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(CpKP) Ve dnech 26. a 27.února proběhlo v 
Přerově v klubu Teplo školení pro 21 vybra-
ných potencionálních manažerů sloven-
ských Místních akčních skupin (MAS). Od-
bornou náplň a organizační průběh školení 
zajišťovala nezisková organizace CpKP 
střední Morava.  
První den tohoto vzdělávacího bloku byl zamě-
řen na komplexní seznámení s iniciativou Lea-
der, získání praktických zkušeností z činnosti 
MAS a pochopení hlavní pracovní náplně ma-
nažera MAS. V rámci druhého dne se uskuteč-
nilo školení tzv. Soft skills (znalosti v oblasti 
řízení, vedení a komunikace s lidmi, manage-
ment).  
Na závěr byla zrealizována exkurze na území 
MAS Záhoří-Bečva a MAS Partnerství Moštěn-
ka s cílem představit činnost a fungování těch-
to MAS, se zdůrazněním jejich úspěchů v pro-
gramu Leader ČR 2007 a ukázkami konkrét-
ních podpořených projektů.  
Vybraných 21 účastníků vzešlo z celkem 420 
potencionálních členů MAS, kteří absolvovali 
sérii školení, která se konala měsíc předem ve 
všech Vyšších územních celcích (VÚC) na 
Slovensku. Cílem těchto vzdělávacích bloků 
bylo připravit členy MAS na reálné aktivity při 
tvorbě projektů v oblasti iniciativy Leader a na 
vytváření sociálně-ekonomických partnerství v 
konkrétních regionech. 
Na závěr slovenských školení se pomocí vě-
domostních dotazníků a řízeného pohovoru 
vybralo zmíněných 21 absolventů, kteří byli 
nejúspěšnější a zároveň nejlépe splňovali po-
žadavky na manažera MAS. Vybraní kandidáti 
pak měli možnost zúčastnit se navazujícího 
školení v ČR a v Rakousku, aby mohli porov-
nat jakým způsobem funguje iniciativa Leader 
v těchto 2 sousedních zemích. 
Podrobnosti k průběhu školení 
Všichni úspěšní kandidáti, kteří se zúčastnili 
školení v Přerově, byli vyškolení jako potencio-
nální manažeři MAS, tedy jako vedoucí, kteří 

jsou zodpovědní za řádný chod  a fun-
gování MAS. Hlavním cílem školení 
bylo poskytnout všem účastníkům 
know-how v oblasti praktických zkuše-
ností v přístupu Leader, které jim umož-
ní plnohodnotné řízení jejich MAS. Ne-
oddělitelnou součástí školení byli tzv. 
Soft skills, teda zručnosti, znalosti a 
vědomosti v oblasti řízení, vedení a 
komunikace s lidmi. 
Průběh a program školení 
V úvodu prvního dne zahájil celý vzdě-
lávací blok ředitel CpKP střední Morava 
Roman Haken. Potom následovaly 
jednotlivé presentace a praktická cviče-
ní. Po ukončení vzdělávacího programu 
prvního dne byl pro manažery sloven-
ských MAS a pro přednášející experty 
uspořádán společenský večer za úče-
lem navazování budoucích partnerství 
a pracovních kontaktů. Následující den 
proběhl ve školící místnosti v Klubu 
Teplo vzdělávací kurz v oblasti Soft 
skills. Odpoledne se pak uskutečnila 
exkurze na území MAS Záhoří-Bečva a 
MAS Partnerství Moštěnka, které byly 
obě úspěšné v programu Leader ČR 
2007 a mohly tak nabídnout širokou 
ukázku zrealizovaných projektů. 

Nejprve se navštívila obec Veselíčko 
(MAS Záhoří-Bečva), kde si manažeři 
MAS prohlédli zámecký park a multi-
funkční stroj na údržbu místních travna-
tých ploch, který byl pořízen v rámci 
projektu „ V zámeckém parku nově 
posečeno“.. 
Další zastávkou byla obec Líšná (MAS 
Partnerství Moštěnka), kde byl předsta-
ven projekt „Chceme být lepší – rozvíjí-
me své zájmy“. V tomto případě se 
jednalo o kompletní rekonstrukci interi-
éru společenské místnosti SDH Líšná. 
Exkurze se zúčastnil také předseda 
MAS, podnikatel Pavel Zakopal, který 
předvedl zemědělskou techniku, kterou 
si pořídil také díky úspěchu v programu 
Leader ČR 2007. 
Na závěr exkurze se slovenští manaže-
ři MAS přesunuli do mateřské školy v 
Líšné, kde se prostřednictvím presenta-
cí dozvěděli bližší informace o obci 
Líšná, MAS partnerství Moštěnka a 
projektu Mladí pro venkov-venkov pro 
mladé, nové síly pro oživení vesnic. 
Celé školení bylo realizováno pod gescí Minister-
stva pódohospodárstva SR, které bude vydávat 
odborné certifikáty o absolvování tohoto kurzu. 
Podrobnější informace o celém školení naleznete 
na www.skoleniamas.sk. 

Manažeři MAS z celého Slovenska  
se školili v Přerově 
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„Rozvoj moravského venko-
va: příležitosti obcí a regio-
nů v evropských fondech - 
Vize 2013 a realita 2008” – 
takový je název konference, 
která představí a zhodnotí 9. 
dubna 2008 v Kongresovém 
sále Krajského úřadu v Olo-
mouci projekty „Mladí pro 
venkov – venkov pro mladé: 
Nové síly pro oživení ves-
nic“ a „Venkov je můj do-
mov“. Konference se usku-
teční pod záštitou hejtmana 
Olomouckého kraje Ivana 
Kosatíka. 
Projekty podpořené ze Společ-
ného regionálního operačního 
programu (SROP) 3.2. Olo-
mouckého kraje realizuje na 
jihu kraje v oblasti Přerovska, 
Lipenska a Hranicka a na se-
veru kraje na Šumperku a Je-
senicku Centrum pro komunit-
ní práci (CpKP) střední Mora-
va. 
Noví manažeři 
pro obce i regiony 
Díky projektu na podporu soci-
ální integrace zaměstnalo Cp-
KP osm nových manažerů 
venkova v jižním projektu a pět 
manažerů získalo práci v se-
verním projektu. Všichni po-
cházeli z řad mladých neza-
městnaných absolventů škol 
nebo žen na mateřské dovole-
né. Smyslem projektu bylo 
udržet mladé lidi na venkově, 
aby neodcházeli za prací do 
měst či mimo kraj. 
V obou případech byli jednotli-
ví manažeři vybráni po absol-
vování obsáhlého školícího 
programu, který se zaměřil na 
animaci venkova, projektové 
řízení, strategické plánování, 
zapojování veřejnosti, komuni-
kační dovednosti, fundraising a 
další školící moduly. 
V projektu Venkov je můj do-
mov našli vybraní absolventi 
uplatnění jako manažeři v Mik-
roregionu Zábřežsko, Jesenic-

ké místní akční skupině a v 
MAS Údolí Desné. Projekt 
Mladí pro venkov vytvořil po 
vyškolení v základních znalos-
tech síť manažerů pod hlavič-
kou Poradenské centrum ven-
kova (PCV). Manažeři v tomto 
případě pomáhají jednotlivým 
obcím a neziskovým organiza-
cím na vesnicích s přípravou a 
zpracováním různorodých pro-
jektů. Působí pro různé skupi-
ny obcí v mikroregionu Moš-
těnka, městys Dřevohostice, 
obce Citov, Prosenice, Vese-
líčko a Dolní Újezd a Rozvojo-
vé partnerství regionu Hranic-
ko (místní akční skupina), kte-
ré jsou partnery projektu. 
Pestré zkušenosti 
s projekty 
Konference „Rozvoj morav-
ského venkova” představí 
činnosti mladých manažerů 
pro obce jako je zpracování 
plánů rozvoje obcí, zapojování 
veřejnosti do přípravy projektů, 
konzultace pro neziskové or-
ganizace, ale také zkušenosti 
se zpracováním konkrétních 
projektů a žádostí na nadační 
fondy, do Programu rozvoje 
venkova (PRV), programu 
Leader ČR 2007, Programu 
obnovy venkova, Regionálního 
operačního programu (ROP), 
Norského fondu, přeshraniční 
spolupráce apod. Podrobněji v 
programu konference. 
Po půl roce v nové práci doká-
zali absolventi školícího kurzu 
připravit už několik desítek 
žádostí, které pomohly ven-
kovským obcím. Pilotní zkuše-
ností pro manažery byl pro-
gram Leader ČR 2007 v něko-
lika MAS, které uspěly se 
svým záměrem, a příprava 
konkrétních projektů pro indivi-
duální žadatele. Následovala 
pomoc zejména starostům ve 
III. ose Programu rozvoje ven-
kova nyní se manažeři pustili i 
do Regionálního operačního 
programu střední Morava, 

zpracovali integrovaný projekt 
do Norského fondu „Naše ško-
la na vesnici“ pro ZŠ a MŠ pro 
dvě desítky obcí a plánují turis-
tické oživení regionu i česko-
polskou a česko-slovenskou 
přeshraniční spolupráci. 
Politika pro venkov  
Konference představí venkov 
také v dalších souvislostech. 
Politolog Pavel Šaradín z Uni-
verzity Palackého, který před-
nášel v rámci školícího progra-
mu o evropské integraci, se 
zamyslí nad Venkovem v politi-
ce Olomouckého kraje a před 
krajskými volbami 2008. Mar-
cela Harnová, tajemnice Spol-
ku pro obnovu venkova ČR 
zhodnotí jeho působení v kon-
textu České republiky. Konfe-
rence by se měli představit 
také zástupci venkova ze Slo-
venska. Zpestřením rovněž 
bude - televizní záznam ze 
školícího bloku o vystupování 
na veřejnosti, který uvede Ja-
na Jurajdová z Kabelové tele-

vize Přerov, která byla lektor-
kou školícího programu Mladí 
pro venkov. Chybět nebude 
ani prezentace zástupců kraj-
ského úřadu o podpořených 
projektech SROPu v Olo-
mouckém kraji. 
Tomáš Šulák, 
CpKP střední Morava 

Představí se noví manažeři venkova 
„Mladí pro venkov“ z jihu kraje a „Venkov je můj domov“ ze severu zamíří do Olomouce 

 

Ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního 
prostředí upozorňují, že letošní období vegetačního klidu už 
je, vzhledem k panujícím klimatickým podmínkám, za námi. 
Obce, správci komunikací i všichni ostatní, kdo plánují či 
plánovali kácení dřevin by měli tuto skutečnost vzít v potaz. 
Období vegetačního klidu obvykle trvá od začátku listopadu do 
konce března. Přírodě se ovšem poručit nedá. Letošní mírná a 
krátká zima je s největší pravděpodobností za námi a s ní i ob-
dobí vegetačního klidu. Stromy se již začaly chystat na nové 
olistění a rozkvět a ptáci začínají obsazovat svá hnízda. Pokud 
tedy o některých žádostech o povolení kácení dřevin bylo 
rozhodnuto kladně s tím, že je lze provést v období vege-
tačního klidu, pak je vhodné odložit kácení až na počátek 
listopadu.  
Dřeviny, které svým stavem zřejmě a bezprostředně ohrožují 
život či zdraví občanů nebo hrozí škodou značného rozsahu na 
majetku, je samozřejmě možné pokácet i mimo dobu vegetační-
ho klidu – za dodržení podmínek, které dává zákon o ochraně 
přírody a krajiny.  
Česká inspekce životního prostředí je připravena provést kont-
rolu jakéhokoli podezření na neoprávněné kácení dřevin, ros-
toucích mimo les. Za tím účelem je i v letošním roce veřejnosti k 
dispozici telefonní číslo 731 405 072. 

Období vegetačního klidu skončilo 
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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  

Nadále budou zpoplatněny 
pouze poštovní služby. Žada-
telé o výpis budou motivováni 
ke komunikaci po Internetu 
pomocí nových služeb, které 
Telefónica O2 zavede ve 2. 
pololetí 2008. SMO ČR toto 
rozhodnutí společnosti Telefó-
nica O2 vítá. Otevírá se 
prostor pro dlouhodobou stra-
tegickou spolupráci, která bu-
de zaměřena na podporu tvor-
by digitálních technických map 
ve spolupráci samospráv, státu 
a správců sítí i na potřebné 
legislativní změny umožňující 
jejich efektivní využívání např. 
při stavebním řízení. 
Společnost Telefónica O2 
Czech Republic v listopadu 
loňského roku zpoplatnila vyjá-
dření o existenci sítí elektronic-

kých komunikací, které je ne-
zbytnou součástí dokumentace 
k územnímu rozhodnutí pro 
povolení stavby, a to částkami 
600,- Kč za písemné vyjádření, 
resp. 300,- Kč, je-li v elektro-
nické podobě. Města a obce 
vnímala zavedení výběru po-
platků jako jednostranný a 
nesystémový akt. Na základě 
předběžné dohody z prosince 
2007 byl problém diskutován v 
odborných komisích Předsed-
nictva Svazu  měst a obcí ČR 
(legislativní, majetková, ener-
getická, životní prostředí, infor-
matika). Důrazné výhrady proti 
poplatkům vznesly zejména 
města a obce Jihočeského 
kraje (SMOJK). Na druhé stra-
ně byly průběžně diskutovány 
možnosti koncepčních kroků, 

kterými je např. tvorba digitál-
ních technických map obsahu-
jících garantované informace 
od všech správců sítí a využi-
telných i pro potřeby veřejné 
správy. Takovéto mapy dnes 
existují ve 116 městech ČR a 
na úrovni některých krajů 
(např. Zlínský kraj). Výstupy z 
těchto map však mají zatím 
pouze informativní charakter a 
nemohou nahradit výpisy po-
žadované ze zákona.  
Na jednání zástupců Svazu 
měst a obcí ČR a společnosti 
Telefónica O2 dne 13.2.2008 
bylo dohodnuto, že Telefónica 
O2 od 1.3.2008 upustí od dříve 
zavedeného poplatku za své 
služby při zpracování výpisu. 
Nadále bude účtována pouze 
částka 110 Kč za doručení 
vyjádření prostřednictvím Čes-
ké pošty. Telefónica O2 v prů-
běhu 2. pololetí zavede novou 
bezplatnou službu poskytování 

výpisu po Internetu. SMO ČR 
vítá rozhodnutí zrušit poplatek 
jako otevření možnosti sou-
středit se na společné zájmy. 
Obě strany se dohodly na za-
hájení dlouhodobé strategické 
spolupráce, která se zaměří na 
koncepční přístup k plošné 
tvorbě digitálních technických 
map ve spolupráci měst a ob-
cí, krajů, státu a správců tech-
nické infrastruktury, včetně 
legislativních změn umožňují-
cích efektivní využívání těchto 
map. Cílem takovéto spoluprá-
ce veřejné správy a privátního 
sektoru je úspora nákladů 
všech zúčastněných stran a 
realizace nových služeb pro 
občany. Řešení je v souladu s 
koncepcí eGovernmentu a s 
principy sdílení dat a poskyto-
vání služeb z jednoho kontakt-
ního místa, resp. po Internetu.  

Alice Smrčková, SMO 

Ruší se poplatky za vyjádření o existenci sítí na 
pozemcích vlastníka - alespoň pro obce a města  
Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) se po sérii jednání dohodl 
se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., že od 
1.3.2008 bude zrušen poplatek za vyjádření o existenci sítí 
na pozemcích vlastníka zavedený v listopadu 2007. 
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Jedním z partnerů zastupují-
cích Českou republiku je Cent-
rum pro komunitní práci střed-
ní Morava, které na základě 
výběrového řízení vybralo pět 
zástupců českých místních 
akčních skupin (MAS Mikrore-
gionu Frýdlantsko - Petr Brož; 
MAS Nad Orlicí - Petr Kulíšek; 
MAS Horňácko a 
Ostrožsko - Vlasti-
mil Kouřimský; 
MAS Zábřežsko a 
MAS Horní Pomo-
raví-Anna Barto-
šová a zástupce 
Školy obnovy ven-
kova Liběšice - 
Lada Šůláková), 
kteří jeli své 
schopnosti rozví-
jet do Slovinska a 
Maďars 
Základními tématy semináře, 
který proběhl ve dnech 4.-
10.2.2008, byly zapojení veřej-
nosti do rozhodování na místní 
úrovni, vznik a rozvoj místních 
partnerství; místní zdroje, ma-
nagement místních zdrojů a 
strategické plánování místního 
rozvoje. 
Teoretické semináře byly 

zpestřeny příklady dobré pra-
xe. Účastníci kurzu například 
navštívili ve Slovinsku Neolitic-
kou vesnici „Gradišče“ v Šafar-
sku, která vznikla jako projekt 
udržitelného rozvoje venkov-
ských oblastí zaměřený na 
kulturní dědictví a jehož cílem 
je rozvoj turismu ve venkov-

ských oblastech. Projekt není 
založen pouze na historických 
nálezech neolitických fragmen-
tů v oblasti, či rekonstrukci 
staveb neolitického hradiště, 
ale součástí atraktivity této 
neobvyklé lokality jsou přede-
vším ukázky ze života obce, 
hospodaření a zábavy tehdej-
ších obyvatel. Život této atrakci 
dali místní obyvatelé, kteří se 

velmi sugestivně vžívají do rolí 
neolitických předků. 
Vracíme se k tomu, co již 
fungovalo a na tom znovu 
stavíme 
Velmi zajímavým příkladem 
využití místních zdrojů a zapo-
jení veřejnosti byl také slovin-
ský projekt Venkovského roz-

vojového družstva POMELAJ, 
kde se podařilo obnovit ven-
kovské stavení, které v sou-
časné době plní funkci školící-
ho střediska a „podnikatelské-
ho inkubátoru“. Projekt je zalo-
žen na spolupráci obcí, rozvo-
jové agentury, soukromé spo-
lečnosti a spolupracujících 
subjektů z řad farmářů a řeme-
slníků. Družstvo školí neza-
městnané z venkova, učí je 
tradiční řemesla, zajišťuje zá-
kladní vybavení pro rozvoj 
jejich řemeslných schopností, 
včetně vytváření společného 
trhu. Mezi rozvíjené činnosti 

patří rukodělná výroba produk-
tů z kukuřičného šustí, rákosu 
a slámy. Zajímavá je též obno-
va dalších tradičních řemesel, 
např. výroba slaměných 
střech, pečení tradičních slad-
kostí, pečení chleba, zpraco-
vání ovoce, používání bylinek 
a zásad ekologického hospo-
daření. Zpracované produkty 

pocházejí z míst-
ních farem. Pro-
jekt je také turis-
tickou atraktivitou 
a zajímavým pří-
kladem, jak se 
místní lidé mohou 
podílet na projek-
tu, který se stal 
nejen jejich zdro-
jem příjmu, ale 
základem rozvoje 
jejich obce. Posi-

luje to tak jejich vztah k rodné-
mu místu a k jejich obci, což je 
jedním z důležitých preventiv-
ních faktorů odlivu mladých lidí 
z venkovských obcí do měst. 
Nejdůležitější je zapojit 
do rozvoje místní lidi 
Maďarští zástupci mikroregio-
nu Zalaszentgrót představili 
projekty, které byly zaměřeny 
na základní místní zdroj – 
místní obyvatele, kdy se reali-
zací vzdělávacího projektu 
podařilo udržet mladé vzděla-
né lidi na venkově, vytvořit pro 

MAS z Česka, Polska, Slovenska, Slovinska a Maďarska 
si předávali zkušenosti na setkání Animátorů venkova 
Seminář je aktivitou společného projektu osmi neziskových 
organizací z pěti zemí východní Evropy a Švédska - TEPA 
(Training of European Partnership Animators), cílem celého 
projektu je  zvýšit kapacitu partnerů v tréninku místních 
aktérů aktivních v rozvoji venkova pomocí výměny zkuše-
ností 

Dokončení na straně 5 
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ně pracovní místa projekto-
vých manažerů, která díky 
realizaci dalších úspěšných 
projektů znásobovala přínos 
pro tuto venkovskou oblast.  
Zajímavým výstupem byl vznik 
místních poradenských středi-
sek pro nezaměstnané, zajiš-
tění služeb pro obyvatele ven-
kova prostřednictvím lokálních 
autobusových linek či služby 
mikrobusu na zavolání.  
Neméně zajímavým projektem 
bylo Ekologické centrum roz-
voje venkova v obci Dőtk, ve 
které žije pouze 30 obyvatel. 
Základní myšlenkou vzniku 
centra byla ochrana přírody a 

životního prostředí v souladu s 
myšlenkou trvale udržitelného 
rozvoje, využití obnovitelných 
zdrojů energie a osvěta v ob-
lasti uvědomělé spotřeby a 
trvale udržitelného regionální-
ho rozvoje. 
Také maďarské projekty byly 
zaměřeny na využití místních 
zdrojů a návrat k tradičním 
řemeslům a využívání místních 
zdrojů – produktů, znalostí a 
dovedností místních obyvatel.  
Základním předpokladem pro 
úspěšnou realizaci všech těch-
to projektů jsou ale aktivní a 
zainteresovaní lidé, což je také 
nosným prvkem projektu – 
Animátoři venkova jsou totiž 

osoby, kteří mají za úkol aktivi-
zovat místní obyvatele, motivo-
vat je k vyjádření vlastních 
myšlenek a plánů, dovést je ke 
spolupráci prostřednictvím 
komunitního vytváření strate-
gických dokumentů a k realiza-
ci rozvojových projektů využí-
vajících především místní 
zdroje v souladu s myšlenkou 
trvale udržitelného rozvoje. 
Making partnerships 
is a fun 
Také program semináře kladl 
velký důraz na aktivitu účastní-
ků, kdy veškeré nasbírané 
teoretické znalosti byly oka-
mžitě vyzkoušeny v praxi růz-
nými formami -  např. pracov-
ními skupinami. Kouzlo této 
týmové práce spočívalo také v 
tom, že ve skupinách se stří-
dali účastníci z různých zemí a 
byl zde další prostor pro pře-
nos konkrétních zkušeností. V 
rámci praktické práce byly 
účastníkům představeny k 
vyzkoušení také netradiční 
techniky, jakým bylo tzv. parti-
cipativní video (PV). Prostřed-
nictvím tohoto užitečného ná-
stroje je možné zapojit místní 
lidi – hlavní aktéry venkovské-
ho života, nenásilně a s určitou 

mírou odstupu a laskavého  
humoru. Jak uvedl při předsta-
vení této netradiční techniky 
maďarský lektor Gusztáv Ne-
mes, PhD.: „PV is a fun“ a 
vyjádřil při tom přání vycházet 
z tohoto postoje i při navazo-
vání místních venkovských 
partnerství. 
„Seminář byl pro mě velice 
zajímavou příležitostí načerpat 
informace z dalších zemí, kte-
ré využívají program LEADER 
k rozvoji venkovských obcí. Byl 
také velice motivační, mou 
snahou teď bude využít naby-
tých znalostí a přimět místní 
obyvatele k větší aktivitě a 
přípravě dalších rozvojových 
projektů.“ Zhodnotila přínos 
semináře manažerka MAS 
Zábřežsko a MAS Horní Po-
moraví Ing. Anna Bartošová. 

Pokračování ze strany 4 

V pátek 15. února se na půdě minister-
stva pro místní rozvoj setkal první ná-
městek ministra pro místní rozvoj Jiří 
Vačkář se zástupci regionálních rad 
regionů soudržnosti a zástupci nestát-
ních neziskových organizací (NNO). 
Setkání s názvem „Nestátní neziskové 
organizace – partneři pro rozvoj“ zor-
ganizovala Rada vlády pro nestátní 
neziskové organizace společně s Cen-
trem pro komunitní práci a Asociací 
NNO v ČR.  
Setkání byla přítomna také ministryně 
vlády České republiky pro lidská práva a 
národnostní menšiny Džamila Stehlíková 
a Jan Litomiský, zmocněnec vlády pro 
lidská práva. Hlavním tématem bylo 
posílení partnerství mezi regionální 
veřejnou správou  a nestátními ne-
ziskovými organizacemi v rámci moni-

torovacích výborů operačních progra-
mů.  
Problematika regionálního rozvoje se 
diskutuje již řadu let na pravidelných 
schůzkách nestátních neziskových orga-
nizací v prostorách ministerstva pro míst-
ní rozvoj. Jiří Vačkář letos přinesl na se-
tkání aktuální informace o operačních 
programech nového programového obdo-
bí 2007–2013.  
„Ministerstvo pro místní rozvoj je vstřícné 
ve spolupráci s neziskovými organizacemi 
a i do budoucna připraví půdu pro setká-
vání těchto organizací se státním sekto-
rem, aby podpořilo těsnější spolupráci 
obou stran,“ řekl na setkání náměstek Jiří 
Vačkář.  
Džamila Stehlíková zdůraznila, že hlavní 
pomoc ze strany státního sektoru směrem 

k nestátním neziskovým organizacím by 
měla spočívat ve zjednodušení systému 
financování při čerpání prostředků.  
Zástupci NNO z monitorovacích výborů 
operačních programů na setkání diskuto-
vali o vymezení jejich vztahu s orgány a 
organizacemi zastřešujícími nestátní ne-
ziskový sektor - Radou vlády pro NNO a 
Asociací NNO v ČR, dále prezentovali 
principy jejich práce a přednesli problémy 
a překážky, se kterými se v praxi potýkají. 
Zástupci státního sektoru zase uvedli 
některé příklady zjednodušení práce pro 
nestátní neziskové organizace, projednali 
možnosti podpory nestátních neziskových 
organizací v regionálních operačních pro-
gramech a promluvili o zkušenostech z 
regionálních rad s partnerstvím v regio-
nech z minulého programovacího období.  

Setkání náměstka Vačkáře se zástupci regionálních rad a neziskovek 

MAS z Česka, Polska, Slovenska, Slovinska a Maďarska 
si předávali zkušenosti na setkání Animátorů venkova 
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Obec Kondrac, ležící na Bene-
šovsku, v turistické destinaci 
Kraj blanických rytířů, opět 
připravila projekt zaměřený na 
rozvoj cestovního ruchu, ve 
kterém počítá s dotací fondů 
Evropské unie. Po úspěšně 
realizovaném projektu „Po 
stopách blanických rytířů na 
kole i pěšky“, v rámci něhož 
obec rekonstruovala ubytovnu 
s půjčovnou kol a vybudovala 
cyklotrasu i naučnou stezku, 
přišla s projektem rekonstruk-
ce nevyužité fary a jejího záze-
mí s názvem „Farní muzeum v 
Kondraci – návštěvnické cent-
rum“. 
Projekt, svým zaměřením uni-
kátní v celé České republice, 
se snaží návštěvníkům přiblížit 
život na faře na přelomu 19. a 
20. století, kdy byl ještě farní 
úřad důležitou institucí pro 
fungování obce. Interpretace 
záměru bude spočívat v auten-
tickém vybavení objektů, ale 

také prostřednictvím interaktiv-
ních expozičních panelů. V 
budově fary bude instalována 
expozice o životním stylu ven-
kovského duchovenstva v 19. 
století a tradicích církevního 
roku, v budově bývalé márnice 
expozice o historii obce Kon-
drac a o dějinách a stavebním 
vývoji sousedního románského 
kostela sv. Bartoloměje. 
Starosta obce Miroslav Matuš-
ka k plánům dodává: „Objekt 
fary, umístěný přímo na návsi 
je bohužel již několik desítek 
let nevyužitý a tomu odpovídá i  
jeho stav. Po dohodě s Řím-
skokatolickou farností a Arci-
biskupstvím Pražským jsme se 
rozhodli využít tento památko-
vě vzácný dům pro návštěvní-
ky naší obce. Vznikne tak kva-
litní zázemí i pro množství 
tradičních akcí, které společně 
s našimi aktivními občany kaž-
doročně organizujeme.“ 

Projekt zážitkové turistiky 
Farní muzeum bude předsta-
vovat aktivní turistický cíl na 
principech zážitkové turistiky. 
Kromě zajímavého interiéru 
mohou návštěvníci získávat 
informace o životě na faře pro-
střednictvím interaktivních 
panelů, k dispozici bude také 
řemeslná dílna, kde mohou 
vyrábět svíčky, ruční papír či 
tisknout na knihtisku obrázky s 
dobovou tematickou církevních 
svátků. 
Na farské zahradě bude bylin-
ková zahrádka se symbolic-
kým christologickým a marián-
ským významem, místa pro 
odpočinek i pastva ovcí a koz, 
které k farnímu hospodářství 
vždy patřily. 
Projektový manažer Petr Za-
pletal doplňuje: „Vždy se sna-
žíme realizovat komplexnější 
projekty, které zvyšují turistic-
kou atraktivitu. Proto k farnímu 

muzeu ještě plánujeme vyzna-
čení nových cyklotras s turis-
tickým mobiliářem a instalaci 
naučné stezky ´Rok na vsi´ na 
jejíž interaktivních panelech 
budou ztvárněna jednotlivá 
roční období ve vztahu k tra-
dičnímu životu na vesnici.“ 
Žádost o dotaci projektu s cel-
kovými náklady přes 10 mil. Kč 
byla podána do Regionálního 
operačního programu NUTS II 
Střední Čechy do oblasti pod-
pory 2.2. Veřejná infrastruktura 
a služby cestovního ruchu. 
Obec Kondrac  získala v roce 
2007 titul „Obec roku Středo-
českého kraje“, v celonárod-
ním kole obec roku obhájila v 
tomtéž roce 2. místo. Obec 
realizovala v letech 2005 – 
2006 projekt „Po stopách bla-
nických rytířů na kole i pěšky“ 
s celkovými náklady 9 mil. Kč 
a dotací Evropské unie. 
 

Obec Kondrac připravila zážitkový projekt Farního muzea 

Výstava litinových soch  byla 
zahájena vernisáží dne 28. 
února 2008 panem Leošem 
Bočkem, umělcem a srdcem 
celé akce. V první řadě podě-
koval děkanovi fakulty Archi-
tektury panu prof. Ing.arch. 
Vladimírovi  Šlapetovi, DrSc., 
proděkanovi pro strategický 
rozvoj fakulty Ing.arch. Janovi 
Hrubému, CSc., panu Ing. 
Robertovi Königovi, prokuristo-
vi firmy Železárny Štěpánov s 
r.o., všem umělcům, kteří se 
aktivně podíleli a jejich sochy 
byli možno shlédnout. Velké 
díky patřilo i studentům fakulty 
architektury, kteří si mohli ten-
to netradiční materiál „ošahat“ 
a realizovat své nevšedné i 
futuristické představy. Určitě je 
nutno připomenout, že práce 
studenta Tomáše Beneše byla 
pojata nadčasově a nadchla 
ředitele železáren Štěpánov 
pana Ing. Dana Matouška na-
tolik, že spolu navázali bližší 
spolupráci.  
Mezi další významné hosty 

patřil i pan  Ing. Karel 
Pačiska, starosta 
města Bystřice nad 
Pernštejnem, které 
se v letošním  již 
třetím ročníku přidá 
do akce Slévárenské 
sympózium, jehož 
nedílnou součástí 
bude i Socholití v 
železárnách Štěpá-
nov.  
V minulých letech probíhaly na 
Bystřicku akce dvě, které ne-
byly provázané, ačkoliv tak 
úzce spolu souvisely. Město 
organizovalo na náměstí So-
chařské sympózium, ukázky 
„černého řemesla“ trochu jinak, 
a v železárnách probíhalo tra-
diční lití soch, při realizaci 
obou akcí vždy vystupoval 
další partner z řad školství, jak 
Slévárenská průmyslovka v 
Brně či fakulta architektury v 
Brně. Snahou organizátorů 
akcí bylo pozdvihnutí klasické-
ho řemesla a jeho představení 
trochu jinak lidem jak z řad 

občanů či odborníků. V letoš-
ním roce se podařilo občan-
skému sdružení Zapnuto Bys-
třice tyto subjekty z řad státní-
ho a soukromého sektoru spo-
jit a vytvořit tak novou tradici 
Slévárenského sympózia, kte-
ré ponese společnou myšlenku 
a posune akci v před.  
Jedním z cílům občanského 
sdružení je přiblížení sléváren-
ství i strojírenství jako zajíma-
vý obor studia a pozvednout 
tak upadající zájem o tyto stu-
dijné obory a to prostřednic-
tvím výstav a workshopů i na 
mezinárodní úrovni. Podpořit 

tak  region Bystřicka, který je 
nedílnou součástí celého dění. 
Dovolte, abych Vás pozvala na 
Socholití 2008, které se bude 
konat 31.května 2008 v žele-
zárnách Štěpánov za laskavé 
podpory pana hejtmana kraje 
Vysočina, RNDr. Miloše Vystr-
čila. Další na sebe navazující 
akcí bude první slavnostní 
vernisáž v muzeu v Bystřici 
nad Pernštejnem spojená s 
workshopem na náměstí, kde 
představí své umění studenti 
středních škol. 

Oľga Königová 

Vernisáž litinových soch 
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Vláda dnes na svém zasedání 
přijala Víceletý program pod-
pory dalšího uplatnění biopaliv 
v dopravě, předložený minis-
trem zemědělství Petrem Gan-
dalovičem. Na formulaci pro-
gramu se podíleli rovněž od-
borníci Ministerstva životního 
prostředí. Program je koncepč-
ním materiálem, který umožňu-
je další rozvoj i ekonomickou 
motivaci k širšímu rozšíření 
biopaliv v České republice. 
Pro to hovoří řada důvodů. 
Suroviny pro výrobu biopaliv 
jsou obnovitelnými zdroji. Sou-
časná biopaliva se v České 
republice vyrábějí především z 
řepky olejné (metylester řepko-
vého oleje, MEŘO) či cukrové 
řepy a obilnin (bioetanol). Kro-
mě toho jde o domácí energe-

tické zdroje. Česká republika 
disponuje dostatečnými kapa-
citami surovin, volné zeměděl-
ské půdy i zpracovatelských 
možností, které umožňují mno-
hem vyšší zastoupení biopaliv 
v palivovém mixu české dopra-
vy. Biopaliva umožňují alespoň 
částečně snížit závislost české 
ekonomiky a společnosti na 
dovážené ropě. Pěstování 
surovin pro výrobu biopaliv 
znamená ekonomickou příleži-
tost a zaměstnání pro obyvate-
le především na venkově. A v 
neposlední řadě biopaliva při-
spívají – především v případě 
bionafty – ke snižování emisí 
skleníkového plynu oxidu uhli-
čitého (CO2). Především vyso-
k o p r o c e n t n í  b i o p a l i v a 
(například směs E85 – 85 % 

bioetanolu a 15 % benzínu) 
pak znamenají rovněž vý-
znamně nižší emise dalších 
znečišťujících látek do ovzdu-
ší. 
Program počítá s tím, že od 
roku 2009 by se na českém 
trhu měly v mnohem vyšší 
míře začít uplatňovat vysoko-
procentní směsi (E85, E95 a 
SMN30 – směs nafty a 30 % 
MEŘO) a stoprocentní biopali-
va. Bude-li program notifikován 
Evropskou komisí, bude mož-
né tato biopaliva osvobodit od 
spotřební daně, stejně jako je 
od ní osvobozena současná 
dvouprocentní biosložka v 
motorové naftě a benzínu, 
případně na směsná paliva s 
bioetanolem uplatnit vratku 
spotřební daně. 

V krátké době by měla být ve 
stále větší míře k dispozici na 
trhu biopaliva II. generace. Ta 
s e  b u d o u  v y r á b ě t  z 
„nepotravinářské“ lignocelulo-
sové biomasy (dřevo, těžební 
zbytky, seno, sláma, rostlinné 
odpady, rychlerostoucí dřevi-
ny…). Právě s jejich pomocí 
bude možné dosáhnout podílu 
10 % biopaliv na palivovém 
mixu české dopravy (jak navr-
huje Evropská komise v ener-
geticko-klimatickém balíčku z 
23. 1. 2008) a přitom se vy-
hnout dovozu surovin pro výro-
bu biopaliv ze zámoří. Takový 
dovoz by totiž svými negativní-
mi dopady na životní prostředí 
mohl fakticky rušit pozitivní 
efekt biopaliv. 

MŽP 

Vláda se dohodla, jak dál s biopalivy v dopravě 

Centrum pro komunitní práci západní 
Čechy zahájilo v dubnu loňského roku 
realizaci projektu „Klíčové faktory 
úspěchu místních akčních skupin“. 
Projekt je zaměřen na venkovské ob-
lasti, které se snaží o obnovu svého 
území pomocí metody LEADER. Jeho 
hlavním cílem je pilotní srovnání dopa-
dů činnosti vybraných místních akč-
ních skupin (MAS) na území, ve kte-
rých působí a vyhodnocení účinnosti 
jejich aktivit.  
Na základě srovnávací socio-
demografické analýzy všech do realizace 
projektu zapojených MAS 
(Český Západ – Místní part-
nerství, Rozvojové partner-
ství Regionu Hranicko, Ky-
jovské Slovácko v pohybu, 
Pobeskydí, Posázaví a Vlta-
va), která byla zpracována 
na začátku tohoto roku a na 
základě studia strategických 
dokumentů těchto místních 
akčních skupin a dalších 
materiálů jsme definovali 
návrh základních kritérií 
hodnocení efektivity MAS. 
Tento návrh jsme v první 
polovině února prodiskuto-
vali s členy odborné rady 
projektu složené z odborní-
ků na program LEADER z 

řad ministerstev a agentur  řídících reali-
zaci programu LEADER v ČR a také z 
akademického prostředí. Podle připomí-
nek jsme upravili návrh kriterií a strukturu 
rozhovorů, které budeme v příštích týd-
nech vést se zástupci jednotlivých MAS a 
s žadateli o dotace z jejich území. Hlav-
ním cílem rozhovorů bude ověření správ-
nosti definovaných kritérií.  
Po vyhodnocení výstupů z rozhovorů bu-
de sestaven finální přehled kritérií pro 
posouzení efektivity činnosti MAS a vytvo-
řena metodika „dobré praxe – jak založit a 
řídit místní akční skupinu v ČR“  zahrnují-

cí jednak návod a kritéria pro posouzení 
úspěšnosti MAS (ve formě jednoduchého 
checklistu s komentářem, který bude ma-
nagement MAS moci použít pro sebehod-
nocení činnosti MAS), jednak soupis do-
poručení, jak by MAS měla postupovat v 
případě, že odhalí nedostatky.  
Projekt bude ukončen v prosinci letošního 
roku a jeho realizace je umožněna díky 
podpoře Ministerstva pro místní rozvoj v 
rámci programu Výzkum pro řešení regio-
nálních disparit. 
Tomáš Havránek, CpKP západní Čechy 

Jak pokračuje tvorba metodiky sebehodnocení MAS? 

Projekt byl představen v rámci III. Národní konference o venkovu 13.-15. listopadu 2007.  Zde 
se také konalo první jednání oponentní skupiny složené ze zástupců MAS. 
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„Novela zákona o odpadech občanům 
výrazně usnadní třídění odpadu a také 
ekonomicky zvýhodní recyklaci před spa-
lováním a především skládkováním,“ shr-
nuje ministr životního prostředí Martin 
Bursík hlavní přínos velké novely zákona 
o odpadech, kterou dnes představil na 
tiskové konferenci.  
Zkvalitnění třídění odpadů pro občany 
Obce musí nejpozději do začátku roku 
2010 umožnit svým občanům třídit zá-
kladní druhotné suroviny: papír, plasty, 
sklo, nápojové kartony a biologicky rozlo-
žitelný odpad. MŽP v současné době při-
pravuje novelu zákona o obalech, která 
rozšíří recyklační povinnosti obalového 
průmyslu, jenž bude muset obcím více 
přispívat na třídění. 
Zejména v třídění bioodpadu existují ob-
rovské rezervy. V České republice je nyní 
137 fungujících kompostáren, ale pouze 
devět bioplynových stanic. Podle Plánu 
odpadového hospodářství ČR by mělo na 
skládkách v roce 2010 skončit pouze 112 
kg rozložitelného odpadu na obyvatele. 
Ve skutečnosti putovalo v roce 2006 na 
skládky 142,5 kg na obyvatele. Na sklád-
kách skončí bezmála polovina biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu, i 
když je možné tento odpad dobře využít – 
v kompostárnách či pro výrobu energie v 
bioplynových stanicích. 
Zlepšení systému zpětného odběru 
baterií a akumulátorů 
Výrobci baterií a akumulátorů musí zajistit 
pro občany možnost zpětného odběru 
těchto výrobků v každém obchodě, kde se 
prodávají. Občané za odevzdání baterií a 
akumulátorů nebudou nic platit.  
Výrobci mají také podle předkládané no-
vely povinnost zajistit, aby nejpozději do 
26. září 2010 bylo znovu využito 75 % 
hmotnosti všech na trh uvedených nikl-
kadmiových baterií a akumulátorů a 65 % 
hmotnosti všech olověných baterií a aku-
mulátorů. U ostatních typů baterií je po-
vinnost zajistit recyklaci alespoň 50 % z 
nich. 
Zlepšení systému zpětného odběru 
elektrozařízení 
Novela zvyšuje transparentnost systému 
zpětného odběru vysloužilých elektrozaří-
zení a kontrolovatelnost provozovatelů 
těchto systémů. Zvýší také počet míst, 
kde je možné vysloužilé elektrospotřebiče 
odevzdat.  

Všichni prodejci jsou podle návrhu povin-
ní bezplatně odebrat přístroje výměnou 
„kus za kus“ při nákupu nového zboží. 
Prodejny větší než 200 m2 musí navíc od 
zákazníka odebrat starý přístroj do 5 kg 
hmotnosti bez ohledu na to, zda si zákaz-
ník kupuje nový či nikoli. Internetoví pro-
dejci jsou povinni bezplatně zajistit zpětný 
odběr starého přístroje při dodávce nové-
ho. 
Efektivní likvidace autovraků 
Novela zlepší dostupnost míst, kde je 
možné odevzdat vozidlo s ukončenou 
životností (autovrak) k jeho ekologické 
likvidaci. Každý výrobce bude muset za-
jistit efektivní síť míst po celé české re-
publice, kde je možné se autovraku legál-
ně zbavit. To znamená alespoň jedno 
takové místo ve správním obvodu každé 
obce s rozšířenou působností. Výrobci 
musí zajistit, že se 85 % materiálu a dílů z 
vyřazených aut znovu využije. Náklady na 
tuto sběrnou síť i na ekologickou likvidaci 
vozů ponese výrobce. Novela také zefek-
tivňuje informační systém nakládání s 
autovraky, propojený s registrem silnič-
ních vozidel.  
Ukládání odpadu na skládky nesmí být 
výhodné 
Novela zákona zpřísňuje požadavky na 
provozování skládek a zvyšuje pravomoci 
krajských úřadů při jejich provozování. 
Zároveň dochází ke zvýšení poplatků za 
každou tunu skládkovaného odpadu až 
na konečných 1500 Kč v roce 2013. Vý-
nos z těchto poplatků bude směřovat z 80 
% krajům, z 20 % obcím, na jejichž území 
skládky leží. „Kraje musí tyto prostředky 
reinvestovat zpět do odpadového hospo-

dářství – tedy na zlepšení možností třídě-
ní odpadu pro občany, budování nových 
kompostáren a recyklačních linek a po-
dobné projekty,“ vysvětluje ministr Bursík.  
Většinu výnosu z poplatku na skládkování 
dostanou právě kraje proto, že jsou odpo-
vědné za systém nakládání s komunálním 
odpadem na celém svém území. „To není 
levná záležitost a příjem z poplatků je tak 
šancí pro kraje získat na zkvalitnění slu-
žeb vlastní prostředky,“ říká náměstek 
ministra životního prostředí Karel Bláha. 
Obce, na jejichž katastru se skládka na-
chází, budou nadále dostávat 20 % z 
výnosu z poplatků a nebudou za vlastní 
skládkovaný odpad muset poplatek hra-
dit. „Pro obce je skládka zátěží, zároveň 
ale nechceme, aby se skládka stala lukra-
tivním způsobem získávání prostředků 
pro obecní rozpočty. Poplatky za skládko-
vání musí směřovat zpět do odpadového 
hospodářství,“ vysvětluje Karel Bláha. 
Podpora projektů z Operačního progra-
mu Životní prostředí 
Ministerstvo životního prostředí připravilo 
kromě zákona také finanční nástroj na 
podporu investic do lepšího hospodaření 
s odpady, určený pro obce, kraje, ne-
ziskové organizace i podnikatele. V Ope-
račním programu Životní prostředí je pro 
tento účel vyčleněno 520,2 milionu eur do 
roku 2013. Finanční podpora pro prvních 
téměř 150 úspěšných projektů je již na 
cestě. Jsou mezi nimi nové třídící a recyk-
lační linky, kompostárny či bioplynové 
stanice nebo projekty na zefektivnění 
sběru bioodpadu. Další výzva k předklá-
dání projektů bude vyhlášena na přelomu 
srpna a září letošního roku. 

Novela zákona o odpadech: pro lepší třídění a recyklaci 
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Evropský hospodářský a sociální vý-
bor, ve kterém zasedají zástupci spole-
čenských a hospodářských složek or-
ganizované občanské společnosti, je 
poradním orgánem, jenž Evropský par-
lament, Evropská komise i Rada žádají 
o vyjádření. Výbor může být rovněž 
některou z institucí  požádan o před-
běžné stanovisko (cca 150 za rok) či 
vydat stanovisko z vlastní iniciativy 
(tvoří zhruba 15% stanovisek). 
Takovým dokumentem je i stanovisko 
„Role Národních rad pro udržitelný roz-
voj“, jehož zpravodajem, a tedy zodpo-
vědnou osobou, se stal Roman Haken z 
Centra pro komunitní práci střední Mora-
va, který byl v roce 1996 jmenován vládou 
ČR na čtyřleté funkční období. Roman 
Haken je kromě sekce Vnější vztahy EU 
členem i Střediska pro sledování udržitel-
ného rozvoje, jenž vzniklo v rámci sekce 
Zemědělství, rozvoj venkova, životní pro-
středí (NAT). Právě Středisko pro sledo-
vání UR se stalo iniciátorem vydaní sta-
noviska, které provedlo analýzu hlavních 
orgánů pro udržtelný rozvoj existujících 
na národní vnitrostátní úrovni ve člen-
ských státech EU. 
Na stanovisku kromě zpravodaje pracova-
la v roli expertky Vendula Večeřová také z 
CpKP střední Morava a podíleli se i zá-
stupci sekce NAT, president Středska pro 
UR a zástupci Sítě evropských poradních 
orgánů pro životní prostředí a udržitelný 
rozvoj (EEAC). Práci na stanovisku prů-
běžně připomínkovala a schvalovala me-

zinárodní studijní skupina složená z členů 
EHSV.  
Jako hlavní zdroj informací bylo použito 
dotazníkové šetření, kterým byly osloveny 
Národní kontaktní místa (instituce, které 
spolupracují s Evropskou komisí a podá-
vájí informace o UR na národních úrov-
ních), Národní rady pro udržitelný rozvoj 
(pokud byly ustanoveny) a representanti 
občanské společnosti, převážně zástupců 
ekologických NNO zabývajících se udrži-
telným rozvojem, a to ve všech členských 
státech EU. Mimo to se reportér spolu s 
expertkou setkali s řediteli Národních rad 
pro UR Řecka a Velké Británie, kde získa-
li konkrétnější informace ohledně fungo-
vání těchto institucí i návrhy na doporuče-
ní EHSV.  
Vzhledem k tomu, že se stanovisko zabý-
vá situací ve všech 27 členských zemích 
EU, bylo velmi 
těžké najít kon-
krétní doporučení 
a návod pro je-
jich fungování. 
Jako hlavní otáz-
ka bylo řešeno 
složení členů 
Národních rad a 
byl kladen důraz 
na zapojení ob-
čanské společ-
nosti do jejich 
činnosti. Velmi 
významný se 
také ukázal stu-

peň (ne)závislosti Národních rad na vládě 
příslušné země, neboť je velmi těžké najít 
hranici nezávislosti tak, aby Národní rady 
byly respektovány jak veřejností tak vlád-
ními orgány. Ze stanoviska vyplývá i to, 
že by Národní rady měly přispívat ke tvor-
bě strategie UR a to od jejího počátku a 
monitorovat jejich realizaci. Dále by měly 
být poradním orgánem pro vládu a pod-
porovat dialog a konzultace s občanskou 
společností.  
Kromě doporučení přineslo stanovisko, 
které si v plném znění můžete stáhnou na 
stránce eescopinions.eesc.europa.eu/ 
EESCOpinions.aspx přehled i dalších 
kritérií Národních rad a historii jejich zalo-
žení.           Vendula Večeřová 
Zkratky: EHSV - Evropský hospodářský a sociální 
výbor / UR – udržitelný rozvoj /  EU – evropská unie / 
NNO – nestátní nezisková organizace 

Role Národních rad pro udržitelný rozvoj 

Ve dnech 8. – 10. února se na výstavišti v Lysé nad Labem 
uskutečnil osmý ročník společné výstavy měst, obcí, mik-
roregionů a podnikatelů Regiony České republiky.  
MAS Podlipansko, zde představila svůj region prostřednictvím 
projektu „Vandrování Podlipanskem“, který je spolufinancován 
Evropskou unií a státním rozpočtem ČR. 
Návštěvníci se nejvíce zajímali o nemovité pa-
mátky, muzea, přírodní krásy, cykloturistiku a 
pěší turistiku a v souvislosti s tím o možnosti uby-
tování, stravování a další služby.  Stranou zájmu 
nezůstaly ani akce kulturní a společenské.  
Velký úspěch slavili stolní kalendář a diář s akce-
mi z celého Podlipanska. Během výstavy proběh-
lo tajné hlasování návštěvníků o nejlepší webové 
stránky vystavovatelů, jehož vítězem se stalo 
Podlipansko. Vyhodnocení soutěže o nejlepší 
webové stránky vystavovatelů Regiony 2008 – 
předání Zlaté kuličky s úsměvem smajlíka. Podli-

pansko zde také představilo své DVD, které vás provede tímto 
zajímavým regionem. Toto DVD je k dostání v infomístech Pod-
lipanska. Více informací o našich aktivitách získáte na 
www.podlipansko.cz 

Michaela Roškotová, realizační manager projektu 
„Vandrování Podlipanskem“ 

Podlipansko na Regionech ČR v Lysé bodovalo  
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Nadace Partnerství vyhlašuje sedmý 
ročník soutěže s názvem Cesty městy, 
která se týká zklidňování dopravy ve 
městech a obcích České republiky. Své 
návrhy mohou města a obce podávat 
do 30. dubna.  
Soutěž propaguje a oceňuje kvalitní a 
šetrná dopravní řešení realizovaná v Čes-
ku, která se mohou stát inspirací pro další 
obdobné projekty. „Do soutěže mohou 
města a obce přihlašovat   dopravní řeše-
ní, která byla realizována v posledních 
pěti letech. Přijímána budou řešení zamě-
řená na proměny veřejných prostorů měst 
a obcí, založená především na optimál-
ním uspořádání automobilové, cyklistické 
a pěší dopravy. Důležitou podmínkou je 
přitom prokazatelné zvýšení bezpečnosti, 
zejména pak chodců a cyklistů, a příznivý 
vliv na životní prostředí v okolí“, uvedl 
Radek Patrný z Nadace Partnerství. 

Od roku 2002 bylo do soutěže přihlášeno 
102 projektů a byly rozděleny finanční 
prémie v hodnotě téměř 1,8 milionu ko-
run. „Počínaje letošním ročníkem budeme 
v soutěži udělovat novou zvláštní cenu, a 
to radar se signalizací rychlosti projíždějí-
cích vozidel. Touto cenou chceme odmě-
nit mimořádné úsilí, které bude mít za 
výsledek zvýšení bezpečnosti na průtahu 
obcí, popř. jiné frekventované komunika-
ci“, upřesnil Patrný a dodal, že města a 
obce mohou své soutěžní projekty přihla-
šovat do konce dubna, nejlépe prostřed-
nictvím elektronického formuláře dostup-
ného na internetových stránkách: 
www.nadacepartnerstvi.cz/cestymesty. 
Na stejné adrese jsou také umístěny 
podrobné soutěžní podmínky a přehled 
všech soutěžních návrhů z předchozích 
ročníků včetně fotodokumentace. 
O konečném pořadí soutěžních projektů 

rozhodne třináctičlenná hodnotící komise 
složená, z dopravních odborníků, projek-
tantů, zástupců státní správy a ziskového 
i neziskového sektoru. Základními kritérii 
hodnocení přitom budou přínosy řešení 
pro zvýšení bezpečnosti provozu, kom-
plexnost řešení dopravy (sladění dopravy 
hromadné a individuální automobilové, 
cyklistické, pěší), inovativnost a celková 
kvalita přihlášených projektů. Nejlepší 
řešení budou odměněna finanční prémií 
(mezi vítěze může být v letošním ročníku 
rozděleno až 300.000 Kč), zvláštní cenou 
měsíčníku Moderní Obec a radarem sig-
nalizujícím okamžitou rychlost jako zvlášt-
ní cenou společnosti 3M Česko.        NP 

Začíná sedmý ročník soutěže „Cesty městy“ 

Nadace Partnerství podpořila ve 
svém programu Strom života 
celkovou částkou v hodnotě více 
než půl milionu korun 37 žadate-
lů o grant na výsadbu stromů, a 
to z deseti krajů České republiky 
. Program Strom života podporu-
je čtvrtým rokem společnost 
Skanska, která na  něj v letošním 
roce věnuje 6,2 milionu korun.  
K datu lednové uzávěrky zaslalo 
Nadaci Partnerství svou žádost o 
grant 84 obcí, občanských sdruže-
ní a škol z celé České republiky. 
Odborný poradní sbor vybral 37 
projektů z deseti krajů, mezi které 
rozdělil 555 tisíc korun. Již tradičně 
byly větším počtem žádostí i pod-
pořených projektů zastoupeny kraj 
Jihomoravský, Olomoucký, Středo-
český a Vysočina. Oproti minulým 
letem se zvýšil zájem o výsadby v 
Karlovarském kraji – finanční pod-
poru ve výši 61 tisíc korunu zde 
letos získali 4 žadatelé.  
Zájem o grantovou podporu výsad-
by částkou do 20 tisíc korun je me-
zi obcemi, školami a občanskými 
sdruženími velký. „Obecně lze říci, 
že je u nás péče o zeleň na dobré 
úrovni, ze všech zemí bývalého 
východního bloku jsme rozhodně 
nejdále. Zejména ve velkých měs-
tech se stala výsadba samozřej-

mou součástí jejich rozvoje,“  shr-
nul současný stav péče o zeleň v 
obcích České republiky Stanislav 
Flek ze společnosti Arboeko a do-
dal, že v malých městech je situace 
horší. Starostové a radní nemají 
totiž často o svých pravomocech a 
o vhodných finančních zdrojích pro 
rozvoj zeleně povědomí a často to 
také ani není jejich priorita. 
Od roku 2000 podpořil program 
Strom života Nadace Partnerství 
308 projektů výsadeb stromů, mezi 
které rozdělil téměř 3 milióny ko-
run. Základní kritéria hodnocení 
grantových žádostí zůstala během 
o s m i  l e t  t é m ě ř  s t e j n á . 
„Posuzujeme, zda je do projektu 
zapojena veřejnost, zajímá nás, 
zda jsou vysazovány stanovištně 
původní druhy a v neposlední řadě 
přihlížíme k vyváženosti rozpočtu. 
Naši žadatelé získávají nejen pod-
poru pro svoje projekty, ale záro-
veň i cenné zkušenosti se zajišťo-
váním finančních prostředků. Celá 
řada z nich obdrží svůj první gran-
tový příspěvek právě od nás,“  
uvedla Mirka Drobílková z Nadace 
Partnerství.                                 NP 

Na výsadbu stromů 555 000 korun  
Do 5. června se mohou města České republiky uchá-
zet o titul Město stromů. Vítězi bude kromě putovního 
žezla předán i šek v hodnotě 250 tisíc korun jako pří-
spěvek na uskutečnění osvětové kampaně. Třetí roč-
ník soutěže Město stromů vyhlašuje Nadace Partner-
ství ve spolupráci s městem Strakonice a partnerem 
soutěže je společnost Tetra Pak.  
„Stav životního prostředí je také čím dál častěji kladen 
do přímé souvislosti se zdravím obyvatel. Projekt Měs-
to stromů se snaží tento příznivý trend dál rozvíjet,“ 
uvádí důvody vzniku soutěže Mirka Drobílková z Na-
dace Partnerství. Během června vybere odborná poro-
ta město, které v říjnu převezme žezlo Města stromů. 
Po celý rok pak bude v tomto městě probíhat osvětová 
kampaň s ústředním motivem stromů. Přihlášky do 
soutěže mohou posílat všechny obce o minimální veli-
kosti obce s rozšířenou působností (tj. obce III. typu).  
Držením titulu Město stromů 2007 je Tachov, kde se 
od loňského podzimu koná celá řada aktivit zaměře-
ných na téma zeleně a životního prostředí. Obyvatelé 
se tak mohou účastnit četných výsadeb stromků, vý-
stav, koncertů, soutěží či besed. „Velký úspěch mělo 
listopadové sázení stromků v genovém sadu. Napadl 
sníh, ale přesto přišlo asi 150 lidí. Akce měla velký 
ohlas, rozvěsili jsme klobásy na strom k ohništi, takže 
to vypadá, že nejoblíbenějším stromem Tachova bude 
vyhlášen Klobásovník velkolepý,“ svěřila se Ilona Go-
nová z odboru životního prostředí, která je koordinátor-
kou kampaně v Tachově.  Velkou motivací pro soutě-
žící může být i finanční prémie určená pro vítěze. Díky 
podpoře společnosti Tetra Pak byla v letošním roce 
zvýšena na 250 tisíc korun.                                      NP 

Města mohou již třetím rokem 
soupeřit o titul Město stromů 
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Tento projekt je realizován za finanční pomoci Evropské unie a Internatio-
nal Visegrad Fund. Za obsah dokumentu je výhradně odpovědné CpKP 
střední Čechy a CpKP střední Morava. Nelze jej v žádném případě pova-
žovat za názor Evropské unie ani International Visegrad Fund.  

 
Komunikace s veřejností, aneb jak zapojit veřejnost do plánování, 

rozvoje a rozhodování v obcích, městech a regionech 

Pro koho je školení určeno?  
Příprava projektů veřejné správy, vytváření 
rozvojových partnerství,  plánování strate-
gického rozvoje nebo konfliktní situace 
tam všude je pracovníkům obecních úřa-
dů, manažerům  projektů i manažerům 
rozvoje regionů třeba znalosti jak efektivně 
komunikovat s veřejností.  
Právě těmto pracovníkům může  tento 
seminář přinést důležité  informace a do-
vednosti. 
Seminář je akreditován MV ČR jako vzdě-
lávací program „Komunitní a akční pláno-
vání v praxi“, pod číslem AK I/PV – 
503/2004. 

Obsah školení: 
⇒ Metody a techniky 

zapojování 
veřejnosti  

⇒ Zpracování 
programu  
zapojování 
veřejnosti  

⇒ Facilitace 
⇒ Komunikace 

a spolupráce 
s médii 

⇒ Vytváření partnerství 

CpKP střední Morava a CpKP střední Čechy Vás zvou na školení, které je zdarma. 

Na uvedené semináře je nutné se přihlásit na 
adrese vzdelavani@cpkp.cz. Termíny školení se 
v případě mimořádných událostí mohou změnit. 

 Místo  termín 
 Chomutov  uskutečněno 
 České Budějovice  uskutečněno 
 Brno  uskutečněno 
 Praha  12.3. - 14.3. 2008 
 Pardubice  25.3. - 27.3. 2008 
 Banská Bystrica - SR  31.3. -   4.4. 2008 
 Plzeň  15.4. - 17.4. 2008 
 Ostrava  19.5. - 21.5. 2008 
 Přerov  26.5. - 28.5 2008 

Výukový program je určený pro 1. 
stupeň základních škol a jeho cílem 
je seznámit žáky s výrobou a využí-
váním energie a dopady této činnos-
ti na životní prostředí.  
Je koncipován jako 2 hodinový blok na 
sebe navazujících aktivit, které děti 
provádějí krok za krokem danou pro-
blematikou. V první části programu se 
seznamují s druhy energie ve formě, 
ve které se s ní v běžném životě po-
tkávají, a se zdroji energie, u kterých 
zjišťují, zda jsou obnovitelné či nikoliv. 
Získané informace využijí v druhé části 
programu věnované úsporám energie. 
Žáci odhalují chyby, kterých se člověk 
dopouští při využívání energie a hleda-
jí jejich nápravu. Výukový program je 
sestaven v návaznosti na Rámcový 
vzdělávací program pro základní vzdě-
lávání. 
Součástí výukového programu jsou 
metodické listy, které jsou určeny pře-
devším učitelům. Jejich úkolem je po-

skytnout potřebné teoretické a praktic-
ké poznatky týkající se energie a hos-
podaření s ní, a náměty, jak opatření 
na úspory energie začlenit do výuky. 
Pro samostatnou práci s žáky si učitelé 
mohou zapůjčit „Krabici energie“, která 
byla pro program zakoupena. 
„Krabice“ obsahuje další texty, náměty 
a pomůcky k výuce o úsporách ener-
gie. Součástí krabice je podrobná me-
todika se zevrubně popsanými návrhy 
činností a aktivit, z pomůcek v ní jsou 
například wattmetry, ukázky izolací, 
nebo teploměr. Tato pomůcka školám 
mimo jiné umožní provést vlastní ener-
getický audit, vysvětlit, jak naše ener-
getické potřeby ovlivňují životní pro-
středí a proniknout do základů tzv. 
zelené architektury. 
Vytvořený výukový program bude je od 
ledna 2008 ověřován v základních 
školách, se kterými EKODOMOV úzce 
s pol upr acuj e .          .         
                    Ekodomov Kutná Hora 

EKODOMOV připravil výukový program   

Omlouváme se, ale z důvodu nespolehlivosti některých přihlášených účastníků, jsme nuceni přistoupit k zavedení vratné zálohy. 
Bohužel část zájemců i přes závaznou registraci na seminář nepřijela, neodhlásila se a blokovala tak kapacitu seminářů  
pro jiné zájemce. Záloha ve výši 1000 Kč je vratná po absolvování vzdělávacího semináře. V případě neúčasti bude celá 
částka (případně její poměrná část)  použita na zaplacení vzniklých výdajů (objednaného ubytování a stravy). Vratné zálohy 
jsou v této fázi vybírány na semináře pořádané CpKP střední Morava v těchto městech: Brno, Pardubice, Ostrava, Přerov.  Děku-
jeme za pochopení. 

Společnost Paseo s.r.o. po lednové akvizici 
portálů Rodinnevylety.cz a Tipynavylet.cz 
odkoupila také internetový kulturní přehled 
kdykde.cz. 
Portál Kdykde.cz je již zavedený server s den-
ní aktualizací kulturních akcí, programů kin, 
koncertů, festivalů, recenzí, rozhovorů. Rodin-
nevylety.cz je internetový projekt zaměřený na 
cestování s dětmi a to především po Česku. 
Tipynavylet.cz  je tvořen samotnými návštěv-
níky, kteří zde mají možnost ukládat texty, foto-
grafie a další informace do předem definované 
struktury stránek. 
Paseo zahrnuje do své skupiny i katalog Ces-
tujme.cz zaměřený na shromažďování infor-
mací o stránkách zaměřených na cestování 
obecně. Paseo se propojením a doplněním 
obsahu internetových projektů a vysokou ná-
vštěvností celé skupiny kolem Vyletnik.cz stává 
dominantním hráčem na poli internetových 
portálů oslovujících cílové skupiny se zájmem o 
cestování, trávení volného času, turistiku a 
sport. Celá skupina měsíčně osloví více než 
420 000 unikátních návštěvníků.    J. Jarmara 

kdykde.cz změnil majitele 



V březnu 2008 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 7. března 2008, distribuce od úterý 11. března 
2008. Příští uzávěrka je v pátek 28. března 2008. 

Strá nk a  12 Venkovské noviny, BŘEZEN 2008, číslo 3  /  2008 

Česká zemědělská univerzita 
Praha si vás dovoluje pozvat 
na mezinárodní konferenci 
VENKOV JE NÁŠ SVĚT 
COUNTRYSIDE – OUR 
WORLD, která se uskuteční 
16.-18. dubna 2008 v Kutné 
Hoře. 
Zveme Vás k účasti na diskusi 
s odborníky z ČR i ze zahrani-
čí, kteří se problematikou ven-
kova zabývají z teoretického i 
praktického pohledu, mají od-
lišná zaměření (sociologie, 
geografie, demografie, země-
dělství, ekonomika), ale stejný 
předmět zájmu – rozvoj venko-
va. V plenárním zasedání vy-

stoupí zástupci oslovených 
ministerstev, která přijala zášti-
tu nad jednáním (MŠMT, MŽP, 
MMR, MZV a další). Seznámí 
účastníky konference se svými 
přístupy k rozvoji venkova, 
které jsou podle jejich resortní-
ho zaměření odlišné, ale vzá-
jemně se doplňují a směřují ke 
zlepšení kvality venkovského 
života. Pozvání přijali také 
někteří členové Senátu Parla-
mentu ČR, kteří mají k venkov-
ské problematice vztah. Ple-
nární zasedání uzavře vystou-
pení rektora ČZU prof. Jana 
Hrona a poté bude následovat 
společný oběd. 

Organizační informace: Ple-
nární zasedání bude simultán-
ně tlumočeno. Jednání v sek-
cích bude organizováno tak, 
že pokud budou v některé sku-
pině pouze české příspěvky, 
může jednání probíhat v češti-
ně, bude-li sekce smíšená, 
bude probíhat v angličtině. Pro 
následnou publikaci jen nutno 
abstrakty i příspěvky předklá-
dat pouze v angličtině. Sborník 
abstraktů bude k dispozici v 
průběhu konference, sborník 
oponovaných příspěvků bude 
vydán následně a všem účast-
níkům zaslán poštou. Autoři 
nejvýznamnějších příspěvků 

budou vyzváni, aby své texty 
rozšířili a zpracovali ve shod-
ném formátu do vědecké publi-
kace. 
Prosíme, abyste si včas zajistili 
ubytování v Kutné Hoře. Mož-
nosti jsou uvedeny na webové 
stránce konference. Další in-
formace, registrační formulář a 
šablony pro psaní příspěvků 
n a j d e t e  n a  a d r e s e :  
http://pef.czu.cz/~soclab. Pří-
padné dotazy směřuje na: 
countryside@pef.czu.cz 

Prof. Věra Majerová, 
 Ing. Irena Herová 

VENKOV JE NÁŠ SVĚT COUNTRYSIDE OUR WORLD 

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS 
hledá  ORGANIZAČNÍHO ŘEDITELE / KU 
statutárního zástupce a výkonnou složku organizace  
Náplň práce:  
⇒ řízení menšího týmu (administrativní sekce) v 

neziskové organizaci právníků 
⇒ vedení personální agendy organizace  

aktivní spolupráce s odbornou právní sekcí (např. 
na fundraisingu) 

Požadujeme: 
⇒ vyšší či vysokoškolské vzdělání  
⇒ dobrá úroveň práce s PC, vstřícný přístup k infor-

mační technice, základní znalost angličtiny 
⇒ praxe výhodou, nejlépe na podobné pozici v ne-

ziskové organizaci či v komerční firmě 
Nabízíme: 
⇒ plný úvazek, práci v dynamickém mladém kolekti-

vu, místo výkonu práce Brno 
⇒ práci v organizaci se smysluplným cílem a obsa-

hem, odpovídající finanční ohodnocení 
⇒ místo výkonu práce Brno 
⇒ bonusy: stravenky, 5 týdnů dovolené, flexibilní 

pracovní doba  
Předpokládaná doba nástupu dle domluvy, ideálně 
duben 2008. Přihlášky obsahující: životopis a moti-
vační dopis posílejte Šárce Nekudové na e-mail: br-
no@eps.cz (předmět: Ředitel/ka – konkurz) nebo na 
adresu: EPS, Dvořákova 13, 602 00 Brno,  Tel.: 
545575229. Více o EPS na www.eps.cz 


