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Zde byl informován vedoucími 
pracovnicemi Oblastního spol-
ku Zlín o jejich činnosti  zdra-
votnické, humanitární i sociál-
ní. Těžištěm další debaty  bylo 
hodnocení průběhu právě kon-
čícího projektu podporujícího 
integraci osob bez přístřeší 
financovaného právě z fondů 

Evropské unie. Eurokomisař 
projevil zájem nejen o adminis-
trativní stránku projektu, ale 
také o lidské příběhy právě 
těchto nepřizpůsobivých mužů. 
Zajímal se  hlavně o příčiny 
vzniku takových životních situ-
ací, které přivedly tyto muže až 
na samý okraj společnosti, kdy 

nezřídka po prošlých životních 
útrapách ani nemají zájem se 
vrátit do života postaveného 
na hodnotách společnosti. Po 
tomto setkání  se všichni zú-
častnění odebrali k osobnímu 
setkání s klienty přímo do Azy-
lového zařízení pro nepřizpů-
sobivé muže bez přístřeší. 
Klienti Azylového zařízení při-
jali tuto neobvyklou návštěvu 
velice kladně a po bezpro-
středním přivítání začali s pa-
nem Špidlou a paní Gajdůško-
vou hovořit o svých životních 
osudech a přáních. Klienti také 
vyjádřili spokojenost se služba-
mi poskytovanými Azylovým 
domem a zaměstnanci OS 
ČČK Zlín. V průběhu návštěvy 
Azylového zařízení přijela také 
hlídka Městské policie na svou 
pravidelnou obhlídku tohoto, 
ne vždy díky alkoholismu ně-
kterých klientů, klidného zaří-
zení. Policisté byli překvapení 
přítomností významných osob-
ností a v krátkém rozhovoru 
zhodnotili spolupráci s pracov-
níky OS ČČK Zlín jako bezpro-

blémovou a pro obě strany 
přínosnou.  
Potom se  návštěva  přesunula 
do objektu Noclehárny, kterou 
obývají muži z ulice, vyhledaní 
prostřednictvím terénního pro-
gramu taktéž financovaného z 
evropských zdrojů. Tito nepři-
způsobivý občané takto pře-
čkávají pouze zimní mrazivé 
noci, bez jakéhokoliv zájmu o 
dlouhodobé zlepšení své situa-
ce. Zde opět zavládlo mezi 
klienty překvapení a po krát-
kém ostychu se také rozprou-
dila debata o životním stylu 
klientů a jejich snaze i nezájmu 
cokoliv měnit. 
V závěru návštěvy eurokomi-
sař Špidla i senátorka Gajdůš-
ková vyjádřili podporu a uznání 
všem pracovníkům, kteří se 
snaží  zlepšit životní vyhlídky 
klientů Azylového zařízení. 
    

Babčáková Silvie, 
koordinátora projektu 

 Azylového zařízení 

Špidla navštívil zlínský Červený kříž 
Ve čtvrtek 20. 3. 2008  po poledni zavítal do  Zlína euroko-
misař a bývalý předseda vlády pan Vladimír Špidla.Po ab-
solvování ostatních plánovaných návštěv v  doprovodu 
senátorky paní Aleny Gajdůškové navštívil také Úřad Ob-
lastního spolku Zlín. 

Topolánek podpořil plán reformy zemědělství 
Předseda vlády Topolánek společně s 
ministrem zemědělství Gandalovičem 
představili ve čtvrtek 10. dubna reformu 
zemědělství na Němcově farmě v Radni-
ce. Hlavním tématem konference byla 
prezentace "Reformy zemědělské politi-
ky," která zahrnovala následující okruhy:  
♦ Zvýšení kvality života na venkově, 

péče o krajinu a kvalitní potraviny 
♦ Podpora konkurenceschopnosti a 

omezení byrokracie v podnikání  

♦ Narovnání vlastnických vztahů k půdě  
Liberální, ale spravedlivé pojetí země-
dělské politiky EU 
Premiér označil reformu jako odpověď na 
dlouhodobé problémy, se kterými se potý-
ká český venkov a zemědělský sektor 
vůbec. Péči o krajinu a kvalitu potravin 
premiér označil jako jednu z priorit země-
dělské politiky. Ovlivnění zemědělské 
politiky premiér označil jako výzvu nad-
cházejícího českého předsednictví EU. 
„Zemědělská politika má mimo jiné vliv i 

na to, jestli jsme jako stát konkurence-
schopní, či nikoliv,“ zdůraznil premiér. 
Jako jeden z bodů reformy, na který má 
ČR absolutní vliv, označil předseda vlády 
otázku narovnání majetkových vztahů. „Je 
na Poslanecké sněmovně, aby byl ukon-
čen problém, který po roce 89 ukončen 
nebyl,“ řekl premiér.  
Premiér jednoznačně vyjádřil plnou pod-
poru Reformě zemědělské politiky, ukot-
vené v programovém prohlášení vlády. 
                                 ZDROJ: Úřad vlády 
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L E T E N K Y  
P R Á C E  V  Z A H R A N I Č Í  

Dne 8. dubna 2008 se uskutečnilo na Ministerstvu zemědělství ČR závěrečné jednání Hodnotitelské komise MAS pro Pro-
gram rozvoje venkova (PRV) v rámci opatření IV. 1.1 Místní akční skupina. Z tohoto jednání Hodnotitelské komise vzešel 
seznam žádostí (MAS) doporučených, navržených jako náhradníci a nedoporučených k financování z PRV. Tyto sezna-
my jsou zveřejněny na webových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz.  

Které MASky uspěly v Programu rozvoje venkova? 

MAS - schválené k financování z PRV 
O.s. MAS KRAJINA SRDCE 
Region HANÁ, o.s. 
Český Západ - Místní partnerství 
Místní akční skupina Sdružení Růže, ob-
čanské sdružení 
Místní akční skupina Podještědí o.s. 
Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. 
MAS Regionu Poodří, o.s. 
MAS  Pobeskydí - zájmové sdružení  
právnických osob 
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 
Místní akční skupina Hornolidečska 
MAS VLTAVA, o.s. 
Lípa pro venkov o.s. 
MAS svatého Jana z Nepomuku 
MAS Mikroregionu Frýdlantsko 
Rýmařovsko, o.p.s. 
MAS Jemnicko, o.p.s. 
Posázaví o.p.s. 
MAS Hlubocko - Lišovsko o.p.s. 
MAS POHODA venkova 
LAG Podralsko o. s. 
MAS Lužnice, o.s. 

MAS Vladař o.p.s. 
Havlíčkův kraj o.p.s. 
MAS Český les, o. s. 
Podhůří Železných hor o.p.s. 
Kyjovské Slovácko v pohybu 
Sdružení SPLAV, o.s. 
MAS Horňácko a Ostrožsko 
Občanské sdružení Aktivios 
Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), 
o.s. 
MAS Nízký Jeseník, občanské sdružení 
Společná CIDLINA, o.s. 
Místní akční skupina Blanský les - Neto-
licko o.p.s. 
MAS Říčansko o.p.s. 
MAS Boskovicko PLUS 
Uničovsko, o.p.s. 
Občanské sdružení CHANCE IN NATU-
RE - LOCAL ACTION GROUP 
Místní akční skupina Podhostýnska, o.s. 
BYSTŘIČKA, o.p.s. 
Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o. 
"Strážnicko" Místní Akční Skupina 
Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko 

Místní akční skupina Pošumaví, zájmové 
sdružení právnických osob 
Znojemské vinařství, o.s. 
Místní akční skupina Třešťsko‘ 
Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. 
MAS "Přiďte pobejt!"o.s. 
Vyhlídky, o.s. 
MAS navržené jako náhradníci k finan-
cování z PRV 
Ekoregion Úhlava o.s. 
Střední Haná, o.p.s. 
Via rustica o.s. 
Místní akční skupina LAG Strakonicko, 
o.s. 
MAS Zubří země, o.p.s. 
MAS Šluknovsko 
Místní akční skupina Rožnovsko 
Místní akční skupina LAG Centrální Šu-
mava, o.s. 
Místní akční skupina Bojkovska 
Občanské sdružení Rozkvět zahrady již-
ních Čech - místní akční skupina 

ZDROJ: MZe 
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Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR, na základě doporu-
čení svých odborných poradních orgánů - svazové Komise ži-
votního prostředí a Komise Rady Asociace krajů ČR pro životní 
prostředí a zemědělství, které přijali též zástupci Petičního vý-
boru obcí se skládkou na svém území, vyslovují níže uvedené 
stanovisko k  návrhu „velké“ novely zákona o odpadech, který 
vypracovalo Ministerstvo životního prostředí ČR.  
Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR ve shodě se zá-
stupci Petičního výboru obcí se skládkou na svém území: 
1. zásadně odmítají návrh novely zákona o odpadech již před-

ložený do vnějšího připomínkového řízení ze strany Minis-
terstva životního prostředí České republiky jako celek. Zá-
kon je z pohledu odpadového hospodářství samospráv ne-
systémový, bez jakéhokoliv zvýšeného přínosu pro ochranu 
životního prostředí, jde proti reálným možnostem obcí jako 
původců komunálních odpadů při nakládání s odpady a zna-
mená zásadní zdražení nakládání s odpady pro občany – 
obyvatele obcí v celé České republice. Návrh nevychází ze 
žádné komplexní ekonomické a environmentální analýzy 
dopadů všech navrhovaných změn na samosprávy a obča-
ny samotné. 

2. budou vyvíjet veškerý tlak na zamezení předložení návrhu 
zákona vládě České republiky a vybízejí další subjekty včet-
ně ostatních ministerstev k tomu, aby zabránily předložení 
návrhu zákona do vlády České republiky. 

3. odmítají povinnost obcí zavést pětikomoditní oddělený sběr 
složek komunálního odpadu (papír, plast, sklo, nápojové 
kartóny, biologicky rozložitelný odpad), jelikož toto již stáva-
jící zákon dostatečně řeší. Třídění odpadu je v současnosti 
obcemi dle jejich možností maximálně podporováno a 
umožňováno. 

4. odmítají zavedení poplatku za energetické využití odpadu a 
naopak navrhují, aby  energetické využití odpadů bylo uzná-
no jako rovnocenné s materiálovým využitím odpadů a v 
tomto smyslu mělo stejnou podporu v rámci systému naklá-
dání s odpady v České republice. 

5. společně navrhují zmírnit ministerstvem navrhovaný nárůst 
poplatků za ukládání  odpadů na skládky. Navrhované zvý-
šení poplatku je negativním dopadem pro občany, který je 
sociálně neúnosný a může způsobit další negativní dopady 
na systém odpadového hospodářství (např. zvýšení výskytu 
„černých skládek“). 

6. navrhují maximální výši poplatku za uložení 1 tuny odpadu 
na skládku 700,- Kč do roku 2013 s tím, že 500,- Kč bude 
příjmem obce se skládkou na jejím území a 200,- Kč bude 
příjmem místně příslušného kraje. V zájmu udržení reálné 
hodnoty výnosu z poplatku bude sazba poplatku v roce 
2013 navýšena o inflaci v letech 2010 – 2013. Takto získané 
prostředky budou kraje účelově vázat na realizaci podpory 
systému odpadového hospodářství obcí a krajů dle plánu 
odpadového hospodářství krajů a obcí. 

7. navrhují obdobný princip stanovení výše poplatku i při uklá-
dání nebezpečného odpadu na skládky. Sazba poplatku za 
uložení nebezpečného odpadu by měla být do roku 2013 
stanovena na 6 500,- Kč. Tento výnos bude dělen dle sou-
časného zákona o odpadech mezi obec a Státní fond život-
ního prostředí v poměru 30 % ku 70 %. Razantním navýše-
ním poplatku za ukládání nebezpečných odpadů na skládky 
dle návrhu ministerstva hrozí zvýšení výskytu „černých sklá-
dek“ nebezpečných odpadů a rovněž neodbornému a nezá-
konnému překvalifikovávání nebezpečného odpadu na 
„obyčejný“ (ostatní) odpad. 

8. nesouhlasí se zavedením poplatku za ukládání těch druhů 
odpadů, které jsou používány jako technologický materiál na 
zajištění skládek. 

9. žádají Ministerstvo životního prostředí ČR, aby obdobné 
návrhy novely zákona o odpadech byly konzultovány se 
zástupci obcí a krajů již v přípravné fázi jejich tvorby. 

 
Ing. Oldřich Vlasák v.r., předseda Svazu měst a obcí ČR 
Ing. Evžen Tošenovský v.r, předseda Asociace krajů ČR 

Společné prohlášení Svazu měst a obcí České republiky, Asociace krajů České republiky  
a Petičního výboru obcí se skládkou na svém území k návrhu novely zákona o odpadech 

Obce a kraje jsou v odpadech jednotné! 

Po orkánu Kyrill mají být lesy v těch 
nejcennějších místech Národního par-
ku Šumava ponechány přirozenému 
vývoji – vyplývá to z  rozhodnutí, které 
včera podepsal  ministr Bursík.  
Na základě doporučení rozkladové komi-
se ministerstva tak potvrdil  původní roz-
hodnutí ministerstva a zamítl rozklad, 
který podaly některé obce a občanská 
sdružení. „Lesy v těch nejcennějších čás-
tech národního parku necháváme samo-
volnému vývoji právě proto, že jde o ná-
rodní park, nikoli hospodářský les. Jeho 
účelem není produkce dřeva. Rozkladová 

komise potvrdila, že původní rozhodnutí 
bylo v souladu s platnými právními předpi-
sy,“ říká ministr Bursík. „Ostatně samotný 
orkán  Kyrill ukázal, jak byly zásahy do 
přirozeného vývoje v minulosti škodlivé. 
Kyrill kácel stromy především tam, kde se 
dříve zasahovalo proti kůrovci a lesní 
porost se tak otevřel ničivému větru. Že 
se větru, dešti a přírodě vůbec poroučet 
nedá, jsme si snad vyzkoušeli mnohokrát. 
Kroky, které děláme, povedou k dlouho-
době stabilním šumavským ekosystémům 
tak, aby se tu nestřídala každých osmde-
sát let po velké vichřici smrková monokul-

tura s kalamitní holosečí,“ dodává ministr. 
MŽP rozhodlo v březnu loňského roku o 
ponechání zhruba 140 000 m3 kalamitní-
ho dřeva v I. a II. zónách NP Šumava 
přirozenému vývoji. Rozhodnutí se týkalo 
nejcennějších částí národního parku, kte-
ré by tu sanačními zásahy významně 
utrpěly. Valnou většinu kalamity, která 
čítala celkem cca 800 000 m3 spadlých 
stromů, naopak Správa NP Šumava odtě-
žila v nejrychlejším možném termínu, aby 
zabránila možnému rozšíření lýkožrouta 
smrkového (kůrovce) mimo lesy národní-
ho parku.                                           MŽP 

Ministr Bursík zamítl rozklad šumavských obcí 
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Na podporu ekologického vytá-
pění Ministerstvo životního 
prostředí ČR (MŽP) vyčlenilo 
částku 100 milionů korun. Ža-
datelé by se svými žádostmi 
neměli otálet. Čím dříve svou 
žádost podají, tím větší budou 
mít šanci finanční podporu 
získat. 
Podpora u kotlů na biomasu a 
solárních panelů může dosáh-
nout až 50 procent investičních 
nákladů, u tepelných čerpadel 
až 30 procent nákladů. Maxi-
mální výše podpory může být 

50 tisíc korun u kotlů na bio-
masu a solárních systémů na 
ohřev vody, u tepelných čerpa-
del a solárních systémů pro 
přitápění může dotace dosáh-
nout až 60 tisíc korun.  
Podporu bude SFŽP poskyto-
vat pouze na kotle na biomasu 
nebo tepelná čerpadla včetně 
příslušenství, která nahrazují 
původní kotle na pevná fosilní 
paliva.  
"Cílem je, aby co nejvíce z 450 
000 domácností, které dnes 
vytápějí uhlím, mohlo přejít na 

modernější a ekologičtější 
způsob vytápění. My jim nabí-
zíme pomocnou ruku - finanční 
podporu investice," vysvětluje 
ministr životního prostředí Mar-
tin Bursík.  
Předpokladem pro přijetí žá-
dosti je mimo jiné i fakt, že 
systém je již prokazatelně v 
trvalém provozu, maximálně 
však 18 měsíců. Podpora se 
dále vztahuje pouze na akce, 
jejichž realizace a financování 
byly zahájeny po 1. lednu 
2005. 
Podpora na instalaci foto-
voltaických článků pro domác-
nosti byla pro rok 2008 vyřaze-
na. 
Instalace fotovoltaických člán-
ků je podporována v rámci 
Operačního programu Životní 
prostředí, a to v ose 3.1 – Vý-
stavba nových zařízení a re-

konstrukce stávajících zařízení 
s cílem zvýšení využívání OZE 
pro výrobu tepla, elektřiny a 
kombinované výroby tepla a 
elektřiny. Dotace z OPŽP 
nejsou určeny pro fyzické oso-
by. 
Přesná znění směrnic je zve-
řejněno na webových strán-
kách MŽP ČR a SFŽP ČR.  
Státní fond životního prostředí 
ČR již 16 let zásadním způso-
bem přispívá na investice do 
ochrany a zlepšování životního 
prostředí, financuje především 
investice do projektů na ochra-
nu vod, ochranu ovzduší, vyu-
žití obnovitelných zdrojů ener-
gie, nakládání s odpady, 
ochranu přírody a krajiny a 
vzdělávání, a to buď z národ-
ních zdrojů, nebo ze zdrojů 
Evropské unie.  SFŽP 

Domácnosti mohou žádat o dotaci na ekologické vytápění 
Domácnosti mají možnost žádat o podporu výměny starých 
kotlů na uhlí za moderní vytápění obnovitelnými energetic-
kými zdroji. Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) začal  
25. března přijímat žádosti o investiční podporu instalace 
kotle na vytápění (či kogeneraci tepla a elektřiny) s využitím 
biomasy, solárních systémů pro ohřev užitkové vody či pro 
přitápění, a také pro instalaci tepelných čerpadel. Žádosti 
bude přijímat až do 31. prosince 2008.  

"Jsem přesvědčena, že zalo-
žení asociace je krokem 
kupředu," říká Tereza Vacko-
vá, která byla na prvním jedná-
ní Asociace regionálních zna-
ček, o.s. zvolena předsedkyní, 
a dodává: "Regiony tak pře-
vzaly zodpovědnost a získaly 
právo rozhodovat za celý sys-
tém značení Domácí výrobky." 
Tento systém zavedlo a dosud 
koordinovalo Regionální envi-
ronmentální centrum ČR. 
"Asociace bude dbát, aby si 
všechny značky udržely vyso-
kou úroveň, a poskytne nám 
prostor společně rozvíjet regio-
nální značení," oceňuje Radka 
Sachrová, koordinátorka znač-
ky v Beskydech.  
Na jednání asociace, které 
proběhlo 19. března v Praze, 
se regionální koordinátoři 
shodli na prvních společných 
zásadách. K nejdůležitějším 

patří dodržování jednotných 
pravidel certifikace produktů a 
jednotného grafického stylu při 
propagaci značek. "Jednotnost 
grafiky považuji za největší 
výhodu Asociace regionálních 
značek. Umožňuje propagovat 
všechny značky jako celek, ale 
také násobí účinek propagace 
jednotlivých značek," uvádí 
Tomáš Kažmierski, zakladatel 
systému Domácí výrobky.  
Regionální koordinátoři se dále 
dohodli, že v letošním roce 
proběhne přeměna společných 
w e b o v ý c h  s t r á n e k 
www.domaci-vyrobky.cz na 
internetový portál s novou gra-
fikou, přehlednější strukturou a 
zejména s větším důrazem na 
samotné certifikované výrobky.  
Cílem regionálního značení 
výrobků je zviditelnit tradiční 
venkovské regiony a využít 

jejich socioekonomických vý-
hod. Do systému Domácí vý-
robky se od roku 2004 zapojilo 
8 regionů -- Krkonoše, Šuma-
va, Beskydy, Moravský kras, 
Orlické hory, Moravské Kravař-
sko, Górolsko Swoboda a Vy-
sočina. V každém z nich vznik-
la regionální značka pro výrob-
ky, která zaručuje jejich původ 
a vazbu na určité výjimečné 
území, kvalitu a šetrnost k 
přírodě. V celé republice bylo 
uděleno již 127 certifikát! ů, 
které opravňují výrobce užívat 
regionální značku.  
Regionální značka pomáhá 
výrobcům v reklamě a propa-
gaci jejich produkce, s odby-
tem jejich produktů a se zvýše-
ním prestiže výrobků v tuzem-
sku i v zahraničí prostřednic-
tvím dobrého jména regionu. 
Zároveň posiluje sounáležitost 

místního obyvatelstva s regio-
nem, podněcuje zapojení oby-
vatel do dění v regionu a zpro-
středkovává kontakty mezi 
výrobci a dalšími lokálními 
aktéry. Region získává zave-
dením značky další možnost, 
jak se prezentovat navenek a 
posilovat vlastní image.  
Důkazem, že výrobky se znač-
ku jsou skutečně kvalitní a 
úspěšné, je 2. místo pro Vá-
noční ozdoby firmy Rautis Po-
niklá z Krkonoš a 3. místo pro 
Křehké válené uši pana Fran-
tiška Šuberta z Beskyd v sou-
těži regionálních produktů a 
suvenýrů, která se konala 19. 
března 2008 v Jablonci nad 
Nisou současně s veletrhem 
cestovního ruchu Euroregion 
Tour.  

Iva Dyková, REC ČR 

Regionální značky se spojily v asociaci  

www.domaci-vyrobky.cz 

Osm regionálních značek vytvořilo asociaci, která umožní 
jejich spolupráci a zajistí společnou propagaci na národní 
úrovni. Důvodem vzniku byla potřeba zastřešit úspěšně se 
rozvíjející aktivity ve všech regionech. 

www.regionalni-znacky.cz 
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Základní organizace Českého sva-
zu ochránců přírody Ponikva v 
Blansku uspořádala pro obyvatele 
a návštěvníky Moravského krasu 
vlastivědné vycházky. Celá série 
byla  zahájena v sobotu dne 29. 
března exkurzí do lesů blízko Ada-
mova.  
Vycházce předcházela návštěva kos-
tela svaté Barbory se Světelským 
oltářem, jeho prohlídka a výklad. Na 
vycházce účastníkům přednášel o 
historii lesů v Moravském krasu lektor 
RNDr. Hynek Skořepa.   
V letošním roce organizace připravila i 
několik novinek: 
Exkurze s medobraním - návštěva 
včelařské hobby farmy v době vytáče-
ní medu. Účastníci si odvíčkují medný 
plást a ochutnají regionální produkty v 
místním „Občerstvení Včelka“. 
Lesnictví v Moravském krasu - Byli 
jste již v lese s průvodcem? Pojďte to 
zkusit ! Čekají na Vás zajímavé ukáz-
ky různých způsobů hospodaření v 
lese, lesnické mapy.  
Série exkurzí pořádaných každý týden 
byla připravena v rámci projektu "Síť 
vzdělávacích a informačních center v 
CHKO ČR", jenž je podpořen z Evrop-
ského sociálního fondu a státního 
rozpočtu ČR. 
Bližší informace pak na:   
www.spolekmoravskykras.cz, 
www.vcelapromoravskykras.cz, 
www.ponikva.org, 
www.evvojmk.cz,  

Exkurze v kostele 
sv. Barbory v Adamově 

Na dnešním zasedání certifikační komi-
se získalo deset nových výrobců znač-
ku Moravský kras- regionální produkt. 
Zasedání komise se konalo přesně rok 
po udělení prvních certifikátů. Za rok 
exitence značení místních výrobků tak 
značku získalo 18 výrobců. 
Značku získaly např. ovčí sýry pana Kore-
neka z Hlubokých Dvorů u Černé Hory, 
klasické bavlněné zástěry a barchetové 
šaty paní Unčovské z Chrudichrom u Bos-
kovic, ovčí produkty pana Vítka z Kunštá-
tu na Moravě nebo umělecké výrobky ze 
skla paní Joničové z Mahostovic.  

Nejvíc bodů získal Jedovnický kapr od 
společnosti Olšovec s.r.o. z Jedovnic. 
Cílem regionálního značení výrobků je 
zviditelnit tradiční venkovské regiony a 
využít jejich socioekonomických výhod. 
Do systému Domácí výrobky se od roku 
2004 zapojilo 8 regionů – Krkonoše, Šu-
mava, Beskydy, Moravský kras, Orlické 
hory, Moravské Kravařsko, Górolsko 
Swoboda a Vysočina. V každém z nich 
vznikla regionální značka pro výrobky, 
která zaručuje jejich původ a vazbu na 
určité výjimečné území, kvalitu a šetrnost 
k přírodě. V celé republice bylo uděleno 
již 127 certifikátů, které opravňují výrobce 

užívat regionální značku. 
Regionální značka pomáhá výrobcům v 
reklamě a propagaci jejich produkce, s 
odbytem jejich produktů a se zvýšením 
prestiže výrobků v tuzemsku i v zahraničí 
prostřednictvím dobrého jména regionu. 
Zároveň posiluje sounáležitost místního 
obyvatelstva s regionem, podněcuje za-
pojení obyvatel do dění v regionu a zpro-
středkovává kontakty mezi výrobci a dal-
šími lokálními aktéry. Region získává 
zavedením značky další možnost, jak se 
prezentovat navenek a posilovat vlastní 
image.             . 
                                     Ing. Jozef Jančo 

Deset nových držitelů značky Moravský kras 
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Mikroregiony a místní akční 
skupiny (MAS) vznikají nejčas-
těji jako seskupení obcí kolem 
přirozeného centra, jde obecně 
o jakási spádová území. Veli-
kost mikroregionů je rozmani-
tá, přesto zhruba polovinu 
zkoumaných tvoří regiony do 
10 tisíc obyvatel a do 10 člen-
ských obcí (jen zhruba 8,5% 
má více než 30 členských ob-
cí). Nejvíce jich vzniklo v le-
tech 1999 – 2001, v souvislosti 
s novelou zákona č.128/2000 
Sb., o obcích. V následujících 
letech byla tendence ke vzniku 
spíše klesající nebo docházelo 
či dochází k transformaci mik-
roregionů na dobrovolné svaz-
ky obcí dle zákona o obcích. 
Vznik, velikost i charakteristiku 
území místních akčních skupin 
– tzv. MAS jasně determinoval 
program Leader. Nejvíce jich 
vzniklo ve sledovaných krajích 
mezi lety 2005-2007, zejména 
díky popularizaci programu 
Leader ve venkovských oblas-
tech a rostoucímu objemu fi-
nančních prostředků, které 
mohly na svou činnost získat. 
Z výsledků výzkumu vyplývají 
průměrné hodnoty počtu oby-
vatel 33,5 tisíc a 11-20 obcí 
(celkem 38%), u těchto pro-
měnných stejně jako u rozlohy 
byly ovšem shledány velké 
rozdíly. Najdeme velké místní 
akční skupiny s více než 50 
obcemi a 50 tisíci obyvatel. V 
porovnání s mikroregiony mají 
MAS o něco nižší hustotu (92 
obyv./km2), která dokresluje 
princip a metody programu 
Leader, který je určen prioritně 
pro venkovské oblasti s nízkou 

hustotou osídlení. V celkovém 
pohledu je poměr velikosti 
mikroregionů vůči místním 
akčním skupinám z hlediska 
počtu obyvatel asi 2,5 násobně 
větší ve prospěch MAS .  
Je však nutné zdůraznit, že 
místní akční skupiny a mikro-
regiony jsou subjekty, které 
často působí na stejném úze-
mí a bývají dokonce propojeny 
společnou organizační a 
funkční strukturou manage-
mentu rozvoje. 
 
Důvody vzniku 
Obce spojuje do mikroregionů 
či MAS především společný 
zájem obecného rozvoje úze-
mí (téměř polovina dotázaných 
mikroregionů i MAS) nebo 
naopak jsou zakládány mono-
tematicky, např. kvůli vybudo-
vání ČOV, kanalizace nebo 
plynofikace (jedná se však o 
stále menší část těchto subjek-
tů, které po dokončení jedno-
rázového úkolu, spolupráci 
ukončí nebo na tomto základě 
staví sdružené obce svoji další 
spolupráci). Respondenti zmi-
ňovali důvody jako je spoluprá-
ce starostů, předávání infor-
mací a zkušeností, realizace 
Programu obnovy venkova i 
dílčích oblastí (př. cestovní 
ruch, infrastruktura a dopravní 
obslužnost, školství) a pocho-
pitelně realizaci společné stra-
tegie rozvoje.  
Z odpovědí je však možné 
vysledovat i jistou účelovost 
vzniku jednotlivých sdružení. 
Nejčastější z nich je zvyšování 
absorpční kapacity území zís-

káváním externích finančních 
prostředků přes management 
mikroregionů a MAS, kdy v 
extrémním vnímání jde pouze 
o obecnou snahu „dosáhnout 
na peníze“, které se nabízejí 
nebo snad v budoucnu nabízet 
budou.  
 
Jak funguje 
management 
Obecně lze říci, že se v této 
oblasti projevuje jak osobní 
zkušenosti respondentů, tak i 
závislost na finanční situaci 
jednotlivých subjektů. Řízení 
rozvoje ve třetině všech sledo-
vaných subjektů zajišťují za-
městnanci v pracovně-právním 
vztahu, jedná se většinou o 
účetní, předsedy, manažery, 
koordinátory či jiné administra-
tivní pracovníky. Pětina mikro-
regionů nemá zaměstnance 
vůbec a nikdo zde není za 
práci odměňován. Naopak 
„profesionální“ management 
rozvoje celkově převažuje u 
MAS, které v 60% odpovědí 
uvedly interní zaměstnance. 
Poměr „interních“ – vlastních 
manažerů tak vychází přibližně 
v poměru 2:1 mezi MAS a mik-
roregiony. Jejich funkční vyme-
zení je určeno především v 
přípravě projektové dokumen-
tace, zajištění běžného chodu, 
komunikací s veřejností, pro-
pagací a koordinací činností s 
místními podnikateli, nezisko-
vými organizacemi a spolky 
(viz. také graf – zajištění pro-

jektových činností v mikroregi-
onech a MAS). Z výsledků je 
také zřejmé, že externí pora-
denství a konzultace jsou po-
měrně běžným jevem, přesto 
jednoznačně více jej využívají 
mikroregiony než MAS - nej-
častěji pro zpracování projek-
tových žádostí a strategických 
dokumentů.  
Právě tyto výsledky z hlediska 
managementu rozvoje a pře-
devším personální kapacity 
nejsou zcela jistě příliš potěšu-
jící, pokud budeme považovat 
mikroregiony a MAS jako je-
den ze základních zprostřed-
kujících subjektů rozvoje ven-
kovského prostoru. 
 
Strategické plánování 
rozvoje 
Drtivá většina mikroregionů a 
MAS má zpracovánu rozvojo-
vou strategii s dlouhodobými 
záměry, prioritami, opatřeními 
a někdy i konkrétními rozvojo-
vými projekty (záporně odpo-
vědělo pouze 20 zkoumaných 
subjektů). Téměř polovina 
všech subjektů má zpracova-
nou strategii ve střednědobém 
horizontu (3 – 7 let), což kore-
sponduje s programovacím 
obdobím EU pro čerpání struk-
turálních fondů 2007 – 2013. 
Dominantní postavení mezi 
zpracovateli strategických plá-
nů mají externí poradenské 
firmy (45% všech odpovědí), 

Jak fungují mikroregiony a MASky? 
Mikroregiony a místní akční skupiny vznikají kvůli společ-
nému prosazování zájmů obcí a místních komunit s cílem 
dosáhnout změn. Usilují o udržitelný rozvoj sdíleného úze-
mí, podporu některých prioritních oblastí jako je cestovní 
ruch nebo infrastruktura, společné získávání financí nebo 
jednorázové účelové akce typu kanalizace.  Výzkum mikro-
regionů a MAS, který proběhl na konci roku 2007 v regio-
nech soudružnosti střední Morava, střední Čechy a Severo-
západ, měl za cíl popsat současné typy zajištění manage-
mentu rozvoje mikroregionů a MAS v ČR a získat dostatek 
informací vedoucích k popisu jejich fungování. 

Pokračování na straně 7 
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pouze v 18 případech (10 mik-
roregionů a 8 MAS) bylo uve-
deno zpracování vlastními 
silami.  
Obtížné je však interpretovat, 
nakolik se u strategií jedná o 
„živý“ či „mrtvý“ dokument ne-
boli do jaké míry je v praxi 
využíván. Velmi hrubým odha-
dem lze za „živé“ označit zhru-
ba třetinu dokumentů, tj takové 
dokumenty, které se aktualizu-
jí, nebo se jejich plnění opako-
vaně vyhodnocuje pomocí 
indikátorů nebo jiného klíče.     
Zapojování veřejnosti do pro-
cesu tvorby strategií je víc než 
vlažné. Nejméně participuje 
paradoxně početně největší 
skupina – široká neorganizo-
vaná veřejnost.  U organizová-
ní veřejných projednání se 
širokou veřejností jsou rozdíly 
mezi mikroregiony (12%) a 
MAS (14%) nevýrazné. Nejuž-
ší jádro participujících tvoří 
starostové sdružených obcí 
(jedná se o čtvrtinu všech mik-
roregionů a MAS), k nim se 
často připojují další představi-
telé obcí (zastupitelé). Další 
skupinou, která je ovšem ne 
vždycky přítomná, představují 
podnikatelé, zemědělci nebo 
zástupci neziskových organi-
zací.     
Obecně převažují u zkouma-
ných strategických plánů for-
mulace se zaměřením na 
„tvrdé“ investiční záměry typu 
rekonstrukce, budování vodo-
vodních sítí a kanalizací atp., 
méně je „měkkých“ neinvestič-
ních opatření. Častou odpově-
dí je oblast cestovního ruchu, 
kterou lze vnímat jako potenci-
onálně nejsnazší možnost 
domluvy a širší spolupráce 
členů mikroregionů a MAS. Z 
odpovědí však nelze jedno-
značně soudit, co přesně mají 
dotazovaní cestovním ruchem 
na mysli a zda jsou navržené 
formy v souladu s udržitelným 
rozvojem. Pro některé to zna-
mená podporu budování no-

vých cyklotras, pro jiné rekon-
strukci a budování nových 
sportovišť nebo materiály pro 
propagaci turismu. 
 
Financování činností 
mikroregionu a MAS 
Financování organizací probí-
há z vlastních i cizích zdrojů. 
Co se týká vlastních, výzkum 
se soustředil hlavně na pří-
spěvky, které mikroregiony a 
MAS vybírají od svých členů. 
Členské příspěvky jsou častěji 
využívány k financování mikro-
regiony než MAS, ale i tak je 
využívá více než 80 % všech 
subjektů (a více než 60 % 
MAS). Pokud MAS vybírají 
členské příspěvky, jsou obvyk-
le nižší než ty, které předepi-
sují mikroregiony. To je dáno 
především rozdílným způso-
bem fungování obou typů or-
ganizací i trochu odlišným způ-
sobem financování rozvojo-
vých záměrů. MAS mají oproti 
mikroregionům možnosti zís-
kávat finanční prostředky z 
různých programů častěji i na 
svůj provoz a fungování orga-
nizace. Nejčastějším způso-
bem určování výše členských 
příspěvků je u mikroregionů 
počet obyvatel v členských 

obcích. MAS častěji využívají 
kombinaci počtu obyvatel obce 
a pevné částky dle druhu sub-
jektu (např. 500 Kč pro fyzické 
osoby, 1 000 Kč pro obec plus 
3 Kč na obyvatele). Nicméně 
členské příspěvky jsou jen 
malou částí celkových příjmů a 
výdajů u většiny subjektů 
(nedosahují či nepokrývají ani 
25 % celkových příjmů či výda-
jů). Při sledování celkových 
příjmů a výdajů subjektů lze 
konstatovat, že většina realizo-
vala v roce 2006 vyšší příjmy 
než výdaje (56:44 ve prospěch 
subjektů s vyššími příjmy než 
výdaji). Zkušeností jednotli-
vých subjektů s čerpáním ex-
terních finančních zdrojů 
(dotace, granty) na rozvoj je 
velmi pestrá a shrnuje ji násle-
dující graf. Jednoznačně však 
převažuje zkušenost s čerpá-
ním z krajských zdrojů, který je 
spojen především s čerpáním 
v rámci Programů obnovy ven-
kova. 
 
Společné aktivity  
Nejčastější formou pomoci 
mikroregionů a MAS svým 
„členům“ se zaměřuje na po-
skytování informací o dotač-
ních titulech. Zajímavým zjiště-
ním je konkrétní pomoc ma-

nagementu mikroregionů a 
MAS v následném vlastním 
zpracování projektů obcím, 
podnikatelům a neziskovým 
organizacím, které byly častěji 
uváděny u MAS než u mikrore-
gionů, což má zřejmě souvis-
lost s různou mírou zajištění 
profesionálního managementu 
rozvoje.  
Výzkum mikroregionů a míst-
ních akčních skupin ve třech 
regionech soudržnosti (NUTS 
II) -  Střední Morava, Střední 
Čechy a Severozápad, se 
uskutečnil v rámci projektu 
Benchmarking venkova - Zkva-
litňování managementu mikro-
regionů jako nástroje pro řeše-
ní regionálních disparit. Poda-
řilo se získat údaje za 170 
mikroregionů a MAS, z celko-
vého počtu 292 existujících 
subjektů na těchto územích. 
Cílem bylo získat informace 
pro nalezení typologie ma-
nagementu rozvoje v mikrore-
gionech a MAS  a zajištění 
základních údajů o fungování 
těchto mikroregionů a místních 
akční skupin z hlediska jejich 
strategického plánování, pří-
pravy projektů, financování a 
vyhodnocování činností . 
Hloubkové analýze bude v 
další fázi projektu podprobeno 
18 vybraných mikroregionů a 
MAS. Projekt financovaný Mi-
nisterstvem pro místní rozvoj 
realizují Centrum pro komunit-
ní práci střední Morava, Cent-
rum pro komunitní práci střed-
ní Čechy a Ústav pro ekopoliti-
ku, o.p.s..  
S podrobnými výsledky výzku-
mu a dalšími relevantními in-
formacemi se můžete sezná-
mit na internetových stránkách 
w w w . c p k p . c z / p r o j e k t y -
benchmarkingvenkova nebo 
přímo u realizátorů výzkumu. 
 
Mgr. Barbora Šafářová  
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.  
Mgr. Ivo Škrabal 
Centrum pro komunitní práci 
střední Morava 

Jak fungují mikroregiony a MASky? 
Dokončení ze strany 6 
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Do programu Podpora obnovy venkova (POV) vyhlášeného 
ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) 2008 se přihlásilo cel-
kem 412 projektů.  
V dotačním titulu DT-2, který byl založen na spolupráci s dětmi 
a mládeží, předložilo z Olomouckého kraje své projekty celkem 
38 žadatelů s požadavkem 8,25 milionů korun, což je po Stře-
dočeském a Jihočeském kraji největší zájem. Z území MAS –
Partnerství Moštěnka se přihlásilo celkem 7 zájemců, např. 
DSO mikroregionu Moštěnka s integrovaným projektem „Kudy 
kam Moštěnkou“ na informační tabule se značením cyklostezky 
a cyklotras. Dále své individuální projekty předložily obce Pře-
stavlky, Radkovy, Bochoř, Dřevohostice, Želatovice a Podolí, 
nejmladší člen mikroregionu. Z okresu Přerov se přihlásilo dal-
ších 10 žadatelů, z toho šest projektů bylo z obcí MR Záhoran a 

dále z obcí Střítež nad Ludinou, Ústí, Veselíčko a mikroregionu 
Hranicko. Celkem je tedy z okresu Přerov 18 žadatelů z 38 zá-
jemců z Olomouckého kraje. 
Do dotačního titulu DT-3 na přenos zkušeností v rozvoji venko-
va se přihlásilo z Olomouckého kraje 5 žadatelů a ze Zlínského 
kraje 2 žadatelé. Mezi nimi byl i projekt Mikroregionu Holešov-
sko „Výměna zkušeností ve středu Moravy“, jehož partnery jsou 
mikroregiony Moštěnka a Lipensko. Mezi dalšími žadateli je i 
Mikroregion Záhoran. 
V dotačním titulu DT-1 určenému pro vítěze soutěže vesnice 
roku předložila z území MAS – Partnerství Moštěnka svůj pro-
jekt „Komunikace pro pěší“ obec Prusinovice z mikroregionu 
Holešovsko. 

Přehled projektů přihlášených do POV MMR 2008 
Z Přerovska se do programu Podpora obnovy venkova přihlásilo 20 projektů 

Projekty přihlášené do POV MMR 2008  

Kraj DT-1 DT-2 DT-3 
požadavek počet požadavek počet požadavek počet 

Jihočeský     8 544 000 35     
Jihomoravský     6 603 000 24     
Královéhradecký     2 034 000 10     
Karlovarský     776 000 3     
Liberecký     1 416 000 8     
Moravskoslezský     3 774 000 15     
Olomoucký     8 249 000 38 869 000 5 
Pardubický     3 549 500 17     
Plzeňský     3 736 000 16     
Středočeský     14 636 000 74     
Ústecký     6 702 000 28     
Vysočina     6 241 000 29     
Zlínský     6 474 000 25 386 000 2 
Celkem 25 000 000 56 72 734 500 322 5 730 664 34 
DT-3: Projekty předložené z Olomouckého a Zlínského kraje 

Záhoran v zajetí úspěšných projektů Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Záhoran 
Luhačovské Zálesí - region zdraví, krásy, prosperity Mikroregion Luhačovské Zálesí 
Rozvoj spolupráce obcí regionu Ruda Svazek obcí regionu Ruda 
Výměna zkušeností ve středu Moravy Mikroregion Holešovsko 
Seminář do oblasti SASKA - předání zkušeností Mikroregion Kosířsko 
Podpora a rozvoj spolupráce Češi Moravanům Mikroregion Předina 
Podpora spolupráce a odborného vzdělávání ve venkovském prostoru Svazek obcí mikroregionu Moravskoberounsko 
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DT-2: POV MMR 2008 – projekty předložené z Olomouckého kraje 
Název projektu Žadatel Celkem Dotace Vlastní 
Dětské hřiště Úsov Město Úsov 357 000 250 000 107 000 
Vybudování hygienického zařízení u obecní klubov-ny - Přístavba Obec Vrchoslavice 871 000 300 000 571 000 
Náš sen?...Chceme si hrát každý den! Obec Jedlí 500 000 350 000 150 000 
Přestavlky - spolu s dětmi Obec Přestavlky 124 000 86 000 38 000 
Hřiště - pro radost z pohybu i chvíle oddechu Obec Radkovy 121 000 84 000 37 000 
Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci - Bruslařská dráha Obec Přáslavice 445 000 300 000 145 000 
Kudy kam Moštěnkou DSO mikroregionu Moštěnka 429 000 300 000 129 000 
Slunce jako garant času Obec Rouské 127 000 89 000 38 000 
Oprava kulturního a sportovního zařízení - sokolov-na Obec Bochoř 700 000 300 000 400 000 
Dětské hříště u MŠ Stařechovice Obec Stařechovice 670 000 300 000 370 000 
ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ - MŠ Těšetice včetně oplocení a ostatních aktivit Obec Těšetice 300 000 210 000 90 000 
Učíme se a hrajeme si pod stromy Obec Dřevohostice 154 000 108 000 46 000 
Pojďte děti, budeme si hrát Obec Všechovice 386 000 270 000 116 000 
Ať se mládí vydovádí - rekonstrukce vedlejších prostor hasičské zbrojnice pro volnočasové aktivity mládeže a teenagerů Obec Želatovice 240 000 168 000 72 000 
I děti v Provodovicích si chtějí hrát Obec Provodovice 100 000 70 000 30 000 
Vikýřovice- oprava budovy č.p. 273 pro volnočaso-vé aktivity Obec Vikýřovice 382 000 267 000 115 000 
Vybudování klubovny pro děti Obec Střítež n. L. 315 000 220 000 95 000 
Vybavení dětského areálu v obci Kamenná Obec Kamenná 101 000 68 000 33 000 
Krásná škola ve Hvozdě Obec Hvozd 420000 294 000 126000 
Veselá plavba - modernizace školního hřiště a za-hrady v MŠ Veselíčko Obec Veselíčko 300 000 210 000 90 000 
Kdo si hraje nezlobí - Stavba altánu pro děti na školním hřišti ZŠ a MŠ Obec Babice 150 000 105 000 45 000 
Mateřská škola Loučná, návrhy dětí Obec Loučná n. D. 260 000 182 000 78 000 
Naše škola, naše království Obec Písečná 440 000 300 000 140 000 
Zrestaurování 2 kamenných křížů v obci Ústí Obec Ústí 229 000 159 000 70 000 
Dětský ráj Obec Suchdol 440 000 300 000 140000 
Výstavba klubovny u sportovního areálu Obec Zdětín 200 000 140 000 60 000 
Podpora škol v mikroregionu Hranice Mikroregion Hranicko 426 000 298 000 128 000 
Postavme si svoji obec - Čechy pod Kosířem Obec Čechy p. K. 576 000 300 000 276 000 
Naučná stezka Ústí - poznávací stezka obce Obec Ústí 395 000 277 000 118 000 
Podolí - hřiště v údolí Obec Podolí 288 000 201 000 87 000 
Oprava kotelny mateřské školy Rakov Obec Rakov 306 000 214 000 92 000 
Ójezdská zeleň očima dětí Obec Horní Újezd 200 000 140 000 60 000 
Dětské hřiště u sportovního areálu Obec Vrbátky 350 000 245 000 105 000 
OPATOVICE dětem II Obec Opatovice 265 000 185 000 80 000 
Hřiště snů Obec Leština 426 000 298 000 128 000 
Postavme si svoji obec - Senice na Hané Obec Senice n. H. 87 000 61 000 26 000 
Dětské hřiště Obec Skorošice 590 000 300 000 290 000 
Oprava veřejné komunikace - úprava nástupiště autobusové zastávky Obec Stražisko 614 000 300 000 314 000 
Zpracoval TSu, 6. 4. 2008 
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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 

Na prvním společ-
ném jednání se dne 
25. března se v Kos-
telci u Holešova se-
tkali zástupci Spolku 
pro obnovu venkova 
Olomouckého a 

Spolku pro obnovu venkova Zlínského 
kraje, aby si vyměnili své poznatky a 
zaujali společné stanovisko k aktuál-
ním tématům regionálního rozvoje úze-
mí střední Moravy. 
K hlavním bodům jednání patřil Regionál-
ní operační program NUTS II Střední Mo-
rava, problematika financování místních 
akčních skupin z prostředků krajů a otáz-
ka podpory obcí prostřednictvím Progra-
mu obnovy venkova. 
Prvním tématem byl ROP NUTS II střední 
Morava, především některá opatření (3.2 
Veřejná infrastruktura a služby), která se 
překrývají s opatřeními Programu rozvoje 
venkova ČR (III.1.3 Podpora cestovního 
ruchu) a není zde zcela vyjasněno, kdo a 
na jaké typy projektů může žádat. Dále 
bylo poukázáno na minimální hranici 2 
milionů korun uznatelných nákladů v pro-
jektech v rámci oblastí podpory ROP 3.2 
Veřejná infrastruktura a služby a 3.3. Pod-
nikatelská infrastruktura a služby, která 
diskriminuje menší projekty na venkově. 
V těchto souvislostech byl vytvořen spo-

lečný návrh na nominaci 2 členů SPOV 
OK a SPOV ZK do Monitorovacího výboru 
ROP, aby zmíněnou problematiku mohli 
ovlivnit a tím hájit zájmy venkova. 
Dalším společným tématem bylo vyhod-
nocení podpory pro MAS v roce 2007 ze 
strany Olomouckého a Zlínského kraje a 
programu Leader ČR 2007. V těchto in-
tencích proběhla obsáhlá debata o pod-
poře MAS ze strany krajů pro rok 2008, 
především v souvislosti s  MAS, které 
budou úspěšné v PRV IV.1.1. Místní akč-
ní skupina a budou potřebovat prostředky 
na předfinancování realizace svého Stra-

tegického plánu Leader.  
Důležitým bodem programu bylo rovněž 
zhodnocení průběhu programu obnovy 
venkova v obou krajích. Zástupci SPOV 
OK a SPOV ZK se navzájem informovali 
o jednotlivých odlišnostech tohoto progra-
mu v obou krajích, především co se týká 
podporovaných aktivit a finančních aloka-
cí. Výstupem je mimo jiné návrh zvýšení 
finanční alokace v Olomouckém kraji a 
vytvoření podobného nástroje na předfi-
nancování projektů jako je Regionální 
podpůrný zdroj ve Zlínském kraji. 

MLZ/TSu, CpKP StM 

Zástupci Spolků pro obnovu venkova Olomouckého 
a Zlínského kraje jednali poprvé spolu v Kostelci u Holešova 

Spolky o středomoravském ROPu, POV v obou krajích i podpoře MAS 



Strá nk a  11 Venkovské noviny, DUBEN 2008, číslo 4 / 2008 

Na 29. Dni malých obcí, které organizu-
je firma Triáda s.r.o., konaném  dne 4. 
března 2008 v Praze a 11. března 2008 
ve Vyškově byla vyhlášena soutěž Ves-
nice roku 2008.  
Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro 
obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí 
ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a 
Ministerstvo zemědělství ČR. Spolupracu-
jícími úřady a organizacemi jsou kancelář 
prezidenta ČR, Ministerstvo životního 
prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, 
Společnost pro zahradní a krajinářskou 
tvorbu, Svaz knihovníků a informačních 

pracovníků ČR, Folklorní sdružení ČR. 
Samostatně Spolek požádal všechny kraj-
ské hejtmany o záštitu nad krajskými koly 
soutěže.  
Loňský ročník soutěže provázely velké 
diskuse o možnosti účasti městysů a ma-
lých měst. Tento problém byl překonán a 
letos se  mohou zúčastnit soutěže všech-
ny obce  venkovského charakteru,které 
mají maximálně 5250 obyvatel. Uvedený 
počet obyvatel byl získán z údajů České-
ho statistického úřadu, kdy obec Petrovi-
ce u Karviné (která nemá statut městyse 
ani města) je největší obcí v ČR a má 

5211 obyvatel. Přípravná komise zao-
krouhlila počet na 5250 obyvatel. Je zpra-
cována valorizace ocenění  soutěže. 
Zájemci o účast v SVR 2008 najdou 
podrobné Podmínky soutěže Vesnice 
roku 2008, Charakteristiku předmětu SVR 
2008 a přihlášku do soutěže na webových 
stránkách Spolku www.spov.org nebo 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR  
www.mmr.cz. Upozorňuji, že do soutěže 
bude zařazena obec, která v termínu do 
30.4.2008 podá řádně vyplněnou přihláš-
ku do soutěže. Rozhodující je razítko poš-
ty.        Ing. Marcela Harnová, SPOV ČR 

Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2008 
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Projekt je zaměřen na osvětu a 
vzdělávání v možnostech a 
přínosech plánování sociálních 
služeb a na pochopení rolí 
jednotlivých aktérů. Pro obce, 
které zastávají roli zadavatelů 
sociálních služeb, zvolili reali-
zátoři formu stručných a názor-
ných prezentací, v rámci kte-
rých seznamují starosty s po-
vinnostmi obcí v sociální ob-
lasti. Navazují tak na fakt, že 
od ledna 2007 začalo platit 
hned několik právních předpi-
sů, ve kterých je mnohdy ob-
tížné se vyznat. Proto také 
pracovníci střediska připravili 
pro starosty přehlednou brožu-
ru, která je s těmi nejzásadněj-
šími informacemi a změnami 
přehledně seznamuje. 
Za historii projektu se již usku-
tečnila řada takovýchto setká-
ní, kterých se zúčastnilo na 
150 zástupců malých obcí z 
Královéhradeckého kraje.  
Díky diskusím, které vždy po 
prezentaci následují, získali 
realizátoři projektu velice zají-
mavé poznatky z praxe staros-
tů a zmapovali hlavní problé-
my, které se při zabezpečová-

ní sociálních služeb na venko-
vě vyskytují.  
Přes veškeré argumenty o 
velkém vytížení starostů ma-
lých obcí je patrný velký zájem 
představitelů obcí i dalších 
aktivních občanů o řešení soci-
álních problémů. Velmi pozitiv-
ním jevem, který ve velkých 
městech téměř vymizel, je 
silný pocit sounáležitosti ze 
strany rodiny, známých a sou-
sedů. Díky tomu je potřeba 
institucionalizovaných sociál-
ních služeb nižší či odkládána 
až do okamžiku, kdy je skuteč-
ně nezbytná. Přestože na ven-
kově fungují stále přirozené 
vazby, pronikají i sem důsled-
ky moderní doby a funkce rodi-
ny selhává. Starší a osamělí 
občané se tak dostávají do 
situace, kdy potřebují využít 
péči druhé osoby a hledají 
vhodné sociální služby, které 
by jim tuto pomoc poskytly.V 
současné době však musí být 
připraveni i na situaci, že bu-
dou odkázáni zpět na svého 
starostu s tím, že poskytování 
služby v dané obci není domlu-
veno a zabezpečeno. S nový-
mi právními předpisy totiž za-

čal platit i nový systém finan-
cování sociálních služeb, který 
počítá s podílem obce v jeho 
zadavatelské roli. Bohužel 
však bývá většina starostů 
tímto novým přístupem zasko-
čena a ani obecní rozpočty 
obvykle nezahrnují částku vy-
členěnou na dofinancování 
sociálních služeb. Venkov se v 
tomto ohledu ocitá v nevýho-
dě, jelikož malé obce nemají v 
převážné většině kapacitu na 
provozování vlastních sociál-
ních služeb a jsou nuceny si ji 
nakupovat z větších sídel a 
měst.  
Služby poskytované přímo v 
domácnostech nebo na území 
obce se díky nákladům za 
dopravu i čas strávený cestou 
za klientem prodražují a de 
facto mají jinou cenu pro obča-
na z venkova a jinou pro oby-
vatele měst, kde poskytovatel 
služby sídlí. Přes veškeré obtí-
že je však řada starostů ochot-
ná na tyto zvýšené náklady 
finančně přispívat, protože si 
uvědomují, jak důležité je 
umožnit lidem zůstat v jejich 
přirozeném prostředí co nejdé-
le a zachovat si kontakt s rodi-
nou, domovem, hospodář-
stvím. 
 V minulosti bylo často za jedi-
né řešení považován přesun 
do ústavní péče či domova 
důchodců. Dnes je k dispozici 
řada služeb, které umožňují 
nepříznivou sociální situaci 

překonat bez 
takovýchto radi-
kálních zásahů 
do života, např. 
p e č o v a t e l s k á 
služba, osobní 
asistence, stacio-
nář (domovinka) 
aj. Zajímavým 
fenoménem je 
dovážka obědů, 
kterou lze pouze 
za jistých okol-
ností považovat 
za sociální služ-
bu. Některé obce 
proto volí i alter-

nativní způsoby, jak zabezpe-
čit pro své občany teplé jídlo, a 
přitom nesahat vždy po dra-
hých sociálních službách, 
např. ze školní jídelny nebo 
místního hostince. 
Najdou se i odvážlivci, kteří ve 
snaze prolevnit poskytování 
služeb a také zabezpečit služ-
by místně dostupné, vytvářejí 
projekty a hledají finanční 
zdroje na vznik podporovaných 
bytů typu bývalých DPS či 
zřízení detašovaných pracovišť 
pečovatelek ve své obci. Přes-
tože v oblasti sociální péče se 
již objevují první příklady dobré 
praxe, velkým oříškem však 
zůstává zajištění preventivních 
služeb, které zahrnují např. 
sociálně-právní poradenství, 
práci s ohroženou mládeží či 
menšinami, tísňové linky, azy-
lové ubytování, terénní progra-
my pro uživatele drog či inter-
venční centra pro oběti domá-
cího násilí, u kterých nelze 
dopředu předpokládat jejich 
využití a lze stavět pouze na 
kvalifikovaném odhadu a sta-
tistikách klientů z minulých 
období.  
Ať se jedná o řešení otázek 
sociální péče či prevence, 
vždy se vyplácí spolupracovat 
s ostatními obcemi a zamyslet 
se nad pokrytím sociálních 
potřeb službami komplexně a 
pro určité území. V rámci pro-
jektu se velmi osvědčila spolu-
práce v rámci území pověřené 
obce s rozšířenou působností 
(PO3) nebo se svazkem obcí. 
Společná dohoda pak může mí 
podobu jednotné koncepce či 
plánu, který umožní zvolit ty 
nejdůležitější priority a naklá-
dat efektivně s finančními pro-
středky. Společná setkání sta-
rostů a příležitost k výměně 
názorů či příkladů dobré praxe 
vede k jejich opakování a za-
měření na konkrétní problémy, 
které tyto obce trápí.  

Zuzana Hloušková 
Občanské poradenské 

středisko, o. p. s. 

Plánování sociálních služeb na malých obcích 
V Královéhradeckém kraji působí již osm měsíců projekt 
„Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů v problematice 
komunitního plánování sociálních služeb“, který byl finanč-
ně podpořen Evropským sociálních fondem a státním roz-
počtem ČR. Realizátorem projektu je Občanské poradenské 
středisko, o. p. s. ve spolupráci s třinácti smluvními partne-
ry z řad pověřených obcí s rozšířenou působností a svazků 
obcí. 
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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  uskutečněno 
 Pardubice  uskutečněno 
 Banská Bystrica - SR  uskutečněno 
 Plzeň  15.4. - 17.4. 2008 
 Ostrava  19.5. - 21.5. 2008 
 Přerov  26.5. - 28.5 2008 

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. 

Podblanické ekocentrum 
ČSOP Vlašim v dubnu již 
tradičně chystá oslavu Dne 
Země. Akce budou probíhat 
v celém Týdnu Země od 13. 
dubna a vyvrcholí Dnem 
Země v sobotu 19. dubna. 
Týden Země zahájí v neděli 
13. dubna od 10 hodin přírodo-
vědná vycházka na Velký Bla-
ník pod vedením Ing. Mgr. 
Martina Klaudyse ze Správy 
CHKO Blaník. Sraz účastníků 
na parkovišti u Louňovic pod 
Blaníkem, kde bude od 9.30 
do 13.30 hodin umístěn infor-
mační stánek. 
Na pondělí 14. dubna přichys-
tal program ke Dni Země Rodi-
čovský ekoklub Breberky. Od 9 
hodin se v ekocentru sejdou 
maminky s nejmenšími dětmi, 
hravé odpoledne od 16.30 
hodin v zámeckém parku je 

určeno pro předškoláky i ško-
láky.   Od pondělí 14. dubna 
do pátku 18. dubna mohou 
zájemci zdarma navštívit Zá-
chrannou stanici pro živočichy.  
V průběhu Týdne Země na-
bídne ekoobchůdek v Pod-
blanickém ekocentru při ná-
kupu 15% slevu. 
Na Den Země v sobotu 19. 
dubna od 14 hodin se děti i 
rodiče mohou vydat na ekos-
tezku s hravými zastaveními. 
Start průběžně od 14 hodin u 
hlavního vstupu do zámeckého 
parku. Účastnické karty budou 
na závěr slosovány, na výher-
ce čekají zajímavé ceny. Od 
14 do 15.30 hodin bude pro 
zájemce otevřen Starý hrad. 
Pro mlsné jazýčky bude v par-
ku nachystán stánek s ochut-
návkou biopotravin. Tyto bio-
potraviny i řadu dalšího zboží 

bude možno již od 13 hodin 
zakoupit v ekoobchůdku Pod-
blanického ekocentra. 
Oslavy Dne a Týdne Země 
zakončí představení Ochotnic-
kého divadelního spolku Neto-
pýr z Týnce nad Sázavou, 
který od 15.30 hodin zahraje v 
zámeckém parku na prostran-
ství u Vlašimské brány pohád-
ku Královna Koloběžka.  
Proč vlastně slavíme Den 
Země? 
Den Země byl poprvé slaven z 
iniciativy amerických politiků a 
studentů v roce 1970. Akce, 
která si kladla za cíl prosadit 
základní požadavky na zlepše-
ní stavu životního prostředí do 
politické a veřejné diskuse, se 
zúčastnilo v USA více než 20 
miliónů lidí. V roce 1990 se z 
oslav Dne Země stala největší 

organizovaná demonstrace v 
historii, zúčastnilo se 200 mili-
ónů lidí ze 140 států světa. V 
roce 1991 se do oslav zapojila 
i Česká republika a o rok poz-
ději se Den Země slavil poprvé 
také ve Vlašimi. 
K oslavám se připojují lidé z 
celého světa zejména pořádá-
ním různých informačních akcí 
pro veřejnost či praktických 
aktivit pro zlepšení stavu život-
ního prostředí.  
Více informací  najdete na 
internetových stránkách Pod-
blanického ekocentra ČSOP 
Vlašim www.csopvlasim.cz.                                                   
Akce jsou podpořeny Středo-
českým krajem.  Spolufinanco-
váno ESF a státním rozpočtem 
ČR z projektu „Doplnění sítě 
center EVVO.“ 

RNDr. Jana Havelková 

Oslavy svátku Země ve Vlašimi 



Strá nk a  14 Venkovské noviny, DUBEN 2008, číslo 4  /  2008 

Agentura CzechTourism připravila pro 
nizozemské odborníky v cestovním ruchu 
fam trip (poznávací cestu) do Krkonoš a 
Libereckého kraje. Prezentaci Špindlero-
va Mlýna a celokrkonošských projektů 
běžeckého lyžování a cykloturistiky v sále 
hotelu Horal ve Svatém Petru ve Špindle-
rově Mlýně vyslechlo téměř pět desítek 
holandských zástupců touroperátotů - 
prodejců jedné z největších evropských 
cestovních kanceláří TUI, která v součas-
né době nově patří spolumajitelům z Ně-
mecka i Holandska.  
Nizozemští profesionálové v cestovním 
ruchu navštívili kromě Špindlerova Mlýna i 
Harrachov a Liberec. Akci organizačně 
vedlo zastoupení státní agentury Czech-
Tourism v Holandsku, resp. paní Lucie 
Struik – Brehova z Amsterodamu. Tato 
patnáct let v přímořské zemi etablovaná 
Češka byla velmi vstřícná a komunikativ-
ní. Podle jejích slov v posledním roce 
vycestovalo do ČR více než 300 tisíc Ho-
lanďanů. Dále uvedla: „Denně zazname-
náváme zájem o nákup nemovitostí v 

Čechách. Holanďané tu kupují i zdevasto-
vané zámečky, vilky.“ Podle jejích slov je 
k nám do republiky a také Krkonoš přita-
hují destinace právě ještě „otevřené“ s 
možností tvořivého prostoru. Konkretizo-
vala: „Jsou to tvůrčí lidé, tolerantní k cizin-
cům, a protože už mají ve své vlasti téměř 
vše hotové, rádi vyhledávají místa, kde se 
mohou jaksi realizovat.“ A tím podle ní 
Čechy jsou. Navíc jim je prý Česko histo-
ricky velmi blízké a pozitivně přijímají, dle 
slov Lucie Struik, zdejší „bohémský“ pří-
stup.  
Stanislav Řehoř, místostarosta Špindlero-
va Mlýna, seznámil přítomné s možnostmi 
aktivního vyžití ve Špindlerově Mlýně, 
upozornil na desítky volnočasových akti-
vit, které vyhovují všem věkovým katego-
riím. Vyzdvihl možnosti adrenalinových 
zážitků nejenom pro mladé lidi. Poukázal 
na mimořádnosti horské jarní a letní sezo-
ny. Popřál přítomným úspěšná jednání, 
která probíhala například se špindlerov-
skou Lyžařskou školou Skol Max, a zvý-
šený zájem návštěvníků o českou desti-

naci. Závěrem uvedl: „Přeji vám, abyste 
to, co vidíte nyní, dobrým způsobem zob-
chodovali a nabídli svým klientům. Věřím, 
že zájem o Špindlerův Mlýn bude pokra-
čovat,“ a poděkoval za pozvání. 
Michal Vávra, ředitel Svazku Krkonoše, 
při prezentaci mimo jiné ukázal na mapě 
síť běžeckých tras a cyklobusů, pohovořil 
o možnostech cykloturistiky v Krkonoších 
i Podkrkonoší, upozornil na možnosti tra-
dičního kulturního vyžití jako jsou např. 
jarmarky a slavnosti na náměstí a celokr-
k o n o š s k é  w e b o v é  s t r á n k y 
www.krkonose.eu Zmínil pravidelnou 
účast Krkonoš na veletrhu cestovního 
ruchu v holandském Utrechtu, kde je na 
stánku CzechTourismu ČR prostor pro 
podporu vzájemného turismu mezi oběma 
státy.  
Lucie Struik - Brehova pozvala zástupce 
Špindlerova Mlýna a Krkonoš na nizo-
zemský workshop a přislíbila další velmi 
úzkou spolupráci a výměnu informací. 

D. Palátková 

Holanďané na studijní cestě v Krkonoších 

VÝSLEDKY 
CELOSTÁTNÍHO KOLA 
Nejlepší webová stránka města:  
1. Jihlava (http://www.jihlava.cz) 
2. Znojmo (http://www.znojmocity.cz) 
3. Ostrava (http://www.ostrava.cz) 
 
Nejlepší webová stránka obce:  
1. Tlumačov 

(http://www.tlumacov.cz) 
2. Dolní Vilémovice 

(http://www.dolnivilemovice.cz)  
3. Nečtiny (http://www.nectiny.cz) 

 
Nejlepší elektronická služba:  
1. Praha 6: TV6 (http://www.tv6.cz) 
2. Senorady: e-Muzeum 

(http://muzeum.senorady.cz)  
3. Bohumín: E-info 

(http://www.mubo.cz/index.php?s
ekce=3&rubrika=15&lang=cz) 

♦ Zvláštní cena ministra vnitra 
udělená ministrem Ivanem Lange-
rem za nejlepší bezbariérový pří-
stup na webové stránky při soutě-

ži Zlatý erb Třebihošť 
(http://www.trebihost.cz) 

♦ Zvláštní cena ministra pro míst-
ní rozvoj udělená ministrem Jiřím 
Čunkem za nejlepší turistickou 
prezentaci na webových strán-
kách při soutěži Zlatý erb 
- Města a obce: Kozlovice: Info 
pro turisty 
(http://www.kozlovice.cz) 
- Regiony: Turistický portál Vý-
chodní Čechy 
(http://www.vychodni-cechy.info) 

♦ Cena veřejnosti udělená sdruže-
ním BMI při soutěži Zlatý erb 
Mokré (http://www.obecmokre.cz) 

♦ Zvláštní cena odborné poroty 
soutěže Zlatý erb Pardubický 
kraj: Online rozhovory s před-
staviteli kraje 
(http://www.pardubickykraj.cz/chat
.asp?thema=3844) 

♦ Zvláštní cena společnosti 
Microsoft při soutěži Zlatý erb 
- Města: Náchod 
(http://www.mestonachod.cz) 
- Obce: Tisá (http://www.tisa.cz) 

Jan Savický, za Sdružení Zlatý erb 

Výsledky 10. ročníku ZLATÉHO ERBU 

Brusel schválil v prosinci 2007 Operační pro-
gram Rybářství na období 2007 – 2013. 
Českému rybářství program zajistí zhruba 1 mili-
ardu korun na modernizaci sektoru. Příspěvek 
české strany představuje čtvrtinu prostředků. 
Dále vláda schválila rámec metodiky pro opatření 
z Operačního programu Rybářství zaměřené na 
environmentálně šetrné nakládání s rybníky. O 
dokončení vyjednávání Národního strategického 
plánu rybářství a Operačního programu Rybářství 
s Evropskou komisí dnes vládu informoval ministr 
zemědělství Petr Gandalovič. 
„Operační program Rybářství zajistí českému 
produkčnímu i svazovému rybářství prostředky na 
modernizaci sektoru ve výši zhruba jedné miliardy 
korun, tedy ročně kolem sto padesáti milionů ko-
run,“ informoval ministr Gandalovič. 
„Produkční rybáři se jednoznačně chtějí opřít o 
tradiční chov kapra a modernizovat a podpořit 
konkurenceschopnost českého rybářství. Podpo-
ra je zacílena na menší rybníky do dvaceti hekta-
rů,“ doplnil. 

ZDROJ: MZe 

Čeští rybáři mohou 
z operačního programu 
Rybářství čerpat ročně 
asi 150 mil. Kč ročně 
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„Přijel jsem naplnit svůj slib 
starostům a občanům, že je 
osobně  seznámím s tím, ja-
kou variantu protipovodňových 
opatření jsme zvolili,“ řekl mi-
nistr Gandalovič. „Musím zdů-
raznit, že zvolená varianta 
menší nádrže a doprovodných 
opatření vznikla na základě 
velmi dobré spolupráce naše-
ho ministerstva s minister-
stvem životního prostředí. Za-
hrnuje přírodě blízká opatření 
a zároveň poskytuje dostateč-

nou ochranu obcí a nemá zda-
leka takové sociální dopady 
jako varianta velké nádr-
že,“doplnil ministr Gandalovič. 
Cílem studií bylo najít přijatel-
né řešení, které zajistí obcím 
na horním toku Opavy výrazné 
zvýšení ochrany před povod-
němi a zároveň bude mít mini-
mální dopady na současnou 
zástavbu v obcích podél vodní-
ho toku. Varianta menší nádr-
že a doprovodných opatření 
požadavek dokonale splňuje. 

Studie ukázaly, že pouhé zvý-
šení kapacity koryta řeky Opa-
vy a hráze by se při povodni 
promítly níže na toku. Nejefek-
tivnějším se ukazuje zadržení 
a zpomalení povodně na hor-
ním toku. 
„Jsme si vědomi toho, že pře-
hrada zasáhne  část obce No-
vé Heřminovy, ovšem ve vý-
razně menším rozsahu v po-
rovnání s takzvanou velkou 
variantou nádrže. Pro majitele 
zasažených nemovitostí jsme 
připravili řešení v podobě nad-
standardních  náhrad za jejich 
domy a hospodářské objekty,“ 
uvedl ministr Gandalovič a 
dodal: „Pro obec přináší toto 
řešení řadu pozitivních dopa-
dů,  zejména ukončení dlouho-
leté stavební uzávěry rozvoje 

obce. Ochrana před povodně-
mi je na více než stoletou po-
vodeň a  přehradu budou v 
budoucnu jistě vyhledávat tu-
risté, což dává místním  oby-
vatelům perspektivu pracov-
ních a podnikatelských příleži-
tostí.“ V obci Nové Heřminovy 
bude celkem zaplaveno 56 
objektů z toho 24 obytných a 
soubor opatření – t.j.přehrada 
včetně souboru navazujících 
opatření, které  tvoří více než 
polovinu předpokládaných 
nákladů, by měla stát 7,7 mili-
ard korun. Je patrné, že malá 
varianta představuje nesrovna-
telně menší zásah do života 
obce v případě velké nádrže 
by bylo zaplaveno 156 objektů 
z toho 87 obytných. 

Petr Vorlíček 

Malá nádrž v Nových Heřminovech 
ochrání obce na řece Opavě 
Ministr zemědělství Petr Gandalovič představil v Nových 
Heřminovech řešení protipovodňové ochrany obcí na hor-
ním toku řeky Opavy. Nezbytnost zlepšení ochrany před 
povodněmi ukázaly katastrofální povodně v roce 1997, kte-
ré region silně zasáhly. Od roku 1998 hledá ministerstvo 
zemědělství spolu s ministerstvem životního prostředí řeše-
ní protipovodňové ochrany v této lokalitě. Zvolenou varian-
tu předloží ministerstvo zemědělství v brzké době vládě.  

Pozemkové úpravy byly do-
končeny nebo jsou v současné 
době rozpracovány na zhruba 
18 procentech zemědělské 
půdy ČR. Realizováno nebo 
rekonstruováno bylo zhruba 
1000 km polních cest, téměř 
na 400 ha byla provedena 
protierozní nebo protipovod-
ňová opatření, na 1180 ha 
jsou nové výsadby zeleně. 
Ministr zemědělství Petr Gan-
dalovič o tom informoval při 
prohlídce dvou nových polních 
cest  kolem řeky Novohradky v 
katastru obce Úhřetice. Cesty 
jsou dlouhé 627 a 350 metrů, 
zpřístupňují zemědělské po-
zemky a zároveň slouží jako 
hrázky proti případné povodni. 
Vybudovány byly v roce  2006. 

Celková částka investovaná 
do pozemkových úprav fi-
nancovaných z evropských 
zdrojů, dosáhla 5.801.000 
korun. 
„V rámci restitucí byla vlastní-
kům půda navrácena ve stavu 
z konce osmdesátých let. Po-
zemky byly nepřístupné, vlast-
nicky nescelené nebyla vyjas-
něná jejich lokalizace. Vlastníci 
se nemohli fakticky ujmout 
svých práv. Teprve provedení 
pozemkových úprav znamená 
plné obnovení vlastnictví,“ 
uvedl ministr Gandalovič. 
Vyjasněné vlastnictví je podle 
jeho slov nejdůležitějším kro-
kem ke stabilitě. Platí, že čím 
dřív se pozemkové úpravy 
podaří v dané lokalitě provést, 

tím dřív lze oče-
kávat celkovou 
prosperitu nejen 
v oblasti země-
dělského hos-
podaření, ale v 
celém venkov-
ském regionu. 
Vyjasněné vlastnictví a uspo-
řádání pozemků je mnohdy 
základní podmínkou pro rozvoj 
obce. Proto je také stále větší 
zájem na provádění pozemko-
vých úprav ze stran obcí. 
„Nové a cílené uspořádání 
vlastnické držby přináší pod-
statně vyšší možnost investič-
ních záměrů. Jde o zpřístupně-
ní pozemků, protipovodňová a 
protierozní opaření nebo vý-
sadby zeleně,“ uvedl ministr. 
Tato opatření se provádějí v 
rámci pozemkových úprav 
jako tzv. společná zařízení – 
jsou tedy hrazena z finanč-
ních prostředků na pozem-

kové úpravy a používá se na 
ně přednostně půda z vlast-
nictví státu.  
V posledních letech  stoupá 
význam pozemkových úprav 
také s ohledem na klimatické 
změny a daleko častější po-
vodňové a erozní projevy. 
Komplexní pozemkové úpravy 
jsou nezbytným nástrojem k 
protierozní ochraně půd, slouží 
k ochraně a neškodnému od-
vedení vod při přívalových 
deštích mimo zastavěné části 
obcí, ale také vytváří mnoho 
nových ekologicky význam-
ných elementů v krajině. 

ZDROJ: MZe  

Pozemkové úpravy prospívají krajině 
Nové polní cesty, protierozní a protipovodňová opatření, 
nové prvky v krajině,  pozemkové úpravy upravují vlastnic-
ké vztahy k půdě, vytvářejí podmínky pro efektivní hospo-
daření, mají půdo-ochrannou funkci, dotvářejí ráz krajiny. 
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Ekologický právní servis se dlouhodo-
bě zabývá problematikou povolování 
dopravních staveb, územním plánová-
ním a procesem posuzování vlivů na 
životní prostředí. 
Proto si Vás dovolujeme informovat o 
aktuální situaci ohledně příprav Politiky 
územního rozvoje. Jedná se o zásadní 
nástroj územního plánování, pořizovaný 
pro celé území České republiky. Politika 
územního rozvoje (dále jen „PÚR“) bude 
závazná pro pořizování zásad územního 
rozvoje jednotlivých krajů a samozřejmě 
pro územní plány všech obcí. 
Návrh PÚR však obsahuje řadu věcných 
nejasností, které se týkají jak dopravních 
staveb (přesné vymezení tras (bez vari-
ant) rychlostních silnic R52, R43, R55 
nebo dálnice D3), tak např. nových elek-
tráren nebo úložišť jaderného odpadu. 
Kromě toho nejsou v Politice řešeny mno-

hé podstatné otázky udržitelného rozvoje, 
jako je např. problematika suburbanizace, 
únosného zatížení území, ochrany ovzdu-
ší, atp. 
Záměry, které jsou v návrhu PÚR obsaže-
ny, mohou být schváleny a následně mo-
hou být bez dalšího přejaty do zásad 
územního rozvoje kraje právě s odkazem 
na PÚR a poté i do územních plánů obcí. 
Podle stavebního zákona (č. 183/2006 
Sb.) se obce ani veřejnost, laická ani od-
borná, nemůže podílet na přípravě PÚR, 
může se vyjádřit až v rámci připomínkové-
ho řízení, kdy je k dispozici hotový návrh 
a kompletní posouzení vlivů na udržitelný 
rozvoj (jehož součástí je SEA). 
Toto vnější připomínkové řízení je pláno-
vané na polovinu května až polovinu srp-
na roku 2008. Je však podle nás důležité, 
aby se obce a také občanská sdružení 
účastnily připomínkování PÚR již nyní. 

Vzhledem k tomu, že MMR na návrh EPS 
zveřejnilo na svých webových stránkách 
(http://www.mmr.cz/politka-uzemniho-
rozvoje-cr-2008) pracovní verzi PÚR, 
doporučujeme obcím a sdružením, aby 
této příležitosti využily a zaslaly MMR 
podněty již před oficiálním připomíkovým 
řízením. Je ale samozřejmě velmi důleži-
té, aby se sdružení účastnily i tohoto vněj-
šího oficiálního připomínkového řízení. 
Bez výraznějšího zapojení obcí a veřej-
nosti může být snadno schváleno zcela 
nevyhovující znění PÚR. 
Pokud máte zájem podílet se na připo-
mínkování PÚr a máte jakékoli dotazy, 
prosím, obraťte se na mne. Děkuji pře-
dem za všechny informace od Vás. 
Mgr. Vendula Povolná, právnička EPS 
vendula.povolna@eps.cz, 
tel. 776 154 088 

Připomínkujte POLITIKU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Od 10. dubna 2008 vyhlašuje Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR, odbor řídícího orgá-
nu IOP a OPTP, kontinuální výzvu k po-
dávání žádostí o poskytnutí podpory v 
rámci Integrovaného operačního progra-
mu v oblasti intervence 5.3 Modernizace 
a rozvoj systémů tvorby územních politik, 
zaměření výzvy 5.3a) Podpora při zavá-
dění územně analytických podkladů obcí 
(na úrovni obcí s rozšířenou působností) 
a krajů.  
Oprávněnými žadateli jsou kraje a obce 
pro realizaci projektů na zavádění územ-

ně analytických podkladů krajů, resp. ob-
cí. Podpora je určena pro projekty z celé-
ho území ČR vyjma území hlavního měs-
ta Prahy.  
Celkový finanční objem výzvy je 240 mil. 
Kč, podpora je poskytována formou dota-
ce pro individuální projekty. Podíl spolufi-
nancování z ERDF bude pro všechny 
projekty ve výši 85 % celkových způsobi-
lých výdajů, 15 % tvoří národní spolufi-
nancování hrazené ze státního rozpočtu. 
Minimální přípustná výše celkových způ-
sobilých výdajů je  300 tis. Kč, maximální 

pak 1,1 mil. Kč.  
Žadatel budou podávat projektovou žá-
dost prostřednictvím aplikace Benefit7. 
Formulář projektové žádosti včetně se-
znamu povinných příloh je k dispozici v 
elektronické formě na centrálním serveru 
systému Benefit7 na webové adrese 
www.eu-zadost.cz .  
Další informace naleznete v Příručce pro 
žadatele a příjemce zveřejněné na: 
www.strukturalni-fondy.cz/iop/dokumenty.  

ZDROJ: MMR 

Vyhlášena výzva v oblasti tvorby územních politik 

Pozemkový fond České re-
publiky bude k 31. prosinci 
2012 transformován na orga-
nizační složku státu v pů-
sobnosti ministra zeměděl-
ství. Vyplývá to z usnesení 
vlády, které na podnělním 
jednání kabinet přijal. 
Cílem těchto zásad je nastínit 
kroky transformace Pozemko-
vého fondu České republiky 

tak, aby byl připraven přechod 
z jeho  kolektivního řízení na 
řízení manažerské a k jeho 
transformaci.  
Návrh Zásad transformace 
Pozemkového fondu České 
republiky byl zpracován s ohle-
dem na současnou fázi rozpra-
covanosti jednotlivých úkolů, 
které vyplynuly ze zákonů 
upravujících jeho působnost 

zejména úseku restitucí, priva-
tizace a jiných forem převodu 
majetku státu na jiné osoby. 
Původní návrh na ukončení 
činnosti Pozemkového fondu 
České republika k 31. prosinci 
2009 vláda zrušila v červnu 
2007 právě kvůli zmíněným 
důvodům. 
„Je zřejmé, že Pozemkový 
fond je k plnění zákonem sta-

novených úkolů odborně i 
technicky dobře vybaven a 
jednotlivé agendy má metodic-
ky zvládnuty. Lze předpokládat 
jeho aktivní finanční bilance i v 
letech následujících. Z těchto 
důvodů považuji za ekonomic-
ky důvodné maximální využití 
tohoto potenciálu,“ doplnil mi-
nistr Gandalovič. 
 

Pozemkový fond projde do pěti let transformací 


