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Konference se zúčastnila i 
ředitelka MAS Podlipansko 
ing. Markéta Pošíková, kte-
rá spolu s hlavní organizá-
torkou z MAS Říčanska 
předala v závěru konferen-
ce, jako pozornost za spo-
lupráci a podporu, panu 
arcibiskupovi pražskému 
Mons. Dominikovi Dukovi 
keramického anděla. Andě-
la vyrobil a daroval pro tuto 
příležitost pan Bronislav 
Kuba z Kerska u Sadské, 
který je držitelem regionální 
značky kvality Polabí – regi-
onální produkt. 

Již po tři roky spolupracují 
místní akční skupiny z celé 
ČR pod vedením MAS Ří-
čansko s Ekumenickou ra-
dou církví ČR. Nejviditelněj-
ším výstupem spolupráce je 
akce Modlitba za domov, 
která se každoročně koná 
dne 28. 10. na Řípu. Obsa-
hem akce je společná pouť 
na Říp pro celou rodinu, 
tzn. s doprovodným progra-

mem pro malé i velké. 
Účastníci akce se na závěr 
– odpoledne sejdou na spo-
lečné modlitbě v kostele v 
Krabčicích. Jedná se o pří-
mý přenos České televize, 
který moderuje Martina Ko-
ciánová. Modlitba je proklá-
dána zamyšlením zajíma-
vých osobností, příběhy z 
našeho venkova a zpěvem. 

V roce 2011 se součástí 
této společné akce stala i 
konference „Svoboda je 
volba?! 20 let svobody na 
venkově“. Jedná se o 
zvláštní akci, která se vý-
razně odlišuje od běžné 
představy o konferenci. Ta-
to je zvláštní svým duchov-
ním rozměrem, který byl 
podtržen důstojným místem 
konání. Nad důležitostí a 
smyslem svobody v dnešní 
společnosti a definicí pojmu 
svoboda se zamýšleli osob-
nosti jako je filozof Daniel 
Kroupa, šéfredaktor České-
ho rozhlasu 6 (dříve Svo-

bodná Evropa) Daniel 
Raus, filozof a politolog Jiří 
Pehe, starosta Říčan Vladi-
mír Kořen, sociolog Jan 
Hartl a řada dalších osob-
ností z řad členů Ekume-
niské rady církví a místních 
akčních skupin. 

Celá akce byla ukončena 
promluvou Arcibiskupa 
pražského Mons. Dominika 
Duky, který jako poděková-
ní za záštitu pořádání této 

akce obdržel od zástupců 
místních akčních skupin 
keramického anděla. Tento 
krásný dar „přiletěl“ z dílny 
Bronislava Kuby z Hrabalo-
va Kerska, jedná se o výro-
bek s certifikátem „Polabí – 
regionální produkt“ a byl 
„vytočen“ speciálně pro tuto 
slavnostní příležitost. 

Markéta Pošíková,  
MAS Podlipansko o.p.s. 

Konference „20 let svobody na venkově“ 
se účastnil i pražský arcibiskup Duka 

Bude Spole čná zemědělská politika šetrná k životnímu prost ředí?  
Seminář se koná 22.11. od 9 hod. v Ústavu mezinárodních vztah ů, Nerudova 3, Praha 1 - Malá Strana. 

Pražské arcibiskupství p řivítalo u p říležitosti Dne 
vzniku samostatného Československého státu konfe-
renci místních ak čních skupin s názvem „Svoboda je 
volba?! 20 let svobody na venkov ě.  
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Zástupkyně MAS Na cestě 
k prosperitě, o.s. Ivana Kor-
vasová, Martina Kouřilová  
a MAS Společná cesta, o.s. 
Ludmila Kolářová i Marie 
Lokajová se účastnily v Bru-
selu díky pozvání  člena 
EHSV Ing. Romana Hakena 
jednání  skupiny III ,,Různé 
zájmy“ Evropského hospo-
dářského a sociálního výbo-
ru (EHSV), zastupující zá-
jmy  zemědělců, spotřebite-
lů, ekologů, NNO atd., 
všech členských států EU.   

Členové poskytují odborné 
poradenství ostatním insti-
tucím EU (Evropské komisi, 
Radě EU a Evropskému 
parlamentu) prostřednictvím 
stanovisek na vyžádání k 
návrhům předpisů EU nebo 
„stanovisek z vlastní iniciati-
vy“ k tématům, která pova-
žují za závažná.  Jedním ze 
stanovisek z vlastní iniciati-
vy je i stanovisko Ing. Ro-
mana Hakena k tématu LE-
ADER jako nástroj pro míst-
ní rozvoj. Na jednání byla 
projednána stanoviska k 
tématům udržitelný rozvoj, 
reforma Společné zeměděl-
ské politiky,  budoucnost 
rybářského fondu, a před-
nesen plán činnosti v oblas-

ti podpory participativní de-
mokracie do roku 2013 Ing. 
Romanem Hakenem, čle-
nem Rady vlády ČR pro 
NNO. Skupina III. ,,Různé 
zájmy“ zvolila svoje zástup-
ce do rozpravy EHSV s ko-
misařem Ciolosem k tématu 
Společné zemědělské politi-
ky (SZP)  na následující 
den - ze zástupců České 
republiky byl delegován Ing.  
Ludvík Jírovec z Agrární 
komory ČR.   

Po jednání skupiny III 
„Různé zájmy“ proběhlo 
společné setkání se zástup-
ci ČR -  Romanem Hake-
nem, Pavlem Trantinou, 
Ludvíkem Jírovcem a hos-
tem Petrem Duchoňem, 
poradcem  z Evropského 
parlamentu.  

Evropský hospodářský a 
sociální výbor zasedal i  
27.10.2011 v budově Ev-
ropského parlamentu a pro-
jednával návrh reformy 
Společné zemědělské politi-
ky (SZP). Z vyjádření komi-
saře EU pro zemědělství 
Daciana Ciolose je zřejmé, 
že metoda LEADER bude i 
nadále podporována ze 
strany SZP, a dokonce 

oproti období  předchozích 
let  rozšířena do dalších 
oblastí . Dojde k aktivizaci 
všech fondů, což povede k 
jejich lepšímu využívání . U 
přímé pomoci  bude sníže-
na administrativní zátěž a 
omezen počet kontrol - také 
díky snížení managementu 
z 18 na 13%. Do rozpravy 
vznesl připomínku také  
zástupce Česka Ludvík Jí-

rovec, který upozornil na 
dopady připravovaných re-
forem SZP zejména na ná-
rust nezaměstnanosti , z 
důvodu neudržení zeměděl-
ských farem. Ráda podotý-
kám, že zároveň vyzdvihl 
dobré zkušenosti farmářů s 
metodou LEADER. 

Z projednání SZP  je zřej-
mé, že metoda LEADER a 
činnost MAS bude podpoře-
na i v dalším plánovacím 
období 2014-2020. A to si 
doufám všichni přejeme… 

Ludmila Kolá řová,  
MAS Spole čná cesta 

______________________ 

Poznámka redakce: Ing. 
Roman Haken, člen EHSV 
za české neziskové organi-
zace, i nadále nabízí zájem-
cům možnost zorganizování 
výjezdu na zasedání EHSV 
do Bruselu – v případě zá-
jmu ho kontaktujte na emai-
lu: roman.haken@cpkp.cz 

Zástupci místních akčních skupin na jednání 
EHSV v Bruselu 

 

Co bude ve které zóně povoleno nebo jak 
by měly vypadat lesnické zásahy podél 
státní hranice a cest – těmito tématy se 
zabývali zástupci krajů, starostů, vědců, 
předsedové parlamentních Výborů pro 
životní prostředí, zástupce ekologických 
sdružení Zachraňme Šumavu, Šu-
mavaPro a Rady Národního parku Šuma-
va na svém třetím zasedání nad návrhem 
nového zákona o NP Šumava. 

„Jdeme na jednáních do mnohem větších 
podrobností, než které stávající zákon 

obsahuje, a postupujeme maximálně opa-
trně, aby byl nový zákon o NP Šumava 
jasný a stabilní,“ řekl po jednání ministr 
Tomáš Chalupa. „Jako hlavní úkol do příš-
tího jednání bude návrh jednotlivých zona-
cí,“ dodal. Diskutující se sejdou znovu v 
listopadu. Do té doby má Správa NP Šu-
mava za úkol připravit kromě návrhu 
zonace i definici jízdních řádů přechodo-
vých zón a definici cestní sítě parku. Pro-
bírat se bude i otázka záchranného inte-
grovaného systému. 

Třetí kulatý stůl k zákonu o NP Šumava 
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V uplynulých dnech byla ukon čena 
rekonstrukce chátrající m ěstské 
budovy v Trhovém Št ěpánov ě, ze 
které vzniknul nový spolkový d ům. 

Cílem projektu bylo vytvoření chybějí-
cího zázemí pro neziskové organiza-
ce i neformální spolky z Trhového 
Štěpánova. Zázemí bylo vybudováno 
v zadním traktu štěpánovského mu-
zea jeho dostavbou, rekonstrukcí a 
funkčním vybavením prostor. Obno-
veno je také nádvoří, sklepy a zahra-
da areálu. 

„Pro naše město je to největší projekt 
dotovaný z evropských fondů. Podaři-
lo se nám vybudovat zázemí pro 
místní organizace i rozvoj kulturních 
aktivit, pro které vznikly v budově 
kvalitní a dobře vybavené prostory. 
Věřím, že tyto prostory budou mít 
pozitivní vliv na rozvoj aktivit našich 
občanů.“, vysvětluje motivace projek-
tu starosta města Václav Nekvasil. 

V regionu jde již o druhý projekt vybu-
dování spolkového domu. Inspiraci 

štěpánovští našli také v dobře fungu-
jícím obdobném projektu ve Vlašimi. 
Zkušenosti ukazují, že kvalitní spolko-
vé zázemí má významný vliv na roz-
voj dalších aktivit místních občanů, 
které vedou ke zlepšení atmosféry v 
obecní či městské komunitě. 

„Při přípravě projektu jsme využili ta-
ké metodu komunitního plánování, 
kdy jsme oslovili všechny aktivní spol-
ky města a společně s jejich zástupci 
ve dvou fázích plánovali rozsah ob-
jektu, počet a využití místností i jejich 
vybavení.“, doplňuje místostarosta 
Josef Korn. 

Objekt Spolkového domu bude využí-
vat například Svaz dobrovolných 
hasičů, Klub aktivního stáří, Organi-
zace 5. prosince, klub dětí, myslivec-
ké sdružení a další organizace. Pro 
občany města je k dispozici přednáš-
kový sál s vybavením pro přednášky, 
koncerty i videoprojekce. V případě 
zájmu budou mít obyvatelé možnost 
využití klubových místností, dvora i 

zahrady s herními prvky pro děti a 
altánem. 

V istopadu byl objekt slavnostně ote-
vřen a poté budou prostory předány 
do užívání jednotlivým spolkům. 

Projekt s celkovými náklady cca 14 
mil. Kč byl podpořen z evropských 
fondů v rámci Regionálního operační-
ho programu Regionu soudržnosti 
Střední Čechy částkou 11,5 mil. Kč. 

MgA. Eva Vrzalová 

Trhový Štěpánov má nový Spolkový dům 

Základní škola v Senohra-
bech má za sebou další 
etapu rozsáhlé rekonstruk-
ce. Jejím výsledkem jsou 
moderní učební prostory, 
které umožnily zvýšit kapa-
citu školského zařízení z 
původních 60 na 100 dětí. 
Náklady investiční akce se 
vyšplhaly na 8,4 milionu 
korun, z toho 80 procent 
pokryla dotace z Regionál-
ního operačního programu 
Střední Čechy a zbytek za-
platila obec ze svých zdro-
jů. 

„Naše základní škola je veli-
ce oblíbená, má dobrou 
pověst. Chodí do ní nejen 
děti ze Senohrab, ale také 
ze sousedních obcí Hrusi-
ce, Mirošovice, Pětihosty a 

Čerčany. Rodiče se o školu 
velmi zajímají a přispívají 
také na její činnost. S jejich 
pomocí jsme například vy-
bavili počítačovou učebnu,“ 
řekl senohrabský starosta 
Pavel Pangrác. 

Rekonstrukce školy navá-
zala na první etapu oprav, 
která proběhla v roce 2009. 
Součástí druhé etapy, která 
začala loni a skončila letos 
o prázdninách, bylo mimo 

jiné vybudo-
vání víceúče-
lového pro-
storu v nevy-
užitém pod-
kroví. Vznikla 
v něm moder-
ní učebna, 
školní kabi-

net, malá kuchyňka pro vý-
uku vaření a sociální zaří-
zení. Třída dostala nové 
lavice, skříňky, učitelský 
stůl a velkou interaktivní 
tabuli. Kuchyňka je vybave-
na funkční linkou, lednicí, 
varnou deskou s troubou i 
mikrovlnnou troubou. Sou-
částí projektu byl také ná-
kup nástavce na keramic-
kou pec v dílně v suterénu 
školy. O keramický kroužek 

je mezi žáky velký zájem a 
pec už potřebám dětí nesta-
čila. 

Modernizace zahrnovala 
také zateplení fasády objek-
tu. Škola pak ze svých fi-
nančních prostředků a z 
darů rodičů nechala ještě 
vydláždit prostor před budo-
vou. Vzniklo na něm malé 
hřiště na basketbal a vybíje-
nou a takzvaný hravý chod-
ník se skákacím panákem. 

Základní školu v Senohra-
bech navštěvuje téměř 100 
dětí v 1. až 5. ročníku. O 
jejich výchovu a vzdělání se 
stará šest učitelek, dvě vy-
chovatelky a jedna asistent-
ka pedagoga. 

Jaroslava T ůmová 

Základní škola v Senohrabech se opravou 
změnila v moderní školské zařízení 
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Vedle zemědělců a potravi-
nářů u kulatého stolu za-
sedli zástupci obcí a měst, 
místních akčních skupin, 
zástupci agentur pro země-
dělství a venkov Minister-
stva zemědělství a nevlád-
ních agrárních organizací.  
Za volené zástupce Libe-
reckého kraje byl přítomen 
první místopředseda Sená-
tu Přemysl Sobotka a člen 
výboru pro zemědělství a 
rozvoj venkova Evropského 
parlamentu Robert Dušek. 
Liberecký kraj zastupoval 
člen rady Libereckého kraje 
Jaroslav Podzimek.  

Hlavním vystupujícím před 
diskuzí byl náměstek minis-
tra zemědělství pro země-
dělskou a rybářskou politiku 
Evropské unie Juraj 
Chmiel, který informoval o 
postupu české strany ve 
vyjednávání a také o tom, 
jak se bude vyvíjet země-
dělství a venkov v Liberec-
kém kraji. 

„Diskuze u kulatého stolu 
jsou jednou z dobrých příle-
žitostí, která nám umožní 
přesně zjistit, co český ven-
kov a zemědělství budou 
potřebovat v následujícím 
plánovaném období. Kon-
krétní priority, které vzejdou 
nejenom z liberecké, ale i z 
jiných debat, budeme pro-
sazovat při jednání o bu-

doucí podobě Společné 
zemědělské politiky,“ řekl 
náměstek ministra země-
dělství Juraj Chmiel. 

Liberecký kraj je zeměděl-
sky druhým nejmenším v 
České republice. Převáž-
nou část území tvoří pod-
horské a horské oblasti. 
Statistické údaje potvrzují 
trend migrace obyvatel z 
městských do venkovských 
oblastí. 

Letos 12. října představil 
zemědělský komisař EU 
Dacian Ciolos legislativní 
návrh pravidel Společné 
zemědělské politiky EU na 
období 2014 až 2020, který 
schválila Evropská komise. 
Ministři zemědělství zemí 
Evropské unie mohli na 
zasedání ve dnech 20. a 
21. října v Lucemburku po-
prvé reagovat na legislativ-
ní návrh. Nyní nastává klí-
čové období tvrdého vyjed-
návání v rámci EK, Rady a 
Parlamentu EU. Z pohledu 
ČR má návrh řadu nedo-
statků - od požadavku na 
zastropování přímých pla-
teb podle velikosti farem, až 
příliš přehnané požadavky 
na ozeleňování. Návrh má 
daleko od původních slibů 
EK, že bude transparent-
nější a s menší byrokratic-
kou a administrativní zátěží. 

Liberecké jednání  přineslo 
řadu podnětů, které vychá-
zejí ze specifických podmí-
nek kraje. V souvislosti s 
budoucí reformou SZP 
existuje zájem na zachová-
ní zemědělství v kraji a za-
bránění propadům země-
dělské produkce. Prioritou 
zemědělství by měla být 
produkce potravin a až 
sekundárně například ob-
novitelné zdroje energie, 
přičemž by tyto měly pri-
márně pocházet ze země-
dělského odpadu a zbytků. 

Povodn ě posledních let 
ukázaly, že je také t řeba 
hledat řešení škod z ne-
pojistitelných rizik. Zem ě-
dělství by m ělo fungovat 
v harmonii s venkovským 
prostorem, jehož je sou-
částí, a m ělo by pomoci 
vytvá řet vysokou kvalitu 
života pro obyvatele.  

Potěšitelné je, že v Liberec-

kém kraji nedochází k vylid-
ňování venkova, ale spíše 
naopak. Přesto dlouhodo-
bou výzvou zůstává zvyšo-
vání věkového průměru 
zaměstnanců v zemědělství 
a hrozící nedostatek pra-
covních sil. V regionu exis-
tuje zřetelný zájem na po-
kračování politiky rozvoje 
venkova, včetně podpory 
místních akčních skupin, 
což dává naději do budouc-
na.  

Ministerstvo zemědělství 
vítá kulaté stoly k proble-
matice zemědělství a ven-
kova na úrovni krajů a plá-
nuje v nich pokračovat. 

Kateřina Böhmová 

Kulatý stůl nad návrhy Společné zemědělské 
politiky EU 2014-2020 v Libereckém kraji 

Bude Spole čná zemědělská politika šetrná k životnímu prost ředí?  
Seminář se koná 22.11. od 9 hod. v Ústavu mezinárodních vztah ů, Nerudova 3, Praha 1 - Malá Strana. 

Celostátní sí ť pro venkov Libereckého kraje ve st ře-
du 2. listopadu, po řádala kulatý st ůl na téma 
„Budoucnost rozvoje venkova a zem ědělství 2013-
2020 - Liberecký kraj“. Ú častníky kulatého stolu byli 
zástupci všech organizací a sdružení, kterých se bu -
doucnost zem ědělství a rozvoje venkova týká. 
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Výměna zkušeností, spolu-
práce i vzájemné propojení 
podnikatelských aktivit byly 
cílem Fóra cestovního ru-
chu, které se uskutečnilo 
27. října na Farmě Blaník v 
Ostrově u Vlašimi. Zúčast-
nilo se ho 30 zástupců sub-
jektů z oblasti cestovního 
ruchu v Posázaví. Hovořili 
také o certifikaci služeb, 
jednotné klasifikaci ubyto-
vacích zařízení v České 
republice nebo chystaném 
zákonu o cestovním ruchu. 

Majitel Hotelu Týnec Miro-
slav Němec uvedl, že by 
mělo být společným cílem 
všech podnikatelů v cestov-
ním ruchu poskytovat nato-
lik kvalitní služby, aby se 
návštěvníci do regionu vra-
celi.  A pokud někdo nedo-
káže nároky hostů uspoko-
jit, neměl by se bát poslat je 
ke konkurenci. „Pojďme 
spolupracovat v tom, že si 
lidi budeme posílat, aby od 
nás odjížděli spokojeni,“ 

řekl Miroslav Němec. 

Na nabídku jeho spoluprá-
ce zareagoval Jan Kuba ze 
samoty Podlešanský mlýn. 
„V Posázaví bydlím teprve 
dva roky, ale chci se tady v 
nejbližších letech zapojit do 
podnikání v cestovním ru-
chu,“ uvedl. Vzájemnou 
komunikaci vítá i majitel 
Farmy Blaník Miloslav Za-
pletal. „Na Fóru cestovního 
ruchu jsem se seznámil s 
několika lidmi, s nimiž budu 
rád spolupracovat,“ konsta-
toval. Podobná setkání a 
partnerství podle něj mohou 
přispět k prospěchu všech 
účastníků. „Bylo to velice 
inspirativní, jak z hlediska 
možností propagace, tak 
nápadů. Setkala jsem se 
tady s několika partnery a 
těším se i na spolupráci se 
společností Posázaví 
o.p.s.,“ řekla Anna Moravo-
vá z půjčovny lodí Samba. 

Fórum cestovního ruchu 

pořádá společnost Posáza-
ví o.p.s. každoročně už od 
roku 2000. Letos účastníky 
seznámila také s možnost-
mi certifikace služeb. Podni-
katelé mohou získat napří-
klad certifikát potvrzující, že 
podávají zdravé a lehce 
stravitelné pokrmy z čes-
kých surovin, regionální 
pokrmy, nebo že mají v jí-
delníčku nabídku pro rodiny 
s dětmi. Pro hotely a uby-
tovny je zase výhodou, po-
kud splňují podmínky jed-
notné klasifikace ubytova-
cích zařízení. „Chceme mít 
co nejvyšší počet certifiko-
vaných a klasifikovaných 
zařízení, protože to zvýší 
prestiž regionu,“ řekl odbor-
ný konzultant společnosti 
Posázaví o.p.s. Václav 
Pošmurný. 

Václav Pošmurný také 
účastníky fóra seznámil s 
chystaným návrhem záko-
na o cestovním ruchu. 
„Jeho záměrem je reinves-

tovat prostředky z cestovní-
ho ruchu zpět do této oblas-
ti,“ shrnul. Cestovní ruch je 
podle něj jednou z mála 
oblastí, která dokázala sa-
ma, bez finanční pomoci 
státu, čelit hospodářské 
krizi. Zákon předpokládá 
také vznik turistických desti-
nací, které budou koordino-
vat cestovní ruch v daném 
regionu. Kdy a v jaké podo-
bě ale bude nový legislativ-
ní předpis schválen, se za-
tím neví. 

Účastníci setkání se také 
seznámili s projekty, které 
realizovala nebo připravuje 
společnost Posázaví o.p.s. 
Prohlédli si Farmu Blaník, 
kterou ze zchátralého stat-
ku vybudoval Miloslav Za-
pletal. Příští rok chce u ní 
otevřít Farma-park s výběhy 
pro domácí a handicapova-
ná zvířata a řadou dětských 
atrakcí. 

Jaroslava T ůmová 

Fórum cestovního ruchu přispělo do diskuse 
o budoucím rozvoji regionu Posázaví 

Ministr zem ědělství Petr Bendl se 
sešel se členy Antibyrokratické 
komise (ABK). 

Během jednání zaznělo, že jednou z 
největší zátěží kladenou na zeměděl-
ce, jsou velké počty kontrol koncen-
trovaných navíc do stejného časové-
ho období a prováděných několika 
institucemi, někdy i souběžně. Ministr 
Bendl ujistil členy komise, že plánuje 
sloučit některé resortní organizace 
tak, aby jejich činnost byla efektivní a 
nezatěžovala práci zemědělců přebu-
jelou byrokracií. 

„Jsem přesvědčen, že naším společ-
ným zájmem je nemučit zemědělce 
nadbytečnými povinnostmi a poža-
davky, zvláště pokud podobné nejsou 

kladeny na jejich zahraniční konku-
renty. Proto budu usilovat o to, aby z 
právních předpisů a jimi vyvolaných 
administrativních procedur bylo od-
straněno všechno, co od nás evrop-
ská legislativa nevyžaduje, co jsme si 
vymysleli sami na sebe,“ vysvětlil mi-
nistr Bendl. 

Předseda Asociace soukromého ze-
mědělství Josef Stehlík během jedná-
ní mimo jiné ocenil ABK jako jedinou 
platformu, kde dochází k velmi dobré 
vzájemné spolupráci mezi zeměděl-
skými nevládními organizacemi. V 
podobném duchu se vyjádřil nový 
předseda Zemědělského svazu ČR 
Martin Pýcha, když označil za ojedi-
nělou situaci, že se nevládní organi-

zace ve svých postojích shodují tak, 
jako v ABK. 

Předseda Českomoravského svazu 
zemědělských podnikatelů Lubomír 
Burkoň v diskusi konstatoval, že té-
mata, jimž se ABK věnuje, by se ne-
měla rozmělňovat, a že výstupy z 
práce komise musí být hmatatelné a 
zřejmé. Ministr Bendl k tomu řekl, že 
vedle vlastní činnosti ABK je extrém-
ně důležité dotažení podnětů až k 
faktickému odstranění problému, a 
dodal, že v případě konkrétních ná-
vrhů od ABK, které povedou ke sní-
žení byrokracie, je připraven podpořit 
nezbytné legislativní změny.  

Kateřina Böhmová 

Odstraní byrokracii, kterou od nás EU nevyžaduje? 
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O tom manažery Svazku 
Krkonoše, při pracovní ces-
tě do Štýrska v Rakousku, 
přesvědčil šéf zdejší organi-
zace cestovního ruchu Her-
mann Gruber, ředitel Ur-
laubsregion Schladming-
Dachstein (Štýrsko). Po-
drobně vysvětlil jak funguje 
řízení, organizace práce a 
toky finančních prostředků 
v cestovním ruchu této ob-
lasti. Na jednu stranu nic 
překvapujícího. Na druhou 
stranu zazněly skutečnosti, 
které potřebujeme v České 
republice také řešit, snaží-
me se o to již dlouhou do-
bu, bez většího výsledku a 
tak budeme Rakousko  
pravděpodobně ještě dlou-
ho dohánět.  

Podstatným rozdílem mezi 
oběma sousedy je, že se 
příliš vzájemně neliší, ale 
jisté rozdíly v nich jsou 
zejména pokud se jedná o 
možnosti financování aktivit 
cestovního ruchu. Ale pro-
tože se jednotlivé spolkové 
země Rakouska srovnávají, 
když přijdou na lepší způ-
sob, jak zkvalitnit podmínky 
pro turismus ve své oblasti, 
jdou přes novelizaci přísluš-
ného zákona a návazných 
předpisů. Zákony tudíž pro-
chází poměrně častou aktu-
alizací.  

Manažer Svazku Krkonoše 
Pavel Klapuš k tomu uvedl: 
„Celý způsob koordinace a 
řízení cestovního ruchu 
tady vychází a staví na čin-
nosti místních sdružení 

cestovního ruchu. Jejími 
členy jsou povinně, ze zá-
kona o cestovním ruchu, 
všechny subjekty, které 
jakýmkoliv způsobem pra-
cují v turismu. Jsou to spo-
lečnosti, které provozují 
lanové dráhy, lyžařská zaří-
zení, ubytovatelé, dopravci, 
lékaři, ale také holiči a řez-
níci a další. Každý z nich 
však v tomto systému má 
možnost uplatnit své před-
stavy, buď na oborových 
zasedáních nebo na zase-
dáních regionální turistické 
organizace. Podstatná in-
formace je také ta, že v re-
gionu, v jednom oboru se 
uplatňuje jedna dohodnutá 
cenová politika.“ Pro české 
pracovníky v turismu bylo 
tedy cenné nahlédnout do 
toku financování. Hodno 
obdivu je co Rakušané 
dokázali. Pavel Klapuš do-
plnil: „Ten vychází jedno-
značně ze zákonů o cestov-
ním ruchu. Peníze pro míst-
ní organizaci cestovního 
ruchu jdou v prvé řadě z 
místních zdrojů od členů 
sdružení cestovního ruchu, 
dále od regionálního sdru-
žení a příspěvky regionální 
organizace tvoří z části pří-
spěvky od místních organi-
zací a od státu, resp.  jed-
notlivých spolkových zemí.“ 
Závazným pokladem a klí-
čem pro výpočet výše pří-
spěvků je tabulka, podle 
které ve Štýrsku rozpočítá-
vají platby, resp. finanční 
příspěvky od jednotlivých 

subjektů. Výše příspěvku je 
dána ročním finančním vý-
nosem jednotlivých členů. 
Členové jsou rozděleni do 
sedmi skupin, podle cha-
rakteru činnosti podnikatelů 
(od velkých hotelových 
komplexů, skiareálů, po ty 
nejmenší řekněme živnost-
níky.  

Pavel Klapuš propočítal: 
„Kdyby podobný zákon pla-
til v našich českých pod-
mínkách, tak by např. špin-
dlerovský, harrachovský, 
rokytnický skiareál, i všichni 
další, kteří se významně 
podílejí na společné propa-
gaci Krkonoš a podporují 
celokrkonošské projekty v 
cestovním ruchu prostřed-
nictvím Fondu cestovního 
ruchu, platili ročně oproti 
současnému stavu v pod-
statě 8x více. Nemluvě o 
těch podnikatelích, kteří 
stojí stranou a vezou se, a 
do Fondu cestovního ruchu 
nepřispívají vůbec. To je v 
Rakousku naprosto nemys-
litelné. I to je důvod, že se 
Rakušanům, i tam kde by-
chom nemuseli, bohužel 
koukáme na záda. Ukazuje 
se, že i v českých podmín-
kách by měl smysl jen tako-
vý zákon o cestovním ru-
chu, který vymezuje povin-
nosti a odpovědnost jednot-
livých subjektů působících v 
turismu od obcí a měst, 
přes turistické regiony, kra-
je až po republikovou úro-
veň a jednoznačně  řeší i 
konkrétní způsob financo-
vání. Což bohužel, dle mé-
ho názoru, připravovaný 
zákon o CR v ČR tato hle-
diska dosud nesplňuje.“  

Velmi cenným bylo zjištění, 
jak dobře funguje Letní kar-
ta hosta regionu Schlad-
ming – Dachstein. Byla za-

vedena ve Štýrsku před 5 
lety. Získá ji v lokalitě pou-
ze ubytovaný host, i když 
přenocuje jenom jednu noc. 
Pro letošní letní sezónu jich 
bylo vydáno 70 000 ks. Ne-
prodávají se, jsou pro uby-
tované zdarma. Karta se dá 
získat především u jednotli-
vých ubytovatelů. Nabízí 
přes 150 nejrůznějších vol-
nočasových možností, vět-
šinou zdarma. Lze ji uplatnit 
například na lanovkách s 
letním provozem, při vstupu 
do krytých bazénů a  kou-
pališť, v  přírodě, při sportu 
a turistice, zvlášť pro děti 
nebo celou rodinu. Pavel 
Klapuš dále konkretizoval: 
„Do systému organizace 
Letní karty je zapojeno přes 
90% ubytovacích zařízení 
oblasti Schladming-Dach-
stein. Základní finanční rá-
mec Karty vytváří ubytovací 
podniky, které k ceně za 
ubytování za jednu noc při-
počítají 4,30 Eura. Z takto 
získaných peněz, převede-
ných „na jednu hromadu“, 
se pak rozpočítá, resp. re-
funduje pokrytí části nákla-
dů těm, kteří poskytují služ-
by v rámci Letní karty. Sys-
tém se všeobecně osvědčil 
a prokazatelně v letní sezó-
ně přispívá ke zvyšování 
návštěvnosti i délce pobytu 
v tomto regionu. Obdobné 
Karty hosta ovšem najdeme 
i v mnoha dalších rakous-
kých oblastech. Je naším 
přáním a  nadějí, že se ně-
co podobného podaří brzy i 
v Krkonoších.“ 

„Pro české hosty bylo pře-
kvapivé zjištění skutečnosti 
o fungování toku peněz 
skiareálů. Akcionář, nebo 
jejich majitelé, se vzdávají 
dividend i tantiem ve pro-

V Rakousku to v cestovních ruchu dobře „šlape“ 
Není od v ěci ob čas nahlédnout k úsp ěšnějším 
„soused ům“ a zjistit, jak to u nich funguje a co dob-
rého nového vymysleli. Vždy ť vymýšlet vymyšlené je 
ztráta času. Potvrzuje to nap ř. fungující spolupráce 
místního informa čního centra Schladming-
Hochwurzen s regionální organizací cestovního ru-
chu ve Schladmingu. 

Dokon čení na stran ě 7 
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V Rakousku to dobře...  
spěch rozvoje těchto zaří-
zení. Na výnosy si přijdou 
tím, že návštěvníkům v re-
gionu poskytují širokou pa-
letu služeb v moderních 
zařízeních, s příjemnou 
obsluhou a kvalitou veške-
rých služeb. Je vidět, že se 
jim to skutečně vyplácí. Pří-
kladem byla např. prohlídka 
výstavby údolní stanice Pla-
net Planai a staveniště ob-
jektů připravovaných pro 
Mistrovství světa ve sjezdo-
vém lyžování, FIS Alpine 
Ski WM, které se bude ko-
nat  4. - 17. února 2013. 
Podle Ernsta Trummera, 

ředitele Planai-Hochwurzen 
-Bahnen GmbH, WM-Studio 
Planet Planai, je zdejší su-
permoderní projekt z části 
financovaný státem a z čás-
ti z vlastních finančních 
zdrojů. Jaký protiklad finan-
cování modernizace skiare-
álů ve Špindlerově Mlýně, 
Peci pod Sněžkou i v Harra-
chově v současné době. 
Jestli se tady situace ne-
zlepší, tak na konkurence-
schopnost i vůči podobným 
zařízením v sousedním Pol-
sku, mohou zapomenout,“ 
dokončil P. Klapuš. 

D. Palátková 

Pokračování ze strany 6 

V říjnu zahájil činnost nový internetový portál 
www.propamatky.info, který podstatn ě zpřehledňuje 
informace z oblasti pé če o památky v celém Česku.  

Přináší komplexní databázi všech vyhlášených dotací a 
veřejných sbírek na obnovu památek, katalog prověře-
ných dodavatelů a expertů na oblast péče o památky a 
aktuální zpravodajství o obnově a financování památek. 
Celý projekt internetového portálu  je navíc ojedinělý ta-
ké tím, že jeho redaktoři a redaktorky jsou lidé se zdra-
votním hendikepem. Jedná se totiž zároveň také o soci-
ální podnik, který podporuje zaměstnávání lidí s hendike-
pem. Celý projekt je financovaný z Evropského sociální-
ho fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

„Portál PROPAMÁTKY je určen majitelům či správcům 
památek, neziskovým organizacím a firmám působícím v 
oblasti obnovy památek stejně jako odborné i laické ve-
řejnosti,“ vysvětluje Ing. Kozák, ředitel Institutu pro pa-
mátky a kulturu, o.p.s., který portál provozuje.  Uživatelé 
najdou na portálu informace členěné do tří základních 
oblastí – Katalog služeb, Financování a Zpravodajství.   

Katalog služeb prezentuje prověřené dodavatele s rele-
vantními referencemi, od restaurátorů přes architekty, 
projektanty, řemeslníky až po soudní znalce v oboru. Je 
členěn do přehledných kategorií s možnostmi podrobné-
ho filtrování dle zvolených kritérií. Portál PROPAMÁTKY 
současně jako jediný v Česku shromažďuje informace o 
neziskových organizacích, které působí v oblasti péče o 
památky. Registrace do katalogu je nyní bezplatná.   

„V oblasti Financování je k dispozici denně aktualizovaný 
přehled dotací z veřejných i soukromých zdrojů zaměře-
ných na obnovu památek. Na portálu čtenáři a čtenářky 
mohou dohledat i aktuálně vyhlášené veřejní sbírky v 
oblasti obnovy památek. Obě tyto služby jsou u nás oje-
dinělé a můžeme je nabízet díky denní pečlivé práci lidí 
v redakci portálu.“ popisuje dále portál Aleš Kozák.  

Dvojici výše popsaných služeb doplňuje aktuální zpravo-
dajství o památkách, jejich majitelích a způsobech využí-
vání, nebo o zajímavých knihách a časopisech. Čtenáři a 
čtenářky se také mohou přímo na portálu přihlásit k od-
běru e-mailového zpravodaje, díky kterému se každý 
týden dozví o aktuálním dění ve všech třech popisova-
ných oblastech portálu.  

„Do budoucna je našim cílem nadále prohlubovat a pre-
cizovat služby poskytované portálem, navazovat užší 
kontakty se zainteresovanými subjekty jako jsou napří-
klad neziskové organizace, vyhlašovatelé dotací nebo 
kvalitní dodavatelé v oboru. Chceme být všem zájem-
cům spolehlivým partnerem v péči o památky,“ uzavírá 
Aleš Kozák.  

Informace o obnově památek 
přehledně na jednom místě 

Krajská mimořádná finanč-
ná pomoc je určena na 
opravu zámecké střechy, 
která se koncem září zřítila. 
„Z důvodů havárie střechy a 
zatékání do objektu jsme se 
rozhodli, stejně jako v minu-
losti u jiných kulturních pa-
mátek v kraji, v případě 
nepředvídatelné havárie, 
finančně pomoci,“ okomen-
toval rozhodnutí Vladimír 
Novotný, náměstek hejtma-
na Kraje Vysočina. 

Zámek v Brtnici, přezdívaný 
také moravskými Hradčany, 
patří mezi významné kultur-
ní památky v Kraji Vysoči-
na. Původní sídlo rodu 
Valdštejnů představuje roz-
sáhlý objekt tvořený zámec-
kými budovami s opevně-
ným gotickým hradem. Ně-
kolikaleté spory o vlastnictví 
areálu způsobily zdevasto-

vání a zchátrání této pa-
mátky. Z důvodu napadení 
střešní konstrukce hnilobou 
a dřevomorkou došlo v září 
2011 k jejímu zřícení a do-
chází k silnému zatékání. 

„Stejně jako Zámek v Brtni-
ci jsme v minulosti podpoři-
li, a tak vlastně přispěli k 
jejich záchraně,, další kul-
turní památky, mezi které 
patří například kostel svaté-
ho Václava ve Světlé nad 
Sázavou, nebo kostel sva-
tého Jana Nepomuckého 
na Zelené Hoře. Celkem 
Kraj Vysočina poskytl na 
tyto situace 560 tisíc ko-
run,“ uzavřel náměstek Vla-
dimír Novotný s tím, že pe-
níze za opravdu střechy 
Zámku v Brnitci budou po-
skytnuty zpětně po proká-
zání vynaložených nákladů. 

Vysočina přispěje na zřícenou 
střechu brtnického zámku 
Rada Kraje Vyso čina doporu čila poskytnutí dotace ve 
výši 300 tisíc korun na odstran ění havarijního stavu 
části Zámku Brtnice.  
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Centrum pro komunitní práci, MAS Aktivios a MAS Ekoregion Úhlava Vás zvou na seminář s názvem 

ŽIVOT NA VENKOVĚ 
Seminář se uskuteční dne 24.11. od 9:00 hodin 
v kulturním domě v obci Borovy (u Přeštic) 
Co bude obsahem seminá ře? 

Přednášky 

Program semináře tvoří šest předná-
šek, které jsou zaměřeny na obnovu 
kulturního a společenského života na 
venkově a zapojení obyvatel venkova 
do rozvoje svých obcí. První příspě-
vek bude popisovat kulturní, sociální i 
duchovní aktivity, které realizuje Čes-
kobratrská církev evangelická v přeš-
tickém regionu. Součástí příspěvku 
bude i zamyšlení nad úlohou této 
církve v současné venkovské komuni-
tě. Druhá přednáška umožní účastní-
kům semináře nahlédnout do minu-
losti a odhalí jim některé důvody i 
vlivy, které měla příroda, kultura i ná-
boženství na podobu venkovských 
obcí.  

Po tomto příspěvku budou následovat 
prezentace dvou uměleckých projek-
tů, jejichž cílem je kreativně ztvárnit 
podobu venkova i života lidí v něm. V 
prvním z těchto dvou příspěvků před-
staví účastníkům semináře Kateřina 
Šedá (držitelka ceny Jindřicha Chalu-
peckého) svůj projekt „Od nevidím do 
nevidím“, jehož záměrem byla kon-
frontace života malé moravské vesni-
ce Bedřichovice a Londýna, hlavního 
města Anglie.  

Vyvrcholení celého projektu se konalo 
před londýnskou galerií Tate Modern, 
kde ve vymezeném prostoru 80 oby-
vatel Bedřichovic rekonstruovalo kaž-
dodenní život ve své obci. Ve druhém 
příspěvku představí Veronika Zaple-

talová svou obrazovou a literární son-
du do typicky českého fenoménu – 
chatařství. Odpolední blok přednášek 
otevře ředitel malé venkovské soukro-
mé školy, která se nachází v obci Ma-
šovice u Horšovského Týna. Cílem 
této přednášky bude na konkrétním 
případě popsat výhody i nevýhody 
venkovských škol a také jejich neza-
stupitelnou roli v kulturním i společen-
ském životě venkovských obcí.  

Ve druhém odpoledním příspěvku 
popíše tajemnice obecního úřadu v 
Dešenicích (držitel zelené stuhy kraj-
ského kola soutěže Vesnice roku) 
projekt, jehož cílem bylo zapojit veřej-
nost do obnovy veřejných prostranství 
v obci. 

 
Výstava 

Součástí semináře bude i výstava 
Kreativní demokratická škola. Výsta-
va je jedním z výstupů projektu Krea-
tivní demokratická škola – cesta k 
aktivnímu občanství, který realizovalo 
Centrum pro komunitní práci ve ško-
lách v Blovicích, Domažlicích, Kdyni, 
Staňkově a Velharticích. Hlavním cí-
lem projektu bylo vytvořit vzdělávací 
program, který přispěje ke zkvalitnění 
výuky průřezového tématu Výchova 
demokratického občana a pomůže 
posílit zapojení škol do života a roz-
voje místní komunity. Na výstavě 
účastníci semináře uvidí prezentaci 
žákovských projektů z uvedených 
škol, jejichž cílem bylo zlepšit život v 
obcích, kde se školy nacházejí. 

Exkurze 

Seminář proběhne v obci Borovy, 
která leží v území působnosti místní 
akční skupiny Aktivios. Toto místní 
partnerství obcí, podnikatelů i nezis-
kových organizací funguje již od roku 
2005 a realizuje projekty a aktivity, 
jejichž cílem je udržitelný rozvoj regio-
nů Blovicka, Přešticka, Staroplzenec-
ka a Mirošovska. Během exkurze 
představí zástupci této místní akční 
skupiny některé projekty, které bě-
hem své sedmileté existence toto 
partnerství realizovalo. 

 
Co seminá ř přinese? 

Účastníci semináře budou mít mož-
nost získat inspirativní náměty pro 
svou další činnost, a to ať prostřed-
nictvím prezentací jednotlivých řeční-
ků, tak i v diskusích, které jsou naplá-
novány po každém bodu programu. 
Důležitým aspektem semináře bude 
možnost setkání zástupců státní sprá-
vy, samosprávy a neziskových orga-
nizací v mezisektorovém dialogu k 
problematice obnovy a rozvoje ven-
kovského prostoru. 

 
Účast 

Pokud máte zájem se zú častnit, 
potvrďte svou účast do 18.11. na e-
mail tomas.svoboda@cpkp.cz nebo 
telefonicky na čísle 377 329 558. 

CpKP 

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


