pro své 
obce vybojovat 
prvenství. Ikdyž 
byl trojboj až 
do poslední chvíle pro starosty 
překvapením,   výzvu k netra-
dičnímu soutěžení přijali do 
jednoho všichni z nich. Utkali 
se v hodu šipkami, v trefování 
míčkem na terč a ve slalomu 
po vytyčené trase. Tam se 
spolupráce poprvé ukázala 
jako výhoda – trasu totiž mu-
seli absolvovat společně k 
sobě přivázaní za nohu.  
A tak nakonec trojboj nebyl 
nelítostným bojem mezi rivaly, 
ale partnerským soubojem, v 
němž se starostové vzájemně 
povzbuzovali. Zvlášť patrné to 
bylo ve finále o 2. a 3. místo. 

Musel se opakovat hod míč-
kem na terč, a to se bez mo-
hutného povzbuzování fanouš-
ků neobešlo.   
Na Dni Horního Pomoraví se 
nenudily ani děti. Ty  nejenže 
sledovaly vystoupení svých 
vrstevníků, ale mohly si i zado-
vádět na skákacím hradě a na 
trampolíně. Také si mohly vy-
soutěžit drobné ceny ve  spor-
tovních a „šikovnostních“ disci-
plínách. V průběhu dne pak 
tyto soutěže ztvárnily do ob-
rázků, které průběžně vystavo-
valy v prostoru pod pódiem. 

Na akci byly pozváni místní 
řemeslníci. Z těch nabízeli své 
produkty hlavně keramici a 
kováři. Svůj prodejní stánek 
dovezla i společnost PRO-BIO  
ze Starého Města a dále  Pivo-
var Holba. Oba jsou od začát-
ku významnými partnery MAS 
Horního Pomoraví.  
Zřejmě nejatraktivnější podíva-
nou připravili účastníkům Dne 
místní hasiči.  Ti s sebou na 
setkání  přivezli  běžné zása-
hové vybavení, cisternu a také 
historickou hasičskou stříkač-
ku, která se ihned stala stře-
dem pozornosti malých i vel-
kých návštěvníků.  
Výsledky soutěžních klání: 
Tenisový turnaj   (čtyřhra) 
1. Petr Úlehla, Pavel Úlehla 
2. Jiří Chuděj, Stan. Gronych 
3. Zden.Valenta, Lukáš Jankov 
Turnaj v malé kopané 
1. Hanušovice 
2. Bohdíkov 
3. Jindřichov 
Starostenský trojboj 
1. Ruda nad Moravou 
    – starosta Oldřich Tanert 
2. Kopřivná – Jana Gerešová 
3. Malá Morava 
      – Antonín Marinov 

Vladimíra Bartoňová 

Obce Horního Pomoraví se setkaly v Bohdíkově 
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Informace z Krkonoš  připravila:  D. Palátková 

Turisté nejsou voliči... 

Atlas cestovního ruchu svým 
tématickým záběrem a rozsa-
hem přináší originální a v ČR 
ojedinělý projekt zpracování 
poznatků z oblasti cestovního 
ruchu naší vlasti. Odkrývá a v 
mapových podkladech jasně 
zobrazuje potenciál turismu. 
Z jednotlivých map lze vyčíst, 
že ne všechny oblasti republi-
ky jsou turisticky stejně vytí-
ženy, že pro turismus ani 
nemají stejné předpoklady.  
Podobně jako stavby dálnic, 
železničních koridorů, nebo 
průmyslových zón nejsou 
rovnoměrně rozloženy po 
celém území naší země, pro-
tože k tomu nejsou všude 
stejné podmínky.  
Z toho vyplývá, že ani plošné 
rozdělování veřejných financí 
do podpory cestovního ruchu 
nemá smysl. Některé lokality 
mají pro turismus výrazně 
větší předpoklady, jiné menší. 
Někam turisté z určitých dů-
vodu jezdí, jinam ne.  

Z ověřených informací posky-
tovaných Českým statistic-
kým úřadem vyplývá, že Kr-
konoše ze seznamu destinací 
vychází jako region výrazně 
nadprůměrný. Po Praze a 
západočeských lázních jsou 
turisticky nejvíce frekventová-
ny. Přijíždí sem nejvíce ná-
vštěvníků ze zahraničí, mají 
největší počet ubytovacích 
zařízení a nejstarší tradice 
turismu.  
Tomu by měly odpovídat i 
investice veřejných prostřed-
ků. „Turisté ale nejsou voliči. 
To že jich ročně do Krkonoš 
přijede několik milionů nemá 
na státní a krajské politiky 
žádný velký vliv. Návštěvníci 
našich nejvyšších hor volí 
totiž své zástupce doma v 
Praze, Hradci Králové, Liber-
ci, apod. A to je patrně  příči-
na neblahé situace,“ uvedl 
Michal Vávra, výkonný ředitel 
krkonošského svazku měst a 
obcí, který sdružuje 39 členů. 
„Krkonoše jsou z hlediska 

veřejných financí dlouhodobě 
poddimenzovány. Stát a kraje 
sem logicky nelákají zahra-
niční průmyslové investory 
ani nebudují potřebnou infra-
strukturu, ale navíc se stejně 
nedostatečně stavějí bohužel 
i k perspektivnímu odvětví 
cestovního ruchu,“ dodal Mi-
chal Vávra.  
V té souvislosti připomeňme, 
že Rada Svazku Krkonoše se 
na jaře letošního roku  písem-
ně obrátila na premiéra Mirka 
Topolánka a Vládu ČR, minis-
tra pro místní rozvoj Jiřího 
Čunka a hejtmany Králové-
hradeckého i Libereckého 
kraje v souvislosti s přehod-
nocením priorit dokumentu 
Politiky územního rozvoje ČR 
s žádostí o zahrnutí Krkonoš 
do jejího rámce. Podobně 
jako se to již stalo u Šumavy, 
Beskyd, Jeseníků apod. Z 
textu krkonošského dopisu 
vyjímáme: „Obsah a závěry 
uvedeného materiálu nás 
znepokojují do té míry, že 
jsme se rozhodli obrátit se na 
Vás s žádostí o nápravu. Po-
psané rozvojové oblasti a 
osy, specifické oblasti, korido-
ry a plochy dopravy i technic-
ké infrastruktury prakticky ve 
všech případech míjejí region 

Krkonoše - nadprůměrný region? 
Krkonoš. Nepřejeme si zůstat na 
okraji pozornosti České republiky.  
V posledních letech jsme se v 
souvislosti se zájmem ústředních 
orgánů státu o strategické investi-
ce v okolí Krkonoš setkali pouze v 
případě Plánu hlavních povodí, ve 
kterém se počítá se stavbou něko-
lika velkých vodních nádrží na 
našem území.  Žádáme o přehod-
nocení priorit politiky územního 
rozvoje naší země a zahrnutí Kr-
konoš do jejího rámce. Rozhodně 
se nedomníváme, že problémy 
Krkonoš jsou méně důležité.“  
V odpovědi Mirka Topolánka, 
předsedy vlády ČR, mimo jiné 
zaznělo: “Důvodem, proč nebyla 
zařazena oblast Krkonoš do speci-
fických oblastí je skutečnost, že se 
zde neprojevují významné rozdíly 
v územních podmínkách pro příz-
nivé životní prostředí, pro hospo-
dářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území. Ob-
last Krkonoš vykazuje kvalitní ži-
votní prostředí a vysokou míru 
ochrany přírody, nevykazuje vý-
razné socioekonomické problémy 
a nebyla ani zařazena mezi regio-
ny se soustředěnou podporou 
státu vyhlášené vládou ČR.“ V 
dopise předsedy vlády Mirka To-
polánka bylo předsedovi Svazku 
Krkonoše Janu Sobotkovi doporu-
čeno využívat k uplatnění pod-
mětů standardních postupů 
spolupráce Svazku s příslušný-
mi kraji a jejich prostřednictvím 
uplatňovat připomínky ke znění 
dokumentu Politiky územního 
rozvoje ČR.    

Co je odborné veřejnosti dostatečně dlouho známo, po-
tvrdil Atlas cestovního ruchu vydaný Ministerstvem pro 
místní rozvoj a zpracovaný Ekonomicko-správní fakultou 
na Masarykově univerzitě v Brně. Krkonoše jsou regio-
nem, který má po Praze a západočeských lázních největší 
ubytovací kapacitu v České republice.  

V minulých dnech vyšel nový informační 
materiál nazvaný Ekologické zeměděl-
ství Olomouckého kraje. Publikace se 
věnuje produkci biopotravin, ekoagrotu-
ristice a ekozemědělství v kraji. Jeho 
součástí je také seznam zemědělců vě-
nujících se tomuto oboru i adresář pro-
dejen biopotravin v regionu. Brožura 
obsahuje i odkazy na webové stránky s 
touto tématikou a mapu.  
Informační materiál vydal Olomoucký 
kraj v nákladu šesti tisíc kusů, za které 
zaplatil 175 tisíc korun. Publikace byla 
vydána v české a anglické verzi. Zájemci 
ji mohou získat na odboru životního pro-
středí a zemědělství krajského úřadu.  

Ekologické zemědělství Olomouckého kraje Heinrich-Böll-Stiftung, Strana zelených, frakce 
Zelených/Evropské svobodné aliance v Evrop-
ském parlamentu zvou na panelovou diskusi: 
Skladba zdrojů energie v EU 

v roce 2020: Příležitosti a výzvy 
16. října 2007, 19:00 až 21:00 

Národní dům na Vinohradech, 
 nám. Míru 9, 120 53 Praha 2 

Panelová diskuse se bude zabývat otázkami: Jaké 
má EU možnosti při řešení problémů spojených se 
změnou klimatu? Podaří se EU do roku 2020 do-
sáhnout 30% snížení emisí skleníkových plynů? 
Jaká by měla být skladba zdrojů energie EU v 
roce 2020? Jaké výzvy a příležitosti jsou spojeny 

se společnou energetickou politikou EU? 
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Zveme vás na mezinárodní setkání v rám-
ci kampaně Evropa pro mír, které se 
uskuteční 20. října v srdci Evropy, ve 
středočeských Brdech v obci Březnice, 
v dějišti jednoho z nejzajímavějších bojů 
za svobodu a demokracii v dějinách Čes-
ké republiky a možná i celé Evropy od 
roku 1989. 
V České republice se už více než rok 
odehrává zápas nás občanů a starostů za 
naši svobodu rozhodnout o osudu naší 
země. Organizujeme nenásilné protesty, 
sbíráme podpisy za referendum, spojuje-
me organizace a občany z celé ČR proti 
vládě, která již nezastupuje naše zájmy. 
Přestože drtivá většina občanů ČR odmí-
tá, abychom se stali hostitelskou zemí 
vojenské základny v rámci Národního 
protiraketového systému USA, vlády obou 
zemí neberou na názory nás občanů žád-
ný ohled a vedou tuto planetu svými ne-
bezpečnými rozhodnutími směrem k vy-
hrocování mezinárodního napětí a de-
strukci.  

Nukleární zbrojení je problémem pro 
celý svět. Proto osobnosti z celého 
světa, jako například Noam Chom-
sky, Michail Gorbachov nebo Tada-
toshi Akiba, starosta Hiroshimy, spo-
lu s námi vyzývají k okamžitému 
jadernému odzbrojení a zastavení 
nového kola zbrojení.  
Zveme Vás tedy společně se staros-
ty brdských obcí na setkání, které si 
klade za cíl spojit síly a vyslat tak 
celé planetě zprávu, že si představujeme 
jiný svět. Svět bez nukleárních zbraní, 
hrozby válek, hladu a utrpení.  
Věříme, že zástupci širokého spektra ne-
ziskového sektoru v ČR, by měli podporo-
vat respekt k občanské společnosti a tedy 
referendum v tak závažné otázce. Svoji 
účast už potvrdili představitelé světových 
organizací jako například: Dr Kate Hud-
son a Sophie Bolt (CND), Pol D'Huyvetter 
(Mayors for Peace  - 2020 Vision Cam-
paign), Bruce Gagnon (Global Network  

Against Weapons & Nuclear Power in 
Space), Agneta Norbert (International 
Peace Bureau, Abolition 2000 Council, 
Swedish Peace Council and Network 
Against War) Rafael della Rubia („Svět 
bez válek“) a mnoho dalších. 
Vyjádřete spolu s námi solidaritu a podpo-
ru starostům, kteří se snaží hájit demokra-
cii a respekt k názoru občanů proti mo-
cenským a vojenským záměrům USA. Za 
kampaň Evropa pro mír. 

  Dana Feminová 

Evropští a světoví starostové, osobnosti a organizace vyjádří solidaritu se starosty z Brd 
Setkáním proti zbrojení a novým vojenským základnám 

 

Od 21. září do 22. září 2007 
navštívili region Posázaví 
zástupci Školy obnovy ven-
kova. 
Exkurze byla určena pro sta-
rosty a činovníky malých obcí 
Královéhradeckého kraje. V 
pátek 21. září 2007 nejprve 
navštívili Mikroregion Želivka, 
kde po prohlídce vodárenské-
ho komplexu Želivka – Švihov, 
navštívili obec Dolní Kralovice, 
kde se seznámili s projekty, 
které obec realizovala a reali-
zuje. Celý den probíhal v 
oboustranné diskusi nejen 46 
zástupců z královéhradeckého 
kraje, ale i s manažery jednotli-
vých mikroregionů a zástupců 
obcí. Páteční večer patřil ná-
vštěvě Městyse Divišov, kde 

starosta a místostarosta před-
stavil starostům úřad městyse, 
Muzeum života židovské obce 
a v místní restauraci s ná-
vštěvníky diskutovali nad veče-
ří o problémech, které jsou zde 
i u nich podobné. 
Účastníci exkurze pobývali v 
regionu Posázaví až do sobo-
ty. V pátek přespali ve Vlašimi 
a v sobotu vyrazili do Jankova, 
Louňovic pod Blaníkem a svoji 
cestu zakončili v obci Kondrac. 
Zde si pro ně zástupci obce 
připravili velmi pěknou prezen-
taci, po níž následovala pro-
hlídka obce a návštěva geolo-
gické expozice. 
V průběhu exkurze jsme před-
stavili činnost společnosti Po-

sázaví o.p.s. i strukturu a orga-
nizaci turistického ruchu v ce-
lém regionu Posázaví, řekl 

ředitel společnosti Posázaví 
o.p.s. Václav Pošmurný. 

Bohunka Zemanová 

Exkurze Školy obnovy venkova Hořice v regionu Posázaví 
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Mezi hlavní důvody, proč byla 
ČR Federací Europarc požá-
dána, aby uspořádala letošní 
konferenci a zaměřila její téma  
zejména na problematiku pře-
shraniční spolupráce chráně-
ných území v Evropě, patří 
zkušenosti správ našich chrá-
něných území právě v této 
oblasti. Chráněná území zaují-
mají v úhrnu cca 16 % území 
našeho státu, což nás z pohle-
du péče o národní přírodní 
dědictví v celoevropském žeb-
říčku řadí mezi první desítku 
evropských států. Cenné jsou 
rovněž zkušenosti – naše i 
kolegů z ostatních zemí – z 
vytváření soustavy evropsky 
významných přírodních území 
Natura 2000. 

Federace Europarc 
Péče o zdravé životní prostředí 
evropského kontinentu je stále 
naléhavějším předmětem širo-
ké mezinárodní spolupráce 
evropských států. V oblasti 

ochrany přírody zastává vý-
znamnou úlohu  nevládní orga-
nizace Federace přírodních a 
národních parků Evropy, zná-
má pod názvem Federace 
Europarc.  
Federace Europarc vznikla v 
roce 1973 a sdružuje téměř 
400 představitelů chráněných 
území a nejrůznějších vládních 
i nevládních ochranářských 
institucí z 38 evropských zemí. 
Organizace se snaží  realizo-
vat celoevropskou strategii 
péče o přírodní dědictví evrop-
ských chráněných území po-
mocí nejrůznějších aktivit. Za-
jišťuje spolupráci evropských 
chráněných území prostřednic-
tvím výměny vědeckých a 
technických informací, zkuše-
ností a pracovníků z ochrany 
přírody, koordinuje zřizování 
nových chráněných území na 
evropském kontinentu v kon-
textu se světovou a národními 
strategiemi péče o biodiverzitu.  

Federace Europarc podporuje 
veškeré činnosti zlepšující 
informovanost veřejnosti o 
přírodním a kulturním dědictví 
v chráněných územích, včetně 
vhodných způsobů využívání 
tohoto dědictví pro trvale udrži-
telný turismus. 
Federace Europarc pořádá 
každým rokem velkou meziná-
rodní odbornou konferenci, 
spojenou vždy s výročním ge-
nerálním zasedáním všech 
jejích členů. Místo konání kon-
ference je nejméně v dvoule-
tém předstihu dohodnuto s 
některým členským státem 
Federace a odborné zaměření 
konference vyplývá z dlouho-
dobé pracovní strategie Fede-
race a aktuální problematiky 
péče o chráněná území v Ev-
ropě.  

Europarc v ČR 
Českou republiku ve Federaci 
Europarc zastupují naše čtyři 
národní parky a Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR, 
takže všech dvacetosm velko-
plošných chráněných území 
ČR má možnost se aktivně 
podílet na práci Federace. 
Prvním českým členem Fede-
race Europarc se v roce 1990 
stala Správa Krkonošského 

národního parku. Čeští zástup-
ci také vytvořili národní sekci 
Europarc Česká republika, 
jednu ze sedmi existujících: 
Německo, Itálie, Španělsko, 
sekce Atlantic Isles, sekce 
Pobaltských států, Srbsko-
Hercegovina, Česká republika. 
V Evropě má dlouholetou tradi-
ci jeden z úspěšných projektů 
Federace Europarc, kterým je 
podpora spolupráce přeshra-
ničních chráněných území. 
Výjimkou není ani ČR, neboť 
všechny čtyři české národní 
parky mají své partnery na 
druhé straně státní hranice 
(Polsko, Německo a Ra-
kousko). Parky navzájem spo-
lupracují v nejrůznějších smě-
rech, od monitoringu, výzkumu 
a různých managementových 
projektů, přes turistický ruch až 
po ekologickou výchovu a spo-
lupráci s veřejností. V roce 
2004 byla tato aktivita oceně-
na, když národní parky Krko-
noše a Karkonosze získaly 
oficiální certifikaci  úspěšně 
spolupracujících národních 
parků „Transboundary Parks – 
following nature design“. Právě 
na krumlovské konferenci se 
očekává, že stejné ocenění 
získají národní parky Podyjí a 
Thayatal. 

V Českém Krumlově se na konci září sešlo 
přes 350 ochránců přírody z celé Evropy 
Prezidentka Federace Europarc Erika Stanciu, ministr život-
ního prostředí Martin Bursík, hejtman Jihočeského kraje 
Jan Zahradník a starosta Českého Krumlova Luboš Jedlič-
ka ve čtvrtek 27. 9. v Českém Krumlově oficiálně zahájili 
celoevropskou konferenci Europarc 2007 s mottem „Nature 
– Bridging Borders“, které se zúčastní na 350  představitelů 
nejrůznějších vládních i nevládních ochranářských institucí 
z celé Evropy.  

Ve dnech 22. a 23. listopadu 2007 se v 
Ústí nad Orlicí uskuteční 16. celostátní 
konference o územním plánování a 
stavebním řádu. 
 Konferenci pořádá Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem 
územního rozvoje. Hlavním tématem bu-
de rozvoj území, diagnóza území a rozho-
dování o změnách v území. 
Konference je určena pro veřejnou sprá-
vu, především pro pracovníky obecních, 
městských, krajských úřadů, úřadů územ-

ního plánování a stavebních úřadů, dále 
pro projektanty, urbanisty a architekty. 
Účelem je poskytnout aktuální informace 
na úseku územního plánování a stavební-
ho řádu a tím přispět ke zkvalitňování 
výkonu státní správy. Účastníci konferen-
ce budou mít možnost vzájemné výměny 
zkušeností a poznatků z oblasti územního 
plánování a stavebního řádu. 
Tradice pravidelných konferencí vychází z 
tzv. karlovarských konferencí o územním 
plánování, určených zejména pro pracov-
níky veřejné správy. Konference byly or-

ganizovány příslušným ministerstvem 
zodpovědným za územní plánování. Do r. 
1990 se konaly v Karlových Varech, po r. 
1990 byla k pořádání konferencí vybírána 
vždy jiná města se zajímavým urbanistic-
kým a architektonickým charakterem 
(např. Kroměříž, Zlín). 
Podrobnější informace budou uveřejněny 
v novém čísle časopisu Urbanismus a 
územní rozvoj. Další aktuální informace 
včetně přihlášky budou začátkem září k 
nalezení na adrese www.uur.cz. 

16. celostátní konference o územním plánování 
a stavebním řádu se uskuteční v Ústí nad Orlicí 
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Tradiční Jihočeský výlov rybníku  
Podroužek u Netolic 

Město Netolice a Školní rybářství Protivín zvou na  

neděle 14. 10. 2007  
od časných ranních hodin.  

Možnost nákupu ryb a rybích specialit, občerstvení  
a Jihočeská muzika. 

CpKP střední Čechy ve 
spolupráci s Odborem 

sociálních věcí Krajského 
úřadu Středočeského kra-

je pořádá  
seminář 

Máme komunitní plán 
sociálních služeb. 
Jak budeme 
 pokračovat? 
11. října 2007 

 od 9 do 16 hodin 
v budově KÚ Středočeské-
ho kraje, Zborovská 11, 

Praha 5, zasedací místnost 
č. 1088. 

 Na vaší účast se těší 
 Martina Mirovská, metodička 
a vzdělavatelka v plánování  

sociálních služeb.  
Více informací a přihlášení 
 k účasti na e-mailu 

martina.mirovska@cpkp.cz 

sobota 6.10. 

 Botanická zahrada 
hl. m. Prahy v Tróji 

CENTRUM PRO KOMUNITNÍ PRÁCI STŘEDNÍ MORAVA a STŘEDNÍ ČECHY 
hledá PROJEKTOVÉHO MANAŽERA / MANAŽERKU  

pro oblast Strukturální politiky EU a Principu partnerství 

Pracovní pozice je v Praze. Svůj životopis a stručný motivační dopis zašlete na adresu: 
kristyna.jezova@cpkp.cz. 

Požadavky: SŠ/VŠ  vzdělání, znalost anglic-
kého jazyka podmínkou, organizační schop-
nosti, zodpovědnost, samostatnost, schop-
nost prezentace, počítačová gramotnost, 
ochota cestovat (i do zahraničí) znalost ne-
ziskového sektoru a fondů EU výhodou 
Nabízíme: práci v mladém kolektivu, pružnou 
pracovní dobu, získání nových zkušeností a 

dovedností  odpovídající finanční ohodnocení 
Pracovní náplň: zodpovědnost za určené 
aktivity v projektu „Partnerství pro rozvoj“, 
administrativa související s projekty, veřejné 
prezentace, spolupráce na přípravě projektů 
a nabídek ve svěřené oblasti, komunikace s 
neziskovými organizacemi a zahraničními 
partnery 



V září 2007 vydalo Centrum pro komunitní práci. Příprava, zlom, redakční a grafická úprava:  
Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. Poštovní adresa redakce: CpKP střední Morava, 
Horní náměstí 9, 750 02 Přerov. Sídlo: CpKP, Palackého 30, 750 02 Přerov.  Tel.: +420 608 700 130,  
email: cpkp@cpkp.cz. Uzávěrka tohoto vydání byla v neděli 31. září, distribuce od středy 3. září 2007. 
Příští uzávěrka je v pondělí 29. října 2007. 

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 
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Seminář: Specifické podmínky pro poskytnutí 
dotace na základě Programu rozvoje venkova 

Kdy: 10. 10. 2007  od 13. hod. , výšková budova RCO, sál Pegasus, Jeremenkova 40b, 
Olomouc. Přednášející: Ing. Jan Junek - odbor ŘO EAFRD na MZe v Praze. 
Seminář je věnovaný k připravované výzvě k podávání žádostí na podporu projektů podaných do 
Programu rozvoje venkova (PRV) v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EAFRD) jejíž vyhlašovatelem bude Ministerstvo zemědělství ČR. Seminář se bude zabývat hlav-
ně opatřeními v ose III a dále budou poskytnuty informace o připravovaných pravidlech v ose IV. 
Leader. 


