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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

Ve dnech 30. dubna a 1. květ-
na 2009 navštívili společnost 
Posázaví o.p.s. jejich maďar-
ští partneři ze společnosti 
Centrum pro rozvoj venkova 
středovýchodní Evropy APU-
RE (Asociace pro evropské 
venkovské university). Cel-
kem 10 zástupců přijalo po-
zvání do regionu Posázaví a 
zvlášť na Benešovské slav-
nosti. Mistr kuchař ve vaření 
maďarského guláše a hrnčíř-
ka předvedli své umění přímo 
na benešovském náměstí. A 
to opravdu doslova.  
Mistr kuchař obdržel veškeré 
ingredience v pátek ráno a pří-
prava guláše mohla začít. Pří-
mo na náměstí ve dvou originál-
ních kotlích začalo vaření typic-
ky maďarského jídla. „Zájem o 
tento guláš byl velký, ale museli 
si počkat až na 12 hodinu, kdy 
byl první výdej a tak někteří 
netrpělivě okukovali, jak mistr 
tento guláš připravuje. Ale nejen 
mistr se podílej na přípravě, ale 
i posázavští přiložili ruku k dílu 
při jeho přípravě. Spolupráce 
mezi partnery nezná hranic“, 
uvedla ředitelka společnosti 
Posázaví o.p.s. Bohunka Zema-
nová.  
Dva dny strávené v regionu 
Posázaví byly pro maďarské 
partnery velmi zajímavé, i když 
velmi krátké. Po skončení Be-
nešovských slavností se jeli 
podívat ještě na zámek Kono-
piště a odtud rovnou na Křivo-
klát, kde už na ně čekali naši 
kolegové z Rakovnicka a Be-
rounský jarmark. V neděli ma-
ďarští partneři po prohlídce Pra-
hy odjeli zpět do maďarského 
Szolnoku. 

Nutno podotknout, že zájem o 
maďarský guláš byl jak v Bene-
šově, tak v Berouně opravdu 
velký a jazykové bariéry smaza-
la vstřícnost a úsměv, jakož i 
několik naučených frází v ma-
ďarském i českém jazyce.  
Už teď mají Posázavští domlu-
veno účast na festivalu guláše, 
kde jinde než v maďarském 
Szolnoku, kam byli pozváni 
účastnit se svým výtvorem. Tak 
jim držme palce, ať se jim v září 
povede uvařit opravdu dobrý 
guláš, který se neztratí mezi 
desítkami dalších gulášů a po-
sázavští budou opět hrdí na 
svůj původ a partnery, kteří se 
festivalu určitě budou účastnit. 

Posázaví, o.p.s. 
  

Jak posázavští vařili mezinárodní guláš 

S připravovaným programem neformálního zasedání ministrů 
zemědělství a rybářství členských zemí Evropské unie, které 
se uskuteční od 31. května do 2. června v Brně a Jihomorav-
ském kraji, seznámil novináře ve středu 29. dubna hejtman 
Jihomoravského kraje Michal Hašek.  
Organizátoři akce, která je plánována téměř na závěr české-
ho předsednictví Evropské unie, připravili pro hosty pestrý 
program. Pondělní program má hosty seznámit s Moravským 
krasem, dá jim nahlédnout do „kuchyně“ jednoho z nejúspěš-
nějších malých pivovarů ČR v Černé Hoře, umožní jim ná-
vštěvu kozí farmy v Šošůvce a je připraven i netradiční raut 
místních regionálních produktů a specialit v jeskyni Kůlna. 
Setkání ministrů zemědělství a rybářství vyvrcholí neformál-
ním zasedáním na brněnském výstavišti. 

MAS Moravský kras o.s. 

Ministři zemědělství a rybářství  
se potkají v Moravském krasu 

MAS účastnící se programu LEADER ČR 2008 protestují proti výsledkům 
II. kola výběru místních akčních skupin v rámci Programu rozvoje venkova 
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Tříděný sběr komunálních 
odpadů v obcích ČR v roce 
2008 zaznamenal další roz-
voj. Celkové množství oddě-
leně sebraných a zrecyklo-
vaných odpadů vzrostlo ve 
srovnání s rokem 2007 o 9,7 
%. Největší nárůst tříděného 
sběru byl u skla (o 15,3 %) a 
plastů (o 14,1 %). V průběhu 
roku 2008 také došlo k za-
huštění sběrové sítě kontej-
nerů. Celkový počet žlutých, 
modrých, zelených, bílých a 
oranžových kontejnerů se 
pohyboval na konci roku 
kolem 178 tisíc kusů, což je 
téměř o 16 tisíc kontejnerů 
více než v předchozím roce.  
Praha (28. 4. 2009) Celková 
výtěžnost tříděného sběru od-
padů, což je množství odpadů 
vytříděných jedním průměrným 
obyvatelem za rok, vzrostla ze 
48,72 kg v roce 2007 na 53,11 
kg v roce 2008 (včetně kovů). 
Zahrnuje přitom odpady z ba-
revných kontejnerů či pytlů, ale 
také ze sběrných dvorů, sbě-
ren surovin, školních a jiných 
sběrů. Výtěžnost sběru papíru, 
plastů, skla barevného a 
„bílého“ (čirého) a nápojových 
kartonů z kontejnerového a 
pytlového sběru dosáhla hod-
noty 35,87 kg/obyvatel/rok, což 
je o 12,9 % více než v roce 
2007. „Uvedená čísla jsou 
velmi optimistická. Dokumen-
tují snahu obcí a jejich obyva-
tel o zlepšení systému tříděné-
ho sběru odpadů. Zároveň 

potvrzují, že zavedený systém 
tříděného sběru je plně funkční 
a umožňuje efektivně odpady 
třídit a následně využívat,“ 
uvedl Marek Sýkora z Komise 
životního prostředí Svazu měst 
a obcí České republiky.  
V mezikrajovém srovnání za 
minulý rok nejlépe své odpady 
(plasty, papír a sklo) třídili oby-
v a t e l é  P r a h y  ( 4 4 , 7 2 
kg/obyvatel/rok), Plzeňského 
(42,19 kg/obyvatel/rok) a Olo-
m o u c k é h o  ( 4 1 , 3 9 
kg/obyvatel/rok) kraje. Výtěž-
nost kontejnerového-pytlového 
sběru odpadů dosáhla hodnoty 
až 44,7 kg/obyvatel/rok. Jedno 
standardní sběrové místo se 
třemi kontejnery připadá na 
171 obyvatel.  Sběrová síť se 
tak stává každým rokem pro 
obyvatele obcí lépe dostupněj-
ší a pohodlnější. Nejvíce je 
kontejnerů na plasty (66,5 tis.). 
Údaje o výsledcích tříděného 
sběru využitelných odpadů v 
obcích poskytla Svazu měst a 
obcí autorizovaná obalová 
společnost EKO-KOM, a.s, 
která provozuje v ČR systém 
zpětného odběru a využití oba-
lových odpadů, a to zejména 
ve spolupráci s obcemi. V roce 
2008 bylo v systému zapojeno 
celkem 5 791 obcí, které re-
prezentují 10,152 mil. obyva-
tel, tj. 97 % populace. Tito oby-
vatelé vytřídili v loňském roce  
539 132 tun papíru, plastů, 
skla, nápojových kartonů a 
kovů. (viz tabulka níže) 

Návrh ministerstva 
životního prostředí 
situaci nezlepší 
„V dnešní situaci je 
velmi diskutabilní, 
zda by došlo k zá-
važnější pozitivní 

změně, kdyby byl přijat nový 
zákon o odpadech, který před-
stavil ministr životního prostře-
dí Martin Bursík na konci úno-
ra tohoto roku,“ zástupce 
SMO. Nový zákon má totiž 
zavést jediný poplatek za od-
pady od občanů placený dle 
hmotnosti vyprodukovaného 
odpadu a zároveň má nařídit 
obcím, aby tříděný sběr ve 
stanoveném rozsahu provozo-
valy povinně v každé obci bez 
ohledu na místní podmínky a 
zajištění odbytu vytříděných 
odpadů. Pokles v poptávce po 
vytříděných odpadech v dů-
sledku snižování výroby jako 
reakce na hospodářskou krizi 
přitom zaznamenaly města a 
obce koncem roku 2008, což 
se projevilo i ve financování 
tříděného sběru.  
Především svozové společ-
nosti požadovaly navýšení 
plateb od obcí s odůvodněním 
vyšších nákladů na zpracování 
vytříděných plastů a papíru. Za 
účelem omezení dopadů kritic-
ké situace v odpadovém hos-
podářství zástupci Svazu měst 
a obcí a odpadové společnosti 
EKO-KOM, a.s., v dohodě s 
podnikatelským sektorem re-
prezentovaným Hospodářskou 
komoru ČR a Potravinářskou 
komorou ČR připravili tzv. Sta-
bilizační program pro tříděný 
sběr a využití odpadů. 
„Vytvořili jsme stabilizační pro-
gram jako nástroj ke zmírnění 
negativních dopadů hospodář-
ské krize na odpadové hospo-
dářství, a to zejména výrazné-
ho poklesu poptávky a tím i 
propadu cen za druhotné suro-
viny na evropském i světovém 
trhu,“ vysvětlil Dan Jiránek, 
místopředseda Svazu, s tím, 
že program je platný od první-
ho čtvrtletí letošního roku.  

První výsledky programu se 
projeví do konce června tohoto 
roku. Obce by totiž v tomto 
termínu měly obdržet zvýšené 
příspěvky za vytříděné komo-
dity od společnosti EKO-KOM, 
a.s., za 1. čtvrtletí tohoto roku. 
„Je třeba podotknout, že stabi-
lizační program se uplatňuje 
pouze na obalové odpady pro-
dukované občany a odevzdá-
vané do komunálních systémů 
nakládání s odpady a nikoliv 
na průmyslové odpady a odpa-
dy, které nepocházejí ze spo-
třebního zboží nebo obalů, 
například novinový papír, od-
pady ze živnostenské činnos-
ti,“ upřesnil Dan Jiránek. 
„S ministerstvem životního 
prostředí se snažíme jednat a 
předkládat mu naše připomín-
ky. Při jednání Výboru pro ži-
votní prostředí Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České 
Republiky zástupci minister-
stva slíbili, že konečnou podo-
bu nového zákona o odpadech 
budou se Svazem měst a obcí 
konzultovat,“ uzavřel zástupce 
SMO 
Bc. Marek Sýkora 
vedoucí konzultant pro oblast 
ochrany životního prostředí, 
specialista pro otázky tvorby a 
řízení systémů odpadového 
hospodářství,  
Regionální rozvojová agentura 
Plzeňského kraje 

Podle SMO třídění odpadů na obcích stoupá 

Komodita Kg/obyvatel/rok 
Papír 17,5 
Plast 7,7 
Sklo barevné 8,7 
Sklo čiré 1,7 
Nápojový karton 0,2 
Kovy 17,2 
Celkem (bez kovů) * 35,9 
Celkem 53,1 

Výtěžnost tříděného sběru využi-
telných odpadů v roce 2008 na jed-
noho obyvatele 

* tříděný sběr z kontejnerů a pytlů   (zdroj - EKO-KOM, a.s.) 

Rok Papír Plast Sklo Nápojový 
karton Kov 

2007 158 084 68 827 91 112 1 755 165 916 
2008 177 954 78 500 105 365 2 368 174 946 

Srovnání množství vytříděného odpadu v letech 2007 a 2008 (v tunách) 
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Smlouvy podporující projekty 
menších měst a obcí v Olo-
mouckém kraji za celkem 
172,2 miliónu slavnostně pode-
psal hejtman Martin Tesařík. 
Starostové díky nim získají 
dotace z Evropské unie rozdě-
lované prostřednictvím Regio-
nálního operačního programu 
Střední Morava. Obce za ně 
postaví cyklostezky, opraví 
chodníky a silnice a zmoderni-
zují školy. „Realizace projektů 
bude v době krize o to důleži-
tější, že udrží zaměstnanost v 
regionu,“ uvedl Martin Tesařík.  
Hejtman zároveň symbolicky 
zahájil projekt Oživení zámec-
kého areálu ve Velké Bystřici. 
Tato akce za bezmála 29 milió-
nů korun by měla přispět ke 
zvýšení turistického ruchu v 
regionu. „Do Regionálního 
operačního programu jsme 

podali čtyři žádosti, ve třech 
případech jsme uspěli,“ kon-
statoval starosta Velké Bystři-
ce Marek Pazdera. Podle jeho 
kolegy, starosty Velkého Týnce 
..... Hanušky byla podpora z 
Evropské unie klíčová. „Bez 
peněz z Regionálního operač-
ního programu bychom náš 
projekt nemohli zrealizovat,“ 
konstatoval starosta Hanuška. 
Velký Týnec díky dotacím po-
staví novou tělocvičnu základní 
školy. 
Mezi projekty podpořenými z 
Regionálního operačního pro-
gramu Střední Morava jsou tři 
projekty Přáslavic a tři projekty 
Velké Bystřice, po jednom pro-
jektu budou realizovat obce 
Horka nad Moravou, Velký 
Týnec a Grygov.  

Ivo Heger 

Olomoucký venkov získal 
přes 170 miliónů korun 

Hejtman potvrdil podporu projektů za 150 mil.Kč 
Evropská unie podpoří re-
konstrukci trojice sokoloven 
v Olomouckém kraji částkou 
takřka 90 miliónů korun.  
Více než 20 miliónů půjde na 
modernizaci kulturního domu 
a další podporu získají také 
stavební úpravy v obcích a 
investice do vzdělávacích zaří-
zení. Celkem osm smluv o 
podpoře z Regionálního ope-
račního programu Střední 
Morava v hodnotě přes 150 
miliónů korun podepsal v úterý 
5. května ve Slatinicích 
hejtman Olomouckého kraje 
Martin Tesařík.  
Hejtman Tesařík stojí v čele 
regionální rady, která rozdělu-
je část evropských dotací na 
území Olomouckého a Zlín-
ského kraje. „V regionálním 
operačním programu bylo 
dosud schváleno 436 projek-
tů,“ uvedl Martin Tesařík.  
Největším podpořeným projek-
tem bude rekonstrukce soko-
lovny v Nezamyslicích a její 
propojení s nově vybudovanou 

tělocvičnou za 48,5 miliónu 
korun. Sportovně relaxační 
centrum bude sloužit také pro 
pořádání kulturních akcí. Re-
konstrukci sokolovny připravují 
také ve Slatinicích, a to díky 
projektu, jenž získal částku 
1 7 , 5  m i l i ó n u  k o r u n . 
„Sokolovna je od roku 1935 
středem dění v obci, pořádají 
se v ní kulturní i společenské 
akce a slouží i pro cvičení 
žáků základní školy,“ uvedl 
starosta Slatinic František 
Žouželka. 
 Třetí rekonstruovanou soko-
lovnou bude budova v Čele-
chovicích na Hané s částkou 
22,9 miliónu korun. Také v 
tomto případě bude sloužit 
žákům základní školy a pro 
pořádání akcí v obci. „Díky 
dotací, bez níž bychom se do 
akce nemohli pustit, vznikne v 
naší obci multifunkční centrum 
sportu a zábavy,“ konstatovala 
starostka Jarmila Stawarit-
schová.  
Centrum pohybových aktivit v 

Olšanech může počítat s pěti 
milióny korun dotací. Podporu 
z Regionálního operačního 
programu Střední Morava 
získala rovněž modernizace 
kulturního domu v Lošticích za 
22,6 miliónu korun. S evrop-
skými dotacemi může počítat 
také záměr modernizace 
učebny informačních a komu-
nikačních technologií v Ná-
měšti na Hané za 1,4 miliónu 
korun a projekt Střediska celo-
životního vzdělávání ve strojí-
renských oborech v Lutíně za 
14,9 miliónu korun. Kralice na 
Hané pak získaly dotaci na 
stavební úpravy místních ko-
munikací ve výši 20,4 miliónu 
korun.                    Ivo Heger  

Jablunkov a Bernartice získaly 
peníze na územní plány 
Město Jablunkov a obec Bernartice nad Odrou získaly jako 
první v rámci probíhající výzvy finanční podporu na zpracování 
územního plánu z Integrovaného operačního programu (IOP). 
Žádosti o dotaci je stále možné podávat. 
Ministr pro místní rozvoj dne 28. dubna 2009 schválil dotaci na 
zpracování územního plánu v rámci IOP oblasti intervence 5.3 
Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, podpo-
rované aktivity 5.3b) podpora tvorby územních plánů obcí s 
ohledem na udržitelný rozvoj území pro město Jablunkov a 
obec Bernartice nad Odrou. Další žádosti na územní plány jsou 
průběžně vyhodnocovány. 
Celkový finanční objem výzvy je 223 280 000 Kč. Podpora je 
poskytována formou dotace pro individuální projekty. Podíl 
spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
bude pro všechny projekty ve výši 85 % celkových způsobilých 
výdajů, zbylých 15 % tvoří národní spolufinancování hrazené 
ze státního rozpočtu. Maximální přípustná výše celkových způ-
sobilých výdajů projektu činí 3 miliony korun. 
Žádost o dotaci na územní plán je možné i nadále podávat na 
Pobočkách Centra pro regionální rozvoj ČR, více informací 
naleznete v textu výzvy a v Příručce pro žadatele a příjemce 
pro oblast intervence 5.3 b). 
Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo dne 30. března 2009 
v Pardubicích pro žadatele a příjemce seminář zaměřený na 
podporu tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem 
na udržitelný rozvoj území.Více informací ze semináře nalez-
nete zde. Pořádání těchto seminářů je hrazeno z technické 
pomoci IOP. 
MMR také vydalo leták s informacemi k nyní probíhající výzvě 
na podporu územních plánů. Leták obsahuje i základní ustano-
vení stavebního zákona o pořizování územních plánů. 

zpravodaj@strukturalni-fondy.cz 

MMR schválilo 
167 mil.Kč pro venkov 
MMR dne 29. dubna schválilo 
dotace pro 625 projektů malých 
obcí z oblasti rozvoje venkova.  
Podpora směřuje především na 
obnovu i výstavbu zařízení a 
objektů pro práci s dětmi a ob-
novu drobných sakrálních sta-
veb na venkově. Na výzvu k 
podání žádosti o podporu z to-
hoto programu obdrželo minis-
terstvo celkem 1061 žádostí  s 
celkovou výší požadované dota-
ce 276 mil. Kč. Přehled schvále-
ných projektů  je zveřejněn na 
webu MMR. „Program přispívá  
k zvýšení atraktivity malých obcí 
pro mladé rodiny a zlepšování 
kvality života na venkově,“ zdů-
raznil ministr Svoboda. 
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Předem nedeklarovaný krok 
„dovýběru“ 32 MAS k financo-
vání z Programu rozvoje ven-
kova, vystavuje tyto místní 
akční skupiny do diskriminační 
pozice těch, kterým unikla tak 
možnost účastnit se řádné 
soutěže z důvodu „přísného“ 
zákazu realizovat národní pro-
gram Leader ČR 2008 a sou-
běžně se zúčastnit Leaderu 
„velkého“ – původně transpa-
rentně uvedeného pro 32 
MAS. 
Dopis byl prostřednictvím mís-
topředsedy MAS Mohelnicko a 
poslance Parlamentu ČR Pav-
la Němce osobně předán Mi-
nistru zemědělství ČR Petru 
Gandalovičovi v minulém týd-
nu na půdě Poslanecké sně-
movny. 
 

Text otevřeného dopisu: 
Otevřený dopis Ministru ze-
mědělství ČR – Protest proti 
výsledkům II. kola výběru 
místních akčních skupin v 
rámci opatření IV.1.1. a 
IV.1.2. Programu rozvoje 
venkova ČR. 
 

Vážený pane ministře, 
dovolte mi, abychom vyjádřili 
naše znepokojení nad obsa-
hem zveřejněné tiskové zprávy 
Ministerstva zemědělství ČR 
ze dne 10.4.2009 nazvanou 
„Pro realizaci strategických 
plánů LEADER bylo vybráno 
32 místních akčních skupin“.   
Ze zveřejněné zprávy vyplývá, 
že Ministerstvo zemědělství 
ČR vyhlásilo výsledky hodno-

cení Strategických plánů Lea-
der místních akčních skupin v 
rámci opatření IV.1.1. a IV.1.2. 
v Programu rozvoje venkova 
ČR na období 2007-2013 (dále 
jen PRV).  K financování bylo 
vybráno 32 MAS, které byly 
doporučeny hodnotitelskou 
komisí. Druhá část této tiskové 
zprávy, která nás velmi znepo-
kojuje, garantuje „dovýběr“ 
dalších 32 místních akčních 
skupin (dále jen MAS), a to 
díky přesunům finančních pro-
středků z opatření I.1.4. Po-
zemkové úpravy na výše zmí-
něné opatření, jedná se o 
téměř 750 mil. Kč. 
Naše rozhořčenost plyne z 
faktu, že naše MAS Mohel-
nicko, o.s. a další 4 místní 
akční skupiny, které se zú-
častnily v minulém roce 
„národního programu“ Lea-
der ČR, jsou tímto Vaším 
náhlým a předem nedeklaro-
vaným krokem  diskvalifiko-
vány z řádné soutěže v rám-
ci Programu rozvoje venko-
va a navýšených finančních 
prostředků pro osu IV Lea-
der.  
MAS, které  vstoupily do pro-
gramu Leader ČR 2008 
(dovolujeme si říct „naivně“, 
když vidíme tyto výsledky), jim 
bylo řečeno, že jediným a hlav-
ním důvodem, proč nejde zá-
roveň čerpat z národních 
(Leader ČR) a evropských 
zdrojů (Leader – PRV), je sou-
běh alokovaných finančních 
prostředků určených pro rok 
2008.  
V polovině loňského roku naše 

MAS stála před dilematem 
(stejně jako řada dalších – 
např. původně bylo podpořeno 
7 MAS v rámci Leaderu ČR, 
ale nakonec se 2 MAS vzdaly 
možnosti čerpat z tohoto pro-
gramu), zda máme vstoupit do 
tzv. „malého Leaderu“ (Leader 
ČR) nebo máme podstoupit 
řádnou a dopředu garantova-
nou velmi konkurenční soutěž 
v rámci tzv. „velkého Leaderu“ 
(do opatření IV.1.1. a IV.1.2. 
PRV).  
Vedli jsme řadu diskusí s od-
borníky a pracovníky Vašeho 
ministerstva, na základě nichž 
jsme se rozhodli „zkusit štěstí“ 
v rámci národního Leaderu ČR 
2008. Naším argumentem pro 
tento krok byly především oba-
vy, které jsme slyšeli „ze všech 
stran“ – uspějí pouze „velcí“, 
zkušení a bude vybráno pouze 
dalších 32 MAS (tak jak to do 
minulého týdne platilo, a bylo 
schváleno v monitorovacích 
indikátorech u osy IV. Leader 
PRV). 
Domníváme se, že Vámi de-
klarované rozhodnutí o do-
výběru dalších 32 MAS nad 
rámec schváleného počtu 
podpořených MAS z PRV, je 
nekoncepčním a diskrimi-
načním krokem a automatic-
ky nastavilo úplně nová pra-
vidla soutěže v rámci čerpá-
ní finančních prostředků z 
EZFRV (EAFRD).  
Díky rozhodnutí monitorovací-
ho výboru, které jste podpořil, 
uspěli v rámci „soutěže“ II. kola 
výběru Strategických plánů 
Leader místních akčních sku-
pin de facto 2/3 všech žadate-
lů. Pokud by měla platit pravi-
dla v rámci řádně vyhlášené 
výzvy Vašeho ministerstva, tak 
32 doporučených subjektů k 
financování jejich strategických 
plánů díky přesunu z opatření 
I.1.4. Pozemkových úprav, by 

nedosahovala bodového ohod-
nocení, které platilo pro účast-
níky programu v I.kole a prv-
ních v pořadí - 32 vybraných 
MAS ve II. kole. 
Toto bezprecedentní rozhod-
nutí, ukazuje fakt, že kdo žádal 
v II. kole, „tak uspěl“, bez ohle-
du zda jejich MAS je aktivní, 
má zkušenosti např. z národní-
ho programu Leader ČR, má 
formální strukturu, a další krité-
ria, která platila v rámci soutě-
že v I. kole.  
Naše MAS je tímto krokem 
velmi zklamána a rozhořče-
na, proto požadujeme po 
Vás jednoznačné vyjádření k 
tomuto otevřenému dopisu a 
zjednání nápravy! 
Žádáme Vaše o vyjádření k 
následujícím požadavkům, 
které se domníváme, že díky 
nastavené situaci jsou zcela 
oprávněné: 
• Proč nebylo vyhlášeno 

řádné III. kolo příjmu Stra-
tegických plánů Leader do 
opatření IV.1.2., tak aby se 
tohoto kola mohly zúčastnit 
neúspěšné MAS z prvních 
dvou kol a MAS účastnící 
se národního Leaderu ČR 
2008? 

• Jaké garantujete finanční 
prostředky pro 5 MAS, kte-
ré mají zkušenosti z pro-
gramu Leader ČR 2008 a 
bylo jim zakázáno se zú-
častnit II.kola PRV, když se 
změnila pravidla výběru 
MAS? 

• Bude vyhlášen pro neú-
spěšné MAS z PRV a 
účastníky Leaderu ČR 
2008 národní Leader? 

Za členy a pracovníky MAS 
Mohelnicko, o.s. 

Jan Saksa 
předseda MAS 

MAS účastnící se programu LEADER ČR 2008 
protestují proti výsledkům II. kola výběru místních 
akčních skupin v rámci Programu rozvoje venkova 
MAS Mohelnicko, MAS Severní Chřiby a Pomoraví, MAS 
Dolní Morava a MAS Turnovsko jsou velmi znepokojeny 
rozhodnutím Ministerstva zemědělství, díky kterému bylo 
dodatečně vybráno k financování z osy IV. Leader dalších 
32 MAS „nad původní plán“. Tyto MAS se připojily k otevře-
nému dopisu MAS Mohelnicka, které bylo zasláno přímo 
panu Ministrovi zemědělství (celý text je uveden níže).  
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pořádají kurz:   

Komunitní plánování  
80 hodin v pěti dvoudenních setkáních 

Odborná garance:  
Ivan Úlehla a Zuzana Skřičková - Komunitní plánování o.p.s. 
Daniel Rosecký - CpKP Jižní Čechy 
Martina Macurová - CpKP Střední Čechy 
Akreditace: 
Akreditace kurzu na MPSV a MV právě probíhá. 
Komu je určen? 
Lidem, kteří chtějí využít metodu komunitního plánování pro 
řešení problémů obce,  zvláště pro řízení sociálních služeb a 
přitom: 
• sami (nebo jejich blízcí) sociální služby užívají, nebo 
• poskytují sociální služby, nebo 
• mají tyto služby na starost (města, obce, svazky obcí, kraje, 
regiony). 

Co je obsahem? 
seznámení s metodou KPSS / z ískání zkušeností od odborníků 
z oblasti KPSS / provázanost zákonů - Zákon o sociálních služ-
bách a Zákon o obcích / zjišťování potřebnosti soc. služeb a 
řešení jejich dostupnosti / provázanost plánování a financování 
sociálních služeb / provázanost plánování se Standardy kvality 
soc. služeb / uvedení do tématu - Kriterií kvality plánování soc. 
služeb / aplikace metody mimo oblast sociálních služeb 
Cena: účastnický poplatek činí 16.800,- Kč včetně DPH 
Podmínky pro získání certifikátu z výcviku 
• prezence = 90% účast na výcvikových setkáních 
• úkoly = splnění průběžných úkolů a zpracovaný koncept 
„projektu“ využití metody komunitního plánování v dané lokali-
tě 

Jaké budou formy výcviku? 
Přednášky a semináře o komunitním plánování, jeho metodách, 
a postupech budou převážně dopoledne. Odpolední samostat-
ná a tvůrčí práce účastníků v malých skupinách bude prezento-
vána a rozebírána společně. Počet účastníků jednoho výcviku 
je 15 až 18 osob. Výcvik se koná v Praze v pěti dvoudenních 
setkáních. První den od 10 do 18, druhý den od 9 do 16 hodin.  
Termíny konání výcviku: 
21. – 22. září 2009 /  15. – 16. říjen 2009 /  11. – 12. listopad 
2009 / 10. – 11. prosinec 2009 / 11. - 12. leden 2010 

V případě vašeho zájmu zašlete přihlášku na adresu 
info@komplan.cz . Uzávěrka přihlášek je 10.9.2009. 

Oznámení o zařazení do výcvikového programu Vám bude  
doručeno na Vaše kontaktní e-mailové adresy. 

V rámci čtvrtého kola Operač-
ního programu Rybářství, 
které proběhne 23. - 29. červ-
na, budou moci žadatelé 
předkládat projekty v opatření 
3.4. Pilotní projekty. Na pro-
jekty je v tomto kole určeno 
10 milionů korun. Pravidla pro 
poskytování dotací na projek-
ty v tomto opatření schválil 
koncem dubna ministr země-
dělství Petr Gandalovič. 
Toto kolo příjmu žádostí o 
dotaci na opatření 3.4. Pilotní 
projekty v rámci Operačního 
programu Rybářství 2007 – 
2013 je zaměřeno na testová-
ní inovačních technologií za 
podmínek blízkých výrobě. 
Testování uvedených techno-
logií bude prováděno vždy ve 
spolupráci s vědeckým nebo 
technickým subjektem. Speci-
fickým cílem opatření 3.4. 
Pilotní projekty je zhodnocení 
získaných vědeckých po-
znatků v souvislosti s inovač-
ními technologiemi v akvakul-
tuře. 
U projektů, na jejichž podporu 
budou v tomto kole přijímány 
žádosti o dotaci, se předpo-

kládá, že výrazným způso-
bem posílí konkurenceschop-
nost rybářského odvětví a 
jeho inovativnost.  
Vyhlašované kolo příjmu žá-
dostí o dotace je určeno pro 
produkční rybáře (fyzické i 
právnické osoby) i rybářské 
svazy. Celkově je pro 4. kolo 
vyčleněno 10 mil. Kč. 
Příjem žádostí pro výše uve-
dené opatření bude probíhat 
v období od 23.června 2009 
do 29.června 2009 na přísluš-
ných regionálních odborech 
Státního zemědělského inter-
venčního fondu. Příjem žá-
dostí končí dne 29.června 
2009 ve 13 hodin. 
Úplné znění Pravidel je k 
dispozici v elektronické podo-
bě na internetové adrese 
Ministerstva zemědělství 
www.mze.cz (rubrika Podpo-
ra z EU Národní dotace, po-
drubrika Operační program 
Rybářství) a rovněž na strán-
kách Státního zemědělského 
i n t e r v e n č n í h o  f o n d u 
www.szif.cz v sekci Operační 
program Rybářství.                                         

Petr Vorlíček 

4. kolo žádostí o dotace z OP 
Rybářství bude v červnu 

Ministr zemědělství  Petr Gandalovič rozhodl v úterý 5. května 
2009 o částce k závazkování projektů Programu rozvoje ven-
kova (PRV) podaných v 6. kole příjmu žádostí. Podpora bude 
vyplácena v plné výši finančních požadavků. Z PRV tak na 
podporu podnikání na venkově jsou připraveny čtyři a půl 
miliardy korun. V rámci 6. kola se jedná konkrétně o podopat-
ření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, podopatření 
I.1.1.2 Spolupráci při vývoji nových produktů, postupů a tech-
nologií (resp. inovací) v zemědělství, opatření III.1.1 Diverzifi-
kace činností nezemědělské povahy a opatření III.1.2 Podpo-
ra zakládání podniků a jejich rozvoje. (Netýká se opatření 
I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců). Ke spolufinanco-
vání schváleny všechny projekty, které splnily všechna kritéria 
přijatelnosti a další podmínky vyplývající z Pravidel pro žada-
tele. Jedná se o více než 1600 projektů. Cílem rozhodnutí je 
podpora investičních zájmů všech žadatelů a zmírnění mož-
ných dopadů ekonomické krize. Program rozvoje venkova tím 
přispěje částkou více než 4,5 mld. korun k podpoře podnikání 
na venkově. Zároveň se o několik týdnů urychlí administrativa 
z důvodu vypuštění fáze bodování.                    Petr Vorlíček 

Gandalovič schválil závazkování 
projektů 6. kolo příjmu žádostí 
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Na jaře letošního roku byla 
vyznačena turistická stezka, 
která je svým způsobem 
velice naučná. Je dobře 
schůdná a vhodná k ná-
vštěvě v kterémkoliv ročním 
období.  
Vypravme se po ní dnes na 
posvátné valašské místo k 
pomníku portáše a muzeu 
valašského fojtství. Pro umoc-
nění zážitku půjdeme z Vizovic 
po Baťově nedokončené želez-
nici. 
Přijedete-li vlakem, tak půjdete 
po modré značce kolem soko-
lovny a na Slušovské ulici u 
pomníčku  hudebního sklada-
tele Aloize Háby odbočíte 
vpravo na těleso dráhy. Přije-
dete-li autobusem, vystoupíte 
na náměstí a po Slušovské 
ulici dojdete po 200m k této  
odbočce.  Po zelené turistické 
značce , po tělese dráhy do-
jdete až do malebné valašské 
vesnice Jasenné. 
Práce na Baťově železnici byl 
poprvé zastaveny v r. 1941. V 
roce 1948 byly práce obnove-
ny a stavba vyhlášena jako 
stavba mládeže. K zestátnění 
železnice z Otrokovic do Vizo-
vic došlo 1. května 1948 a v 
roce 1951 byla stavba zasta-
vena.Finanční náklady na ro-
zestavěnou část činily více než 
138 milionů Kč. 
Nedokončená železnice pokra-
čuje dál na divnopisné obce 
Ublo, Prlov a měla se v Lideč-
ku napojit na hlavní železniční 
tah. Vy ale sejdete na bývalou 
vozovou  kupeckou stezku a 
pokračujete obcí podél potoka 
Jasenka až k muzeu valašské 
světnice a soše Portáše. Je to 
z Vizovic 5 km. Po této cestě 
roku 1610 opačným směrem 
poddaní z Jasenné hnali svého 
pána. Drába panského zabili a 
vězně z vizovické šatlavy vylá-
mali. Z dochovaných písem-
ností se dozvídáme, že odboj-
ní Jaseňané se zúčastnili va-
lašských povstání v letech 
1642-1644 a hodně jich bylo 
veřejně ve Vsetíně popraveno. 

K evangelíkům, hned po vyhlá-
šení tolerančního patentu 1781 
se přihlásila celá obec až na 
šest rodin. A tak se v dějinách 
Jasenné setkáváme se dvěma 
kostely, dvěma školami a dvě-
ma hřbitovy. 
V roce 1663 byl zvolen fojtem 
Jíra Mikuláštík a v r. 1748 vy-
stavěl  v horní části obce nové 
fojtství , které stojí dodnes - 
260 let. Dnes je zde muzeum. 
U muzea stojí socha Portáše, 
kterou zhotovil v r. 1941 aka-
demický sochař Stanislav Mi-
kuláštík. Je vzpomínkou na 
ochránce zákona .Sbor por-
tášů měl v Jasenné 9 členů a 
desátníkem byl laitnant,  Jiří 
Mikuláštík. Portáši nosili krát-
kou ručnici, valašský obušek, 
krátkou šavli, provaz s olově-
nou koulí, toulec na prach a 
olovo. 
Statečnou povahu Jaseňanů 
potvrzují i zdejší legionáři, kteří 
přežili útrapy v boji za vlast a 
nakonec v padesátých letech 
jim jejich slavná minulost byla 
na obtíž. Po zmírnění politické 
situace se  setkávali  pravidel-
ně ve Vizovicích a v Jasenné v 
Mikuláštíkově pohostinství. 
Legionářské uniformy, které 
měli různě schované, jim jejich 
rodiny oblékali do rakve na 
poslední cestu.  
Cestou přes Jasennou uvidíte 
původní dřevěnky, ale je zde i 
lyžařský vlek. V horách, které 

obklopují Jasennou,  se střídají 
lesy a paseky. Nejednou se 
stávají turisté hosty u pohostin-
ných pasekářů, kteří zde žijí 
jako zapadlí vlastenci, ale ob-
čas si zajedou třeba do Spoje-
ných států, nebo do Austrálie 
za svými příbuznými, kteří tam 
emigrovali v těžkých dobách.  
Vystoupáte stále po zelené 
značce starou vozovkou až na 
Syrákov – 2 km a rozhodnete 
se, zda se vrátíte po žluté a 
červené značce do Vizovic, 
nebo pojedete autobusem na 
Vsetín, nebo na Zlín.   
Tvrdý život pasekářů a obyva-
tel Jasenné v době druhé svě-
tové války dokumentují tragic-
ké příběhy fašistické msty za 
spolupráci s partyzány. Příkla-
dem jsou vyvraždění obyvatelé 
Oškerových pasek , kolem 

kterých půjdete při návratu do 
Vizovic po červené značce.  
Srovnám-li tento tichý kout 
Valašska s návštěvou nějaké-
ho  vyhlášeného hradu, nebo 
zámku, musím říci, že se zde 
dotýkám dějin, které jsou mi 
bližší než seznamy vládců, 
majitelů a zbohatlíků na osu-
dech prostých lidí. Poznání 
Valašska je vzrušující. Je 
dobře navštívit muzeum a vy-
slechnout zasvěcený výklad 
potomků těch, kteří tyto dějiny 
vytvářeli a začnete rozumět 
ještě jinak té krásné krajině, 
která vás zde obklopuje. 
Ing. Miloslav Vítek, 
předseda odboru KČT 
ve Vizovicích, 
člen oblastního výboru KČT 
Valašsko-Chřiby  

Do Jasenné po Baťově dráze 
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Na 111 předškoláků, žáků 
základních a středních škol 
a učilišť z Mšenska, části 
Mladoboleslavska a uživate-
lů chráněného bydlení Do-
mov z Nebužel přijalo po-
zvání pana starosty Zdeňka 
Šestáka z Kadlína na zajíma-
vou akci kadlínského muzea 
Sázení PAPA 2009. 
Že nevíte co je PAPA? Vy-
světlení podal na loňské akci 
zástupce peruánského velvy-
slanectví - slovem PAPA 
označovali peruánští indiáni 
významnou potravinu – bram-
bory. 
V současné době jsou bram-
bory neodmyslitelnou součástí 
našeho jídelníčku, ale zkuše-
nost se sázením brambor už 
má málokdo. Muzeum Kadlín 
proto připravilo zážitkovou 
akci pro mladou generaci, aby 
si udělala představu kde je 
začátek např. k pochutnání si 

na bramborové kaši. 
Pro účastníky, kteří se v prů-
vodu přemístili z prostor mu-
zea na políčko s brázdami u 
rozhledny Hradišť, byly připra-
veny koše s brambory, motyč-
ky, ale také ohniště s pečenou 
bramborovou dobrotou. Každá 
škola i zařízení označila svůj 
pěstitelský počin svou tabul-
kou, která při podzimním Dnu 
otevřených dveří v rámci Ev-
ropského kulturního dědictví 
bude orientačním bodem pro 
jednotlivé účastníky jarního 
sázení i pro návštěvníky pod-
zimní akce při společné sklizni 
brambor. 
Sázení PAPA 2009 probíhalo 
v rámci programu vesnického 
muzea, které své zážitkové 
aktivity směřujeme nejen na 
turistické návštěvníky, ale také 
na místní komunitu.  

Hanka Vlčková, 
o.s. ZAHRADA 

Začátkem dubna zahájilo Muzeum Kadlín novou turistickou se-
zónu svého venkovského muzea. V této malebné vesnici na 
Mělnicku, nedaleko hradu Kokořín, najde návštěvník odkaz bo-
hatství a kultury našich předků. 7 kadlínských zastavení nabíd-
ne návštěvníkům nahlédnout do života našich předků prostřed-
nictvím zajímavých expozic. Pohled na nepostradatelné nářadí 
z dob dávno minulých i docela nedávných nabídne expozice 
motyček, významné venkovské řemeslo představí expozice 
venkovského kováře, v expozici selské techniky a expozici pol-
ních plodin nám připomene náročnou práci pro zajištění obživy. 
Krátkým okruhem krásnou krajinou až k rozhledně Hradišť do-
provodí návštěvníky naučná stezka se zajímavou informací o 
místních travinách a polních rostlinách. Šesté návštěvní místo – 
rozhledna Hradišt – byla nově vybudována na návrší nad Kadlí-
nem přesně tam, kde můžete vidět horu Říp, Bezděz, Vráten-
skou horu, Ještěd, Chlum, ale i Krkonoše. Posledním zastave-
ním je barokní dominanta obce – kostel Sv. Jana Většího.  
Na www.kadlin.cz pod odkazem Tip na výlety a kulturní akce 
najdete všechny potřebné informace o muzeum a jeho expozi-
cích i Kalendář akcí 2009. Přijeďte, jste srdečně vítáni! 

Zdeněk Šesták, starosta obce Kadlín 

Ty kdo nejsi kůže líná, 
přijeď na akce do Kadlína! 

Zasaď si svou PAPA 

Letošního jarního úklidu Vysočiny se pod hlavičkou pro-
jektu podpořeného z Revolvingového fondu Ministerstva 
životního prostředí již zúčastnilo 6310 lidí. „Přihlásilo se 
105 subjektů, z toho 65 škol, 20 občanských sdružení, 
jedna firma, jedna skupina soukromých osob a 18 obcí. 
Zájem o úklid předčil naše očekávání," prozradil radní 
kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Martin 
Hyský. Úklidové akce se účastnila i Krajská správa a 
údržba silnic Vysočiny, která zajišťovala úklid pytlů s 
odpadem. Projekt „Čistá Vysočina“ podpořili také auto-
busoví dopravci, kteří sběrače odpadků sváželi zdarma. 
Do dnešního dne se mezi aktivní veřejnost rozdalo 460 
reflexních vest a šest tisíc pytlů na odpad.  

Tisíce lidí se zapojily do 
projektu Čistá Vysočina 



Strá nk a  8 Venkovské noviny,  KVĚTEN 2009 , číslo 5  /  2009 

„Vím, že nic nevím“, výrok připisovaný 
Sokratovi, by se mohl nechat vztáhnout i 
na celou řadu regionálních zajímavostí, 
kolem kterých dnes a denně bez povšim-
nutí chodíme a prakticky je ani nevnímá-
me.  
Česká republika a Evropská unie vynaklá-
dají nemalé prostředky na podporu ces-
tovního ruchu, rozvoj regionů, jejich pro-
pagaci, marketing. V praxi se ukazuje, že 
velká většina obyvatel dnes nezná dějiny 
místa, kde žije, jeho historii, a neví, kdo 
jsou ti muži a ženy na celé řadě pomníků 
v okolí jejich bydliště. Každá boží muka v 
krajině představují nějaký, dnes již asi 
zapomenutý, příběh. Rovněž většina cír-
kevních staveb nevznikla na místech, kde 
stojí, náhodou, ale z nějakého naprosto 
přesně specifikovaného důvodu. Zapomí-
ná se na místní báje a pověsti, které vždy 
byly součástí života a identity regionu. 
Většina těchto tezí se nechá vztáhnout i 
na Klatovsko, Kdyňsko, Hartmanicko, 
Měčínsko, Švihovsko, Plánicko i Kasejo-
vicko. 
Že situace ale není tak špatná, dosvědču-
je portál Poznej svého souseda, který v 
uplynulých letech vytvořila Úhlava o.p.s. V 
rámci území  působnosti  Místní akční 
skupiny Pošumaví, jejímž zakládajícím 
členem Úhlava o.p.s. je, se její pracovníci 
pokusili zmapovat co nejvíce historických, 
kulturních, přírodovědných, vlastivědných 
a dalších zajímavostí místního i nadregio-
nálního významu, jejichž soubor se na-

chází na adrese www.mapin.uhlava.cz . 
Zájem o tento portál i  mezi mladou gene-
rací ukazuje, že  místní lidé mají  zájem o 
kraj, ve kterém žijí. Portál svým zaměře-
ním upozorňuje, že existuje celá řada 
malých sídel a samot, které mají své neo-
pakovatelné kouzlo a o kterých málokdo, i 
z blízkého okolí, ví. Informace na portálu 
zaznamenané si nekladou za cíl být 
exaktně historicky přesné, ale zachytit to, 
co se dříve předávalo ústním podáním z 
generace na generaci. V portálu je dnes 
přes tisíc položek různých objektů, stovky 
fotografií a zajímavých informací. Ke 
všem objektům jsou přiřazeny souřadnice 
GPS a zároveň se tento objekt zobrazí v 
přiložené mapě. 
Slepé mapy, které jsou součástí portálu, 
umožňují zájemcům si vyzkoušet své 
místopisné znalosti polohy jednotlivých 
obcí v rámci MAS Pošumaví.  
Úhlava o.p.s. obdržela za projekt Poznej 

svého souseda cenu za výběr nejlepšího 
řešení Living Labs (živoucí laboratoře) na 
venkově podporující spolupráci založenou 
na informačních a komunikačních techno-
logiích s ohledem na udržitelný regionální 
rozvoj a budování znalostní společnosti 
na venkově. Cenu za portál udělila Evrop-
ská federace pro informační technologie v 
zemědělství, potravinářství a venkov – 
EFITA. Ocenění projektu se uskutečnilo 
při příležitosti konání mezinárodní konfe-
rence Informační systémy v zemědělství a 
lesnictví, která se v loňském roce konala 
pod záštitou ministerstva zemědělství na 
České zemědělské univerzitě v Praze. 
Vzhledem k tomu, že výrok „Vím, že nic 
nevím“ pravděpodobně nepronesl Sokra-
tes, ale pochází z nepřesné interpretace 
Platonovy Obrany Sokrata, se ukazuje, že 
nic není zcela jasné. Podívejte se na 
www.mapin.uhlava.cz a vyzkoušejte si, 
jak jste na tom s vědomostmi o Pošumaví 
vy. Uvítáme i doplnění některých údajů a 
případně další nové, ještě nezaznamena-
né informace z území MAS Pošumaví, 
případně kontakty na některé z pamětní-
ků, kteří by chtěli předat své vzpomínky a 
znalost místní historie dalším generacím. 
Můžete se obrátit na naši adresu 
hnojska@uhlava.cz  nebo na kancelář 
MAS Pošumaví  lag@posumavi.jz.cz. 
Adresa: Ing. Helena Hnojská,  Ing. Ivo 
Šašek, CSc.,  Úhlava o.p.s.,  Krameriova 
138, 339 01 Klatovy 

Helena Hnojská, Ivo Šašek 

Úhlavští mapují Místní akční skupinu Pošumaví  

Celkem šest vytipovaných 
parků patřících k objektům ve 
vlastnictví kraje se dočká do 
dvou let revitalizace za evrop-
ské peníze. Projekt, na kte-
rém budou nyní pracovat od-
borníci, bude řešit ošetření, 
případně obnovu nelesní ze-
leně. 
Procesem ozdravení projde 
park Domova důchodců Pro-
seč-Obořiště, park ÚSP Tě-
chobuz, park Domova pro 
seniory Mitrov, park ÚSP Kři-
žanov, park Dětského domo-
va Nová Ves u Chotěboře a 
park Dětského domova Bud-
kov. „Parky, které přiléhají k 
vybraným zařízením, slouží 
pro potřeby klientů. Při ome-
zených finančních zdrojích 

svého rozpočtu kraj legitimně 
upřednostňuje jiné investice a 
opravy klíčových staveb nebo 
zázemí, které mají pro klienty 
zásadní význam a důležitost. 
Prostředky z uvedeného ope-
račního programu proto 
umožní jednorázově zlepšit 
stav vybraných parků,“ uvedl 
Zdeněk Ryšavý, radní kraje 
pro oblast životního prostředí. 
Důvodem, který vede kraj 
Vysočina k přípravě projektu 
do Operačního programu 
Životní prostředí, je v někte-
rých případech neuspokojivý 
zdravotní stav porostů vybra-
ných parků a nutnost zvýšení 
bezpečnosti lidí v parku. Za 
stromy, které budou určené 
ke kácení, bude provedena 

náhradní výsadba. O zásahu 
rozhodne odborník tak, aby 
byla vytvořena nová přírodně 
krajinářská koncepce. „V kaž-
dém parku bude ošetření jiné, 
což vyplyne ze zpracovaných 
posudků a projektů – je mož-
né, že každá dřevina bude 
individuálně ošetřena. Proto 
nelze vyloučit, že některé 
individuální zásahy budou 
prováděny i v následujících 
letech,“ uvedl Marek Brom z 
krajského odboru životního 
prostředí. 
Žádost o evropské peníze na 
revitalizace parků bude zpra-
cována a předložena v letoš-
ním roce. Samotné práce 
budou podle harmonogramu 
prováděny v příštím roce. 

Vysočina chce oživit parky za evropské peníze 130 milionů korun pro 
bývalé  vojenské areály 
MMR dne 6. května schválilo do-
tace 25 projektům pro obce a 
města. Cílem projektů je rekon-
strukce budov bývalých vojen-
ských areálů a obnova či výstav-
ba infrastruktury na území těchto 
areálů. Na výzvu k podání žádosti 
o podporu z tohoto programu 
obdrželo ministerstvo celkem 55 
žádostí s celkovou výší požado-
vané dotace 429 mil. Kč. Po for-
mální a věcné kontrole všech 
žádostí bylo vybráno 25 projektů 
v celkové výši dotace 130 mil. Kč.  
Přehled schválených projektů je 
na webu MMR. „Program vý-
znamně přispívá  k revitalizaci 
území a obnově majetku, který 
byl převeden do vlastnictví měst a 
obcí v rámci reformy české armá-
dy,“ zdůraznil ministr Svoboda. 
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Komu: 
RNDr. Martin Bursík, 
ministr životního prostředí 
Mgr. Petr Gandalovič, 
ministr zemědělství 
Ing. Martin Říman, 
ministr průmyslu a obchodu 
 
Na vědomí: 
RNDr. František Pelc, 
náměstek ministra životního 
prostředí 
Ing. Jiří Urban, 
náměstek ministra zemědělství 
Ing. Erik Geuss, 
ředitel sekce strategie a eko-
nomiky průmyslu 
 
Vážený pane ministře, 
obracíme se na vás ve věci 
obnovy území narušeného 
těžbou nerostných surovin, 
která se stává naléhavým úko-
lem v mnoha oblastech České 
republiky. Domníváme se, že 
dosud převažující technické 
rekultivace nejsou právě ideál-
ním řešením tak složitého pro-
blému. Chtěli bychom proto 
podpořit přírodě blízké formy 
obnovy území po těžbě, které 
se staly v řadě evropských 
zemí běžnou alternativou tech-
nických rekultivací a předsta-
vují řešení příznivé ekologicky 
i ekonomicky. 
Technické rekultivace, které 
vycházejí z právní úpravy, jež 
dosud nereflektovala nové 
vědecké poznatky a technolo-
gické postupy běžné v zemích 
s vyspělou úrovní ochrany 
přírody a krajiny, stojí v sou-
časné době veřejné i soukro-
mé rozpočty miliardy korun 
ročně. Přitom se velmi často 
jedná o zbytečně vynaložené 
finanční prostředky, které moh-
ly být ušetřeny nebo využity 
mnohem účelněji. V řadě pří-
padů dochází například ke 
zcela absurdním situacím, kdy 
rekultivační firma zlikviduje 

těžkou technikou samovolně 
vznikající les vhodného druho-
vého složení a na jeho místě je 
po nepřiměřeně rozsáhlých a 
nákladných terénních úpra-
vách vysázen opět les tvořený 
vyrovnanými řadami dřevin, 
mnohdy druhově neodpovídají-
cích stanovištním podmínkám. 
Současná podoba lesnických 
rekultivací vede obvykle ke 
vzniku biologicky (a často i 
lesnicky) nevhodných mono-
kultur. Také technické rekulti-
vace zaměřené na obnovu 
zemědělského půdního fondu 
bývají někdy prováděny na 
místech, kde již není možné 
získat kvalitní zemědělské 
pozemky. 
Podle našeho názoru se jako 
vhodná alternativa technických 
rekultivací jeví tzv. přírodě 
blízké způsoby obnovy 
(spontánní sukcese, řízená 
sukcese, managementové 
zásahy). S výjimkou poslední 
jmenované formy, která by se 
však uplatnila pouze na malé 
části ploch narušených těžbou, 
se jedná o formy obnovy, které 
vyžadují nižší investice. Zato 
však vedou ke vzniku biologic-
ky hodnotných ekosystémů, 
poskytují útočiště mnoha dru-
hům vzácných a zvláště chrá-
něných organismů a často 
zvyšují i estetickou hodnotu 
krajiny. Navíc jejich realizace 
nabízí pracovní příležitosti pro 
vysokoškolsky vzdělané od-
borníky, což by mohlo přispět k 
žádoucí změně věkové a vzdě-
lanostní struktury obyvatelstva 
v těžbou postižených regio-
nech, jako jsou severozápadní 
Čechy nebo Moravskoslezský 
kraj. 
Při své činnosti se často setká-
váme s problematikou těžby 
nerostných surovin a následné 
obnovy krajiny. Bohužel musí-
me konstatovat, že právě účin-
né prosazování vhodných a 
současným vědeckým po-
znatkům odpovídajících způso-
bů rekultivace bývá v rozhodo-

vacích procesech o těžbě su-
rovin opomíjeno. Víme, že se v 
České republice musejí někte-
ré nerostné suroviny těžit a že 
to vždy přináší jistá rizika pro 
ochranu přírody a životního 
prostředí. Pokud je však těžba 
nutná, nabízí se využití přírodě 
blízkých způsobů obnovy jako 
vhodná alternativa, resp. kom-
penzace, která pomůže lepší-
mu začlenění opuštěných tě-
žebních prostorů do krajiny. 
Vzhledem k ekologické i eko-
nomické výhodnosti přírodě 
blízkých forem obnovy těžbou 
narušeného území, existuje 
poměrně velká shoda názorů 
na podstatné zvýšení jejich 
podílu při provádění rekultivací 
mezi nevládními organizacemi, 
úředníky státní správy a samo-
správy, akademickou sférou i 
řadou těžebních a rekultivač-
ních firem. Proto jsme se také 
rozhodli podpořit „Stanovisko 
vědců a dalších odborných 
pracovníků k problematice 
obnovy těžbou narušených 
území “ ( celý  t ex t  na 
www.calla.cz/piskovny/stanovi
sko) a vyjádřit tímto způsobem 
souhlas s jeho požadavky. O 
důležitosti problematiky svědčí 
mimo jiné i fakt, že stanovisko 
během krátké doby od jeho 
zveřejnění podpořilo (kromě 
jeho osmi autorů) dalších 235 
biologů, geologů, geografů a 
jiných přírodovědců.  
Věříme, že uvedení těchto 
požadavků do praxe přispěje k 
udržitelnému využívání přírod-
ních zdrojů nerostných surovin 
v České republice a výrazně 
zmírní vliv těžby na přírodu a 
krajinu. 

S pozdravem 
RNDr. Jiří Řehounek, 
Calla – Sdružení pro záchranu 
prostředí 
Mgr. Tomáš Gremlica, 
Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. 
Ing. Petr Hesoun, 
Hamerský potok o. s. 

Ke znění dopisu se dále při-
pojují tyto neziskové organi-
zace: 
• ALKA Wildlife, o. p. s., 

Mgr. Lukáš Poledník, Ph.D. 
• Arnika, 

Ing. Jana Vitnerová 
• Asperula o. s., 

Zdeněk Hefka 
• Čmelák – Společnost přátel 

přírody, Mgr. Jan Korytář 
• Děti Země, 

RNDr. Miroslav Patrik 
• Ekowatt, Ing. Jiří 

Beranovský, Ph.D., MBA 
• Greenpeace ČR, 

Jan Rovenský 
• Hnutí DUHA – Přátelé Ze-

mě ČR, 
Mgr. Petr Machálek 

• JARO Jaroměř, 
David Číp 

• o. s. Kořeny, 
Ing. Jana Doležalová 

• N. O. S. – Nepomucký 
ornitologický spolek, o. s., 
Václav Kovář 

• Občanské sdružení 
– ELATER, Josef Mertlik 

• Přátelé přírody, o. p. s., 
Ing. Marian Páleník 

• ROSA – společnost pro 
ekologické informace a 
aktivity, Josef Kadubec 

• Sagittaria – Sdružení pro 
ochranu přírody střední 
Moravy, Mgr. Michal Krátký 

• o. s. Via Natura, 
Ing. Alena Hýlová 

• Východočeská pobočka 
České společnosti ornitolo-
gické, Mgr. Martin Fejfar 

• Zelený kruh – asociace 
ekologických organizací, 
PhDr. Kateřina Ptáčková 

• ZO ČSOP Orlice, Ing. 
Adam Záruba 

Otevřený dopis nevládních organizací českým ministrům 
životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu 
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V minulém čísle Venkovských novin jsme 
vás informovali o chystané cestě členů 
Evropského hospodářského a sociálního 
výboru (EHSV) na Moravu, sekce NAT – 
zemědělství, rozvoj venkova, životní pro-
středí, která se uskuteční v termínu 18.-
19.6. v Přerově. Jedná se o jedinečnou 
možnost setkat se s členy poradního 
orgánu Evropského parlamentu a 
zkonfrontovat s nimi své zkušenosti. 
Program bude zahájen předsedou sekce 

NAT Hansem Joachimem Wilmsem ve 
čtvrtek 18.6. ve 14 hodin. Celý čtvrteční 
program bude rozdělen do tří ucelených 
bloků věnujících se programu LEADER, 
ekologickému zemědělství a produkci a 
spotřebě obnovitelných energií. Na tato 
témata v pátek 19.6. naváže návštěva 
biofarmy Břest, poté přejezd do Hranic, 
kde proběhne prohlídka MAS Rozvojové 
partnerství regionu Hranicko a program 
bude zakončen návštěvou nízko-

energetického domu Sluňákov v Horce 
nad Moravou. Pro všechny účastníky, 
kteří se řádně přihlásí bude zajištěno uby-
tování v Přerově. Všichni zájemci se 
hlaste do 22.5. na emailové adrese: zde-
nek.zivala@cpkp.cz nebo na tel. 775 760 
348. 

Studijní cesta Evropského hospodářského 
výboru po Moravském venkovu 

 

čtvrtek 18. června 2009, Přerov 
 
VEŘEJNÉ SLYŠENÍ NA TÉMA ROZVOJ VENKOVA 
Předseda: Hans Joachim Wilms 
14.00 – 14.10 Úvodní slovo předsedy NAT 
14.10 – 15.40  LEADER program 
           (současnost a perspektiva do budoucna) 

• Politika rozvoje venkova EU 
• Politika rozvoje venkova ČR: program LEADER  
• Uplatnění politiky rozvoje venkova na regionální 

úrovni 
• Role MAS v rozvoji venkova a úvod do tématu / 

návštěvy konané druhý den: místní akční skupiny 
• Rozvoj venkova v jedné z kandidátských zemí EU: 

Chorvatsko  
• PREPARE Network: mezinárodní výměna zkuše-

ností rozvoje venkova 
• Diskuze 

16.00 – 16.45 Ekologické zemědělství 
• Biopotraviny a ekologické zemědělství: MZeČR         
• Politika EU biopotravin a ekologického zemědělství 
• Úvod do tématu návštěvy konané druhý den: eko-

logické zemědělství 
• Diskuze 

16.45 – 17.30 Produkce a spotřeba obnovitelných energií 
• Produkce a spotřeba obnovitelných energií MŽPČ  
• Projekt E3 : Energetika, ekologie, efektivita 
• Úvod do tématu návštěvy konané druhý den: pro-

dukce/spotřeba obnovitelných energií 
• Diskuze 

 
pátek 19. června 2009, Přerov 
 
8.30 Odjezd autobusem do Břestu 
8.45- 10.00 Návštěva biofarmy Břest 
10.00- 10.45 Přejezd do Hranic 
10.45- 12.15 Setkání s místními akčními skupinami LEADER 

• návštěva konkrétních realizovaných projektů 
12.15 -12.45 Přejezd do Horky nad Moravou; 
12.45 - 13.45 Návštěva nízko-energetického domu Sluňákov 
13.45 -14.00 Shrnutí 
14.00 - 15.00 Oběd 
15.00 Konec programu 

VEŘEJNÉ SLYŠENÍ na téma rozvoj venkova 
Klíčové aspekty rozvoje venkova v moravském regionu 

18.-19. června 2009, Přerov          
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM 
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V odpoledních hodinách dorazily do 
svých pěti cílů flotily dobrovolníků 
uklízejících řeku Sázavu. Do akce bylo 
zapojeno na 450 osob, uklidilo se 84 
km řeky. Dobrovolníci ulehčili Sázavě 
o cca 25 tun odpadků, které našli na 
jejích březích.  
Po dobu tří dnů se na lodích pomalu po-
sunovalo korytem řeky Sázavy od Kácova 
po Pikovice celkem pět dobrovolnických 
čet. Jejich členové pečlivě vysbírávali 
břehy řeky od pet lahví, igelitových obalů, 
kol, kusů plastového nábytku. Na jejich 
bezpečnost na řece dohlíželi vodáčtí in-
struktoři, stravování zajišťovaly zásobova-
cí týmy a každou skupinu doprovázel ná-
kladní automobil, který odvážel sesbíraný 
odpad na nejbližší skládku.  
Dobrovolníky neodradil od práce páteční 
déšť a s malými obměnami vydrželi u řeky 
po všechny tři dny. Mezi lidmi vládla opti-
mistická nálada, až na drobná poranění 
všichni přijeli v pořádku a mnozí z nich se 
při loučení hlásili jako zájemci o účast na 
Čisté řece Sázavě 2010. 
„Potěšilo mě, že drobné organizační pro-
blémy vyřešily skupiny v čele se svým 
vedoucím aktivně a operativně samy. 

Prokázalo se, že stejný počet 
k i l om e t r ů  b ř e h ů  l z e 
„vygruntovat“ za tři dny stejně 
dobře jako za patnáct. Po po-
souzení kladů a záporů této 
varianty projektu možná u 
rozdělené organizace zůstane-
me i v budoucnu“, řekla Barbo-
ra Čmelíková, manažerka pro-
jektu.  
Odměnou za pomoc každému, 
kdo se úklidu řeky Sázavy 
zúčastnil, je pozvánka na zá-
věrečný večer k projektu. Ten 
se odehraje v zahradě Spole-
čenského centra v Týnci nad 
Sázavou v sobotu 30. 5. 2009 
od 19 hodin. Kromě zhodnoce-
ní celé akce, promítání filmu a 
prohlížení fotografií zde nefor-
málně vystoupí a poděkuje 
zpěvačka Aneta Langerová, 
která se sama úklidu zúčastni-
la jako řadový dobrovolník.  Na večer má 
za symbolické vstupné přístup i široká 
veřejnost. 
„Vážíme si každé finanční, materiální i 
organizační pomoci a jde nám o to, 
nadchnout pro projekt další sponzory a 

případné partnery projektu. Na jejich dob-
ré vůli je totiž projekt založen“, dodala 
Bohuslava Zemanová, ředitelka společ-
nosti Posázaví o.p.s., která projekt organi-
zovala. 

Barbora Čmelíková 

Flotila dobrovolníků čistila řeku Sázavu 

Evropská komise ve středu 6. května posvětila 
spuštění programů Podpůrného a garančního 
rolnického a lesnického fondu (PGRLF) na po-
moc zemědělcům a potravinářům postiženým 
ekonomickou krizí. PGRLF tak spustí 4 progra-
my, jejichž prostřednictvím budou zemědělci a 
zpracovatelé moci čerpat na podporu provoz-
ních úvěrů celkem 2,6 miliardy korun. 
Schvalování ze strany komise se podle Petra Gan-
daloviče protáhlo, protože balíček podpůrných 
opatření pro různé oblasti národních ekonomik, 
jehož jsou podpory z PGRLF součástí, obsahoval 
mnoho jiných programů. Podpora z PGRLF má 
tuzemským zemědělcům pomoci vyrovnat se s 
dopady ekonomické krize, v jejímž důsledku se 
snížila ochota bank poskytovat farmářům provozní 
úvěry či vzrostla úroková míra u těchto úvěrů. 
Agrární sektor navíc trápí již několik měsíců nízké 
výkupní ceny mléka. Vláda schválila finanční po-
moc pro české zemědělce a zpracovatele ve výši 
2,6 mld. korun v březnu letošního roku.  Princip 
podpůrných programů podpor spočívá v poskytnutí 
podpory ve formě dotace části úroků z provozních 
úvěrů a v poskytnutí podpory ve formě zajištění 
části provozních úvěrů, jenž jsou poskytnuty ze-
mědělským podnikatelům komerčními subjekty.                                          

Schválili  programy na podporu 
zemědělců a potravinářů 

Ze 14 na 60 dní prodloužil ministr 
Gandalovič lhůtu na opravu Žá-
dostí o dotaci ve vztahu k nezpů-
sobilému DPH. Místní akční skupi-
ny tak budou víc více času na pří-
pravu a projednání příslušné úpra-
vy projektů ve svých zastupitel-
stvech i směrem k bankám. 
V  rámci administrativní kontroly je 
třeba provést úpravy projektů předlo-
žených v únoru v 6. kole tak, aby byly 
v souladu s platným výkladem Evrop-
ské komise k otázce neuznatelnosti 
DPH pro obce a svazky obcí. 
Na základě jednání Spolku pro obno-
vu venkova, kterého se zúčastnili i 
zástupci ministerstva zemědělství a 
Národní sítě místních akčních skupin 
rozhodl ministr zemědělství, že vyjde 
maximálně vstříc potřebám dotče-
ných žadatelů a prodlouží lhůtu pro 
příslušnou úpravu Žádosti o dotaci v 
oblasti způsobilosti daně z přidané 
hodnoty ze 14 dní na 60 kalendář-
ních dní. Tento termín začíná běžet 
den následující po odeslání Žádosti o 
doplnění neúplné dokumentace ža-

dateli, týká se pouze dotčených ža-
datelů - veřejnoprávních subjektů 
(obce, svazky obcí, které jsou neplát-
ci DPH) a pouze opravy ve vztahu k 
nezpůsobilému výdaji DPH. O této 
skutečnosti budou příslušní žadatelé 
informováni prostřednictvím svých 
MAS. 
Dále Ministerstvo zemědělství ozna-
muje, že pro projekty, které jsou rov-
něž dotčeny novou podmínkou o 
nezpůsobilosti DPH (veřejnoprávní 
subjekty - obce, svazky obcí, které 
jsou neplátci DPH) a byly schváleny v 
rámci všech opatření 5. kola příjmu 
žádostí (proběhlo v říjnu 2009), bylo 
se Státním zemědělským intervenč-
ním fondem dohodnuto prodloužení 
interních administrativních lhůt pro 
vyhotovování a podpisy dohod o po-
skytnutí dotace mezi žadatelem a 
SZIF. Tato interní lhůta byla prodlou-
žena z 30 kalendářních dnů na 90 
kalendářních dnů. O této skutečnosti 
budou dotčení žadatelé informováni 
dopisem Státního zemědělského 
intervenčního fondu.     Petr Vorlíček 

MZe prodloužilo lhůtu na opravy 
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Přišimasy/Klepec - Třetí roč-
ník regionálního happeningu 
Den Země na Klepci v sobo-
tu 18. dubna zahájilo v 15 
hodin vyzvánění kostelního 
zvonu z roku 1409. Jeho vo-
lání vyslyšelo téměř 600 ná-
vštěvníků, které na památ-
ném vrchu Klepec přivítala 
městská garda z nedalekého 
Českého Brodu.  
Hlavní bodem slavnosti se 
stalo komunitní plánování vý-
sadby stromořadí podél polní 
cesty mezi částmi Klepec 1 a 
Klepec 2, na které bude Regi-
on Pošembeří žádat o dotaci z 
grantu Strom života „Nadace 
Partnerství. Příchozí měli vý-
měnou za koláč hlasovat pro 
nejoblíbenější druh stromu 
vhodný pro chystanou alej a 
děti vytvořily zatím fiktivní stro-
mořadí z malovaných stromů z 
papíru. Pro nejmenší navíc 
organizátoři připravili pohádko-
vé představení Slouha a zlá 
selka, vědomostní i dovednost-
ní soutěže a na závěr opékání 
špekáčků. 
Součástí slavnostního odpo-

ledne bylo i připomenutí 700 
let od založení blízké obce 
Přišimasy a křest publikace 
Drobné památky v Úvalech a 
okolí, kterou si mohli návštěv-
níci zakoupit. Ve stanovém 
městečku si mohli kromě ob-
čerstvení pořídit i zcela novou 
originální turistickou známku č. 
1662 „Klepec“ či knihu Kraji-
nou Čertovy brázdy. 
Užitečným počinem pro ekolo-
gicky uvažující návštěvníky 
byla prezentace programu 
Státního fondu životního pro-
středí ČR "Zelená úsporám". 
Jeho prostřednictvím mohou 
zájemci získat finanční podpo-
ru při zateplování budov, stav-
bě pasivních domů apod. 
Podrobnosti lze nalézt na ad-
rese www.zelenausporam.cz.  
Povedený svátek Den Země 
zakončili zástupci pořádajících 
obcí Hradešín, Přišimasy, Tis-
mice a města Úvaly zapálením 
vatry s doprovodem zápalníků 
z řad skautů. 
Třetí ročník Dne Země na 
Klepci pořádaly místní organi-
zace Region Pošembeří, 

o.p.s., Klub přátel historie a 
přírody Úval a okolí, Klub žen 
Přišimasy, Spolek pro obnovu 
a rozvoj obce Hradešín, Ote-
vřené Úvaly, Občanské sdru-
žení SOSák ve spolupráci s 
obcemi Přišimasy, Tismice, 
Úvaly, Hradešín a školami MŠ 
Tismice, MŠ Škvorec, MŠ Při-
šimasy, ZŠ Úvaly a Skautské 
středisko Úvaly. 
Obecně prospěšná společnost 
Region Pošembeří byla zalo-
žena v roce 2006 s cílem při-

spívat k rozvoji regionu v dosa-
hu říčky Šembery. Region za-
hrnuje celkem 37 obcí, cca 30 
kilometrů na východ od Prahy. 
Nejnověji se Místní akční sku-
pina (MAS) Region Pošembeří 
stala úspěšným žadatelem z 
Programu rozvoje venkova, 
opatření LEADER. To zname-
ná, že v období následujících 
pěti let může do regionu přitéct 
až 50 milionů korun.  

Štěpánka Šoupalová 

Den Země na Klepci přilákal téměř 600 návštěvníků 

Místní akční skupina (MAS) Podlipansko 
udělovala certifikáty „POLABÍ regionální 
produkt®“ prvním hodnoceným výrobcům 
z turistické oblasti Polabí. Předávání pro-
běhlo v sobotu 11. dubna v Muzeu lido-
vých staveb v Kouřimi, kde se každoročně 
schází drobní řemeslníci ze širokého oko-

lí, aby své umění předvedli všem návštěv-
níkům. 
Certifikáty předávali zástupci MAS Podli-
pansko těmto výrobcům: Alois Točík - 
intarzovaná dřevovýroba; Lada Borecká - 
drátování; Jana Provazníková - výroba 
medu a svíček z medu; Stanislav Kouba - 

kovářská výroba a Zahradnictví Jandl - 
pěstování hrnkových květin. 
Asociace regionálních značek sdružuje 
deset regionů z Čech a Moravy. Jedním z 
nich je i oblast Polabí, kde Podlipansko 
zavedlo značku „POLABÍ regionální pro-
dukt®“. Ocenění se uděluje výrobkům, 
které splňují certifikační kritéria: kvalitu 
výrobků; šetrnost k životnímu prostředí; 
použití tradiční technologie; zpracování 
místních surovin při výrobě; podíl ruční, 
řemeslné a duševní práce při výrobě a 
místní původ produktů.  
Zejména zviditelnění místní produkce a 
pomoc zdejším výrobcům je hlavním zá-
měrem MAS Podlipansko, která uděluje 
značku a je garantem hodnocených pro-
duktů. 
Jana Provazníková předvedla své výrob-
ky již při otevření nového Turistického 
informačního centra v Poděbradech, kde 
spolu s Ivetou Minaříkovou z Podlipanska 
prezentovaly první značené výrobky.   

Podlipansko certifikuje místní výrobce  

Iveta Minaříková 
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95. výročí sarajevského atentátu  
V letošním roce si připomínáme 95. výročí sarajevského atentátu 
na Františka Ferdinanda d´Este a jeho ženu.  V rámci akcí „Rok 
2009 ve znamení Františka Ferdinanda d´Este“ byla vyhlášena 
jarní regionálně-historická soutěž pro žáky základních škol Středo-
českého kraje. Nejúspěšnější týmy získají volné vstupné do zámku 
Konopiště, vstupenky na vyhodnocení projektu Čistá řeka Sázava s 
účastí Anety Langerové, volné vstupné na Císařské a královské 
manévry za účasti Františka Ferdinanda d´Este na Konopišti a 
mnoho drobných i sladkých odměn.  
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Komunitní plánování o.p.s. 
Vás srdečně zve na odborný jednodenní seminář 

 

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB 
Termín: 26.5.2009 

Místo: Praha, Vzdělávací institut Charita ČR 
Doba konání: od 10.00 do 15.00 
 (prezence účastníků od 9.30) 

Program semináře: 
• Potřeby, proč se na ně ptát (Ivan Úlehla) 
• Kvalitativní metody zjišťování potřeb (Miloš Havlík) 
• Zjišťování potřeb - co nám bere a co nám dává  

(Martina Macurová) 
• Ověřování efektivity a potřebnosti sociálních služeb 

(Ondřej Žežula) 
• Focus group v praxi (Zuzana Skřičková) 
Přihlášení na seminář pomocí elektronického formuláře 

na adrese: http://seminar.byznysweb.cz/ 
Cena: účastnický poplatek za seminář: 800 Kč včetně DPH 
Informace: Markéta Hulmáková, hulmáková@komplan.cz 

telefon: 774 050 411 


