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MAS Posázaví rozdělila dotace ve výši 18 mil. Kč

Místní akční skupina (MAS) Posázaví
rozdělí mezi 13 projektů dotace ze
Strategického plánu Leader (SPL) v
celkové výši 17,9 milionu korun.
Jedná se o celou sumu, kterou měla ze SPL
na letošní rok alokovánu. Rozhodl o tom
dnes Programový výbor MAS Posázaví. V 9.
výzvě k předkládání žádostí o dotaci ze SPL
bylo přijato 24 projektů. Celkové náklady na
jejich realizaci byly téměř 52 milionů korun,
požadovaná dotace činila 30,7 milionu
korun.

složená
ze
zástupců
samosprávy,
neziskových organizací a podnikatelů.
Většina jejích členů letos poprvé osobně
navštívila místa, která se o dotaci ucházela.
„Tyto návštěvy naprosto splnily naše
očekávání. Jejich prostřednictvím jsme
zjistili vše potřebné, co se nevejde na fotky
ani do textu žádostí. V případě pochybností
to mnohé z nás přesvědčilo a výsledkem
bylo hodně ‚žolíků‘, které jsme vybraným
projektům přidělili,“ řekl člen komise
Miroslav Němec. Podobného názoru byl i
jeho kolega Jiří Zápal: „Ve výběrové komisi
jsem byl už podruhé. Tentokrát jsem ale
projekty
hodnotil
s
daleko
čistším
svědomím“.
Společnost Posázaví o.p.s., která v regionu
Strategický plán Leader administruje,
rozdělila na projekty od roku 2008 dotace v
celkové výši přes 80 milionů korun. Dalších
14 milionů korun plánuje rozdělit v roce
2013.

Dotace pomohou například rozšířit Penzion
Čtyřlístek v Českém Šternberku nebo
rekonstruovat outdoorové centrum Bisport v
Týnci nad Sázavou. S pomocí peněz ze SPL
vybuduje Jílové u Prahy Školní arboretum s
naučnou
stezkou
a
zónu
aktivního
odpočinku při základní škole, obec Stříbrná
Skalice postaví multifunkční centrum
volnočasových a kulturních aktivit, obec
Pravonín spolkový dům, unie rodičů
realizuje Studentský klub při Gymnáziu
Benešov. Sdružení pro ochranu kulturního
dědictví – Zlenice dostalo peníze na 1. etapu
záchrany Velké věže – dominanty hradu
Hláska, obec Postupice na Hasičské
sportoviště Plajchy.
Projekty
k
financování
doporučila
Programovému výboru Výběrová komise
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Za poklady venkova
kanceláři MAS Podlipansko.

„Za poklady venkova“ se vydává
Podlipansko díky úspěšné žádosti o
dotaci ve výši 1.000.000,- Kč.
Cílem projektu je podpora místních výrobců
a řemeslníků a zároveň zvýšení kulturního
dění v regionech. Celý projekt má mimo jiné
přispět k rozvoji cestovního ruchu. V rámci
projektu
budou
probíhat
„Festivaly
řemesel“- pro potřeby konání festivalu bude
pořízen mobiliář (párty stany, stánky, tzv.
pivní sety). Nedílnou součástí projektu se
stane také certifikace výrobků a vydání
propagačních materiálů, s jejich seznamem.
Dále budou pořízeny vitríny, kde budou
vystavovány certifikované výrobky.
Který z místních producentů by si nepřál
hrazenou propagaci? Lákavá je jistě také
možnost prezentace na festivalech, jež
budou pořádány každoročně v regionu
Podlipansko a v regionech našich partnerů:
MAS Říčansko, MAS Krajině srdce a MAS
Zálabí. Ze zahraničí pak LAG Karhuseutu –
Litva a LAG Kaunas District – Finsko. Na
festivalech budou probíhat workshopy s
ukázkou výroby a výukou veřejnosti.
Realizace projektu, která probíhá od 1. 11.
2011 do 30.6.2013, nastartuje nové tradice,
vazby a podnikatelské příležitosti v
regionech i zahraničí. Případní zájemci o
propagaci, certifikaci či o účast na
festivalech, se právě nyní mohou hlásit v

Kdo by rád prezentoval své výrobky na
dvoudenním festivalu s workshopy pro
veřejnost
ve
Finsku
v
posledním
červencovém týdnu 2012 či se chtěl
zúčastnit tamní soutěže kovářů začátkem
srpna 2012, může se teď přihlásit do
soutěže. Až čtyři výrobci nejrůznějších
tradičních řemesel z regionu zmíněných
MAS a jeden kovář budou mít hrazené
letenky a pobyt. Podmínkou je zaslat
ukázkové foto svých výrobků se stručným
popisem své činnosti a případně odkaz na
www (viz přihláška). Účastnit festivalu se
může fyzická osoba s bydlištěm, na území
jedné ze čtyř MAS nebo právnická osoba,
která má sídlo nebo provozovnu na území
jedné ze čtyř MAS. Uzávěrka přihlášek do
soutěže je 12. 3. 2012. Veřejnost bude
následně v termínu14. 3. 2012 – 31. 3. 2012
hlasovat o účastnících festivalu řemesel na
webových
stránkách
www.venkovskatrznice.eu/ maskrajinasrdce
a o účastnících soutěže kovářů na webových
stránkách
www.venkovskatrznice.eu/podlipansko, kde
rozhodne o tom, který výrobce/výrobek ji
zaujal
nejvíce
a
kdo
nás
pojede
reprezentovat do Finska. Čekáme právě na
Vás!
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mají

prvních

12

certifikovaných

Regionální literatura - Český svaz
ochránců přírody Vlašim
Včelí med - Včelí farma Samek z
Řimovic
Med lesní medovicový - MVDr.
Ludvík Bělohlávek z Bystřice
Med a propolis - Ing. Milan Plaštiak
z Louňovic pod Blaníkem
Včelí med - Jan Lalouček z Miřetic
Včelí med - Miroslav Dvořák ze
Semtínku
Dne 16. 2. 2012 poprvé zasedala
certifikační komise, aby posoudila tucet
žádostí
o
udělení
značky
KRAJ
BLANICKÝCH
RYTÍŘŮ
regionální
produkt®. Novou značku nyní ponesou
patchworkové
textilní
výrobky,
keramika, koláče, uzeniny, mléčné a
mlynářské biovýrobky a včelí produkty.
Certifikační komise složená ze zástupců
výrobců, poskytovatelů služeb, neziskových
organizací a veřejné správy udělila značku
KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální
produkt® těmto dvanácti výrobcům a jejich
produktům:
Patchwork, originální textilní
dekorace, bytové doplňky a hračky Dagmar Hulmáková z Vlašimi
Šternberské koláče - Jan Filip ze
Šternberka
Mléčné a mlynářské výrobky z farmy
Bio Vavřinec - Bio Vavřinec, s.r.o. z
Okrouhlic
Zahradní substrát - EKOSO Trhový
Štěpánov, s.r.o.
Užitková keramika - Ivana Syslová z
Chotýšan
Tradiční podblanické speciality Podblanické maso – uzeniny,
František Matoušek z Kondrace

Všechny žádosti byly posouzeny z hlediska
délky tradice, podílu místních surovin, ruční
či duševní práce, specifičnosti pro region a
výjimečných vlastností produktu.
Roman Farion z firny EKOSO Trhový
Štěpánov, s.r.o., pro VN uvedl: "Od značky
„KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální
produkt®“ si slibuji především lepší
propagaci našeho výrobku. Náš zahradní
substrát vyrábíme v naší kompostárně
zpracováním
biologicky
rozložitelného
odpadu z okolních obcí i domácností.
Většina prodávaných zahradních substrátů
obsahuje rašelinu dovezenou z velké
vzdálenosti. Její těžbou i dopravou se
zbytečně zatěžuje životní prostředí. Přitom
můžeme půdě vrátit úrodnost tím, co máme
blízko – kompostem."
Značku
KRAJ
BLANICKÝCH
RYTÍŘŮ
regionální produkt® uděluje Český svaz
ochránců přírody Vlašim ve spolupráci s
Asociací regionálních značek, o.s. a
Posázavím o.p.s. O značku mohou požádat
výrobci a poskytovatelé stravovacích a
ubytovacích služeb z území Místní akční
skupiny Posázaví. Žádosti do dalšího kola
certifikace je možno podávat do konce
května 2012 na adresu Českého svazu
ochránců přírody Vlašim. Více informací
získají zájemci na internetových stránkách
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www.csopvlasim.cz, nebo na telefonním
čísle 777 800 461 (K. Červenková)
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Ministerstvo zemědělství zachová finanční podporu
mladých zemědělců
tato prioritní akce mohla pokračovat. Stalo
se tak díky vývoji kurzu české koruny a eura
v uplynulých měsících a také ušetřením
zdrojů původně určených na podporu
podnikatelských plánů, které však nebyly
dokončeny.

Ministerstvo zemědělství začne letos na
podzim opět přijímat žádosti mladých
zemědělců o finanční podporu. Farmáři
do čtyřiceti let, kteří s prací v
zemědělství
začínají,
tak
mohou
dosáhnout na dotaci ve výši až 40 tisíc
eur na realizaci svých podnikatelských
plánů,
zejména
na
výstavbu
či
rekonstrukci zemědělských staveb nebo
pořízení techniky.
„Podpora začínajících zemědělců je jednou z
priorit resortu. Podle statistiky jsou nyní
dvě třetiny zemědělců v Evropě starší 50 let
a jejich průměrný věk se stále zvyšuje.
Tento celoevropský problém se samozřejmě
projevuje i u nás, a proto je nezbytné mladé
zemědělce přilákat a podpořit, tedy
investovat do naší zemědělské budoucnosti.
Letos mladým farmářům v 17. kole příjmu
žádostí nabídneme přibližně 150 milionů
korun,“ řekl ministr zemědělství Petr
Bendl.

„Mladí farmáři potřebují zejména pro
rozjezd podnikání využít všechny finanční
možnosti. O naše opatření tak mají velký
zájem, o čemž svědčí fakt, že v roce 2011
využili
veškeré
připravené
finanční
prostředky. Proto jsme i pro letošek hledali
zdroje, aby tato důležitá forma podpory
mladých začínajících hospodářů mohla
pokračovat. Jsem rád, že se to podařilo,“
dodal ministr Petr Bendl.
Podporu začínajícím zemědělcům vyplácí
MZe
prostřednictvím
Státního
zemědělského intervenčního fondu. Peníze
na dotace pocházejí ze 75 % ze zdrojů
Evropské unie a z 25 % z českého státního
rozpočtu.

Ministerstvo zemědělství v rámci opatření
„Zahájení činnosti mladých zemědělců“
dosud rozdělilo již celkem 1,4 miliardy
korun mezi téměř 1300 žadatelů. V loňském
roce tak byly peníze přidělené pro tento
program zcela vyčerpány, Ministerstvo však
pro letošek získalo finanční prostředky, aby
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Jak na faremní prodej ze dvora

Přehled předpisů, požadavků a příkladů
dobré praxe pro zájemce o podnikání v
oblasti "prodeje ze dvora".
Rok vydání: 2011
Cílová skupina: zemědělští podnikatelé,
zájemci o podnikání v oblasti prodeje ze
dvora, spotřebitelé
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Živočisná výroba, Dotace a podpory,
strukturální politika, Rozvoj venkova,
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Pomoc malým obcím v Plzeňském kraji
budou definitivně rozděleny. Obce tak
mohou
neprodleně
začátkem
března
finanční prostředky také čerpat. V letošním
roce navíc dotujeme územní plány,
integrované projekty nebo místní akční
skupiny.

Ing.
arch.
Miloslav
Michalec
je
vedoucím odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Plzeňského kraje. Do
redakce poslal příspěvek v reakci na
článek o podpoře malých obcí krajem
Vysočina.
S velkým zájmem jsem si přečetl článek v
prvním čísle Venkovských novin , kde
Zastupitelstvo kraje Vysočina odsouhlasilo
na začátku tohoto roku nové zásady pro
poskytování účelových dotací v rámci
Programu
obnovy
venkova
Vysočiny.
Obdobný program v různých výších alokace
finančních prostředků mají téměř všechny
kraje České republiky. Pomoc z krajských
prostředků, zejména malým obcím , je v
současné době velmi potřebná, neboť
dosažitelnost dotací z jiných národních
zdrojů či strukturálních fondů je u menších
obcí velmi problematická.

Úplnou letošní novinkou je fakt, že
starostové nemusí nic vyplňovat v papírové
podobě, ani zasílat poštou, ani přes datové
schránky. Máme vymyšlen elektronický
systém eDotace, který funguje pro všechny
dotační tituly kraje. Ve skutečnosti to
znamená, že starosta si požádá o dotaci
vyplněním formuláře elektronicky ze své
kanceláře a jedním kliknutím tlačítka žádost
odešle na krajský úřad.
Na závěr pár statistických čísel. Celkem
bylo podáno 411 žádostí obcí, z toho na
územní plány 51 a integrované projekty 17.
Uspokojeno bylo 78 % žadatelů. Nejvíce
finančních prostředků poputuje do budov v
majetku obcí, jako jsou obecní úřady,
základní a mateřské školky, místní
komunikace, osvětlení a místní rozhlas.

A tak je třeba vyzdvihnout Program
obnovy venkova u kraje Vysočina i
jiných krajů. Náš Plzeňský kraj je ale opět
(byli jsme např.prvním krajem v ČR, který
schválil nový územní plán) o krok napřed.
Zatímco kraj Vysočina dává nejvýše možnou
dotaci pro obec 140 tisíc Kč, u nás je to 500
tisíc Kč, zatímco jiné kraje teprve schvalují
zásady, Rada Plzeňského kraje již v polovině
února 60 milionů korun dotací našim obcím
schválila a na březnovém zastupitelstvu
Adresa redakce: Centrum pro komunitní práci - Venkovské noviny, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 608 700 130,
e-mail: venkovskenoviny@cpkp.cz. Pro Centrum pro komunitní práci připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků.

strana 9

vydání 2/2012

Větrná elektrárna u Kozmic hrozbou?
je snažit bezezbytku využít,“ dodal Josef
Škvor.

Větrná
elektrárna,
kterou
chce
soukromý investor postavit u Kozmic na
Benešovsku,
je
podle
starosty
sousedních Teplýšovic Josefa Škvora
hrozbou nejen pro místní, ale také pro
obyvatele okolních obcí.
„Z pohledu územního plánování se jedná o
stavbu nadmístního významu. Jako sousední
obec jsme se ke změně územního plánu
vyjadřovali, ovšem pořizovatel na náš
nesouhlas s vyčleněním zóny pro umístění
větrné elektrárny nereagoval, přestože
stavební zákon na to pamatuje. Jsme
rozhodnuti z tohoto důvodu uplatnit stejné
argumenty na dalších úrovních řízení, tedy
vyvolat jednání minimálně u nadřazených
orgánů. Kozmičtí by si měli uvědomit, že
touto stavbou, tímto záměrem vzniknou
rizika, která přesáhnou území jejich obce a
to je vůči sousedům nefér“ říká Josef Škvor.
Boj
proti
větrné
elektrárně
proto
Teplýšovičtí nevzdávají. Podle Josefa Škvora
je ale třeba počkat na výsledek procesu
změny územního plánu Kozmic, o níž v
současnosti rozhodují tamní zastupitelé a
která je podmínkou stavby elektrárny, a na
výsledek procesu zkoumání vlivu stavby na
životní prostředí (EIA). „Pokud bude
zastupitelstvo obce Kozmice hájit zájem
investora, pak máme určitě ještě nějaké
zákonné nástroje, jak se bránit a budeme se

Starostu Škvora zklamalo úterní (22.2.)
veřejné projednávání nezávislého posudku
EIA, který zadal Středočeský kraj. Bezmála
čtyřhodinové jednání se totiž neobešlo bez
slovních útoků mezi účastníky. „Byla to
pravděpodobně poslední možnost setkat se
na
veřejné
úrovni
s
investorem,
zpracovatelem EIA a znalcem, který
zpracovával posudek. Musím přiznat, že se
to trochu zvrtlo. Lze to ale pochopit, protože
odpor veřejnosti ke stavbě je skutečně
výrazný a nezanedbatelný,“ poznamenal
Josef Škvor.
Obec Teplýšovice nechce podle Josefa
Škvora sousední Kozmice poškodit. „Od
samého začátku vidíme, že chyby, které
vznikly primárně na straně investora a
bohužel kvůli špatnému smluvnímu vztahu,
který s ním obec bezprostředně bez
vědomostí rizik podepsala, jsou velkou
hrozbou. Kozmičtí se teď totiž bojí udělat
krok, který by jejich obec finančně
poškodil,“ myslí si Josef Škvor. Spor podle
něj nemusel zajít tak daleko, kdyby investor
se
svým
záměrem
seznámil
už
v
prvopočátku nejen Kozmické, ale i
Teplýšovické, a nechal k němu vyjádřit i
veřejnost.
Podle místostarosty Teplýšovic Miroslava
Kratochvíla spor o větrnou elektrárnu
negativně poznamenal vztahy mezi oběma
obcemi.
„Vazby mezi Teplýšovicemi a
Kozmicemi byly napjaté už v minulosti kvůli
škole, která se tehdy rušila, v posledních
letech se ale výrazně zlepšily. Důkazem je
loňská
stavba
mateřské
školy
v
Teplýšovicích, na kterou Kozmice finančně
přispěly,“ připomněl místostarosta. Větrná
elektrárna ale zástupce samospráv obou vsí
opět rozdělila.

Adresa redakce: Centrum pro komunitní práci - Venkovské noviny, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 608 700 130,
e-mail: venkovskenoviny@cpkp.cz. Pro Centrum pro komunitní práci připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků.

strana 10

vydání 2/2012

Hitem letošního jara budou výsadby alejí
doplňovaly prostor kolem cest, poskytovaly
stín, závětří, ovoce. Lidem začalo při
procházkách jejich kouzlo chybět, a proto je
teď jejich výsadba tak populární,“ vysvětluje
Ivana Adámková z Nadace Partnerství.

Nadace Partnerství rozdělila nadační
příspěvky na jarní výsadby stromů v
celkové výši 250 tisíc korun. Výsadby
stromů na 14 místech republiky
pomohou zlepšit prostředí i posílit
vztahy mezi lidmi a stromy.
Nadace Partnerství rozdělila 250 tisíc korun
na jarní výsadby stromů. Nadační příspěvky
v následujících měsících pomohou vysadit
stromy na 14 místech republiky. Česká
krajina tak bude bohatší o stovky stromů.
Zajímavostí je, že díky finančnímu daru
společnosti DB Schenker bude mít v krajině
každý její zaměstnanec „svůj“ strom. Počet
vysázených stromů se na jaře navýší také
díky inciativě Stromy místo letáků, ve které
společnost MAKRO Cash & Carry ČR za
každého
zákazníka
odebírajícího
elektronický leták namísto papírového
věnuje Nadaci Partnerství 20 korun. Nyní
mohou lidé na internetu hlasovat, které
projekty nadace penězi na výsadbu
podpoří.

Sázet se budou původní druhy stromů,
například třešně, slivoně, jabloně,
ořešáky, jeřáby nebo javory, kterým
vyhovují podmínky české krajiny, a
proto jsou odolnější vůči povětrnostním
vlivům, chorobám a škůdcům. Do jarních
výsadeb se zapojí široká veřejnost, od žáků
až po zástupce obcí, a tak zároveň stromy
pomohou posílit společenské vztahy mezi
lidmi a upevnit jejich vazby k místu. Do
sázení stromů se aktivně zapojí také
zaměstnanci DB Schenker. „V loňském roce
jsme si stejně jako Nadace Partnerství
připomněli 20 let své existence na českém
trhu a rozhodli jsme oslavit toto společné
výročí výsadbou stromů,“ říká Martin
Bacílek z této společnosti.
Bližší informace o podpořených výsadbách.

O grant na jarní výsadbu stromů v
maximální výši 20 tisíc korun požádalo
celkem 70 obcí, občanských sdružení, škol a
dalších organizací. Nadace Partnerství
mohla penězi podpořit 14 projektů. Řadí se
mezi ně i výsadby alejí, které přispějí ke
zlepšení prostředí. „Aleje byly historicky
součástí naší krajiny. Zkrášlovaly a
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Film o cvičišti jednotek SS přibližuje tragickou
kapitolu dějin

Tragickou kapitolu dějin Neveklovska,
kterou
bylo
vybudování
tamního
vojenského
výcvikového
prostoru
jednotek SS a wehrmachtu za druhé
světové
války,
připomíná
nový
dokumentární film Cvičiště Benešov,
VSTUP ZAKÁZÁN!!.

budovat v březnu 1942. Muselo se kvůli
němu vystěhovat území o rozloze přes 43
000 hektarů, kde žilo v 65 obcích a 144
osadách téměř 31 000 obyvatel. Cvičiště
mělo poměrně výjimečné postavení nejen v
protektorátu, ale i ve struktuře SS. Jeho
území podléhalo výhradně říšskému právu.
Kromě toho, že sloužilo k základnímu
výcviku
dělostřeleckých,
ženijních,
protitankových a pěších jednotek a
zajišťovalo přípravu důstojnických kádrů,
umožňovalo svou kapacitou přechodné
umístění až 30 000 mužů a rozlohou
dovolovalo pořádat velká taktická cvičení s
ostrými střelbami.

Cvičiště
fungovalo
pouhé
tři
roky,
poznamenalo ale život tisíců lidí a zanechalo
nesmazatelné stopy v krajině. Snímek, který
je součástí stejnojmenné knihy, je ke
zhlédnutí na stránkách Posázaví v rubrice
E-televize/Filmy o regionu.
Historii cvičiště i celého regionu přibližují
ve filmu pasáže z dobových dokumentárních
snímků i hrané scény. Atmosféru dokreslují
výpovědi pamětníků, kteří vzpomínají třeba
na cesty do školy pod dohledem německých
vojenských hlídek nebo na život v
náhradních vesnicích, kam se jejich rodiny
musely vystěhovat ze svých původních
domovů. Scénáristé Petr Kos a Jaroslav
Pelíšek připomněli také německé vojenské
školy, které na Benešovsku působily.
Ukázali i řadu vojenských objektů, například
střelnice, strojovny a pozorovatelny, na
jejichž torza lze dosud v krajině narazit.
Benešovské cvičiště jednotek SS se začalo
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V Pravčicích vznikne muzeum zemědělské techniky

Místní akční skupina – Partnerství
Moštěnka rozhodla koncem února o
rozdělení dalších více než devíti milionů
korun z programu Leader pro místní
žadatele z regionu. Ve své sedmé výzvě
vybrala 18 projektů z 20 předložených.
Největší zájem byl o oblast úpravy
veřejných prostranství, kam bylo úspěšně
podáno 9 žádostí o dotaci. Podporu získají
projekty obcí Kostelec u Holešova a
Kyselovice na úpravu veřejného prostranství
v okolí místních sportovišť, Lechotice a
Vlkoš upraví návsi a místní část, obec Líšná
zmodernizuje veřejné osvětlení a obec
Rymice obnoví chodník, osvětlení a vysadí
zeleň. V obcích Žalkovice a Zahnašovice
budou revitalizovat hřbitov a v obci Říkovice
započne rekonstrukce parku.
V oblasti zaměřené na ochranu kulturního
dědictví získají podporu dvě akce. V
Prusinovicích pořídí do kostela sv. Kateřiny
novou elektroinstalaci a ozvučení a
atraktivním projektem bude vybudování
muzea se stálou expozicí zemědělské
techniky
v
Pravčicích.
„Projektu
„Zemědělská technika našich dědů“ si
obzvlášť ceníme, protože půjde o novou
atrakci pro turisty i propagaci celého
regionu. Už nyní je zemědělec napojen na
značky Regionální potravina, Perla Zlínska a
nově i HANÁ regionální produkt®. Na
muzeum by do budoucna měl navazovat

„selský dvůr“ a prodejna regionálních
potravin,“ přiblížil předseda MAS Tomáš
Šulák.
MAS podpořila také sedm projektů na
podporu řemesel a živností. Nové stroje a
technologie získají nábytkářská firma v
Kostelci u Holešova, zámečnické dílny v
Čechách a Němčicích, instalatérská firma z
Dřevohostic a podnikatel zabývající se
poskytováním technických služeb v Beňově.
Dále bude podpořena úprava zázemí firmy
nabízející elektroinstalační práce z Vlkoše a
cykloservisu
–
firmy
na
výrobu
cyklokomponentů v Martinicích.
Projekty 7. výzvy vybírala a schválila MAS –
Partnerství Moštěnka 23. února. Další 8.
výzva se chystá na podzim tohoto roku a
budou v ní vyhlášena opatření na podporu a
rozvoj podnikání v cestovním ruchu a
agroturistice, na modernizaci zemědělských
podniků a přidávání hodnoty zemědělským a
potravinářským produktům.
MAS – Partnerství Moštěnka bude až do
roku 2013 rozdělovat ročně cca 10 milionů
korun pro místní projekty v evropském
programu Leader, který řídí ministerstvo
zemědělství. Region se nachází v samotném
středu Moravy a tvoří jej 22 obcí
mikroregionu Moštěnka v Olomouckém kraji
a 28 obcí mikroregionu Holešovsko a okolí
ve Zlínském kraji. Podle počtu obcí je
největší místní akční skupinou na celé
střední Moravě.
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O zdevastovaných Lázních Kyselka píší zahraniční
média, na Českých lvech vyzněl apel k nápravě

Nejblíže je samozřejmě Německo a tak v
únoru se zdevastovaným lázním v
Kyselce věnují hned dvě německá
periodika. Z národní ostudy se tak stává
ostuda
mezinárodní.
Zatímco
památkově chráněné budovy v majetku
Karlovarských minerálních vod a.s.
hrozí zřícením, tak na sponzorování,
reklamu a marketing podnik utrácí
každý rok stovky milionů korun.
Článek vydaný ve Wirtschaft konkret
najdete na straně 30 a článek z deníku
Landeszeitung najdete na straně 5.
V sobotu 3. března vysílala ČT 19. ročník
udílení cen filmovým počinům za rok 2011.
Martin Mareček, při přejímání českého
lva za svůj dokumet Pod Sluncem tma
apeloval
na
generálního
partnera
Českého lva Karlovarské minerální
vody, aby přistoupily k renovaci lázní
Kyselka, neboť vlastnictví zavazuje.
Držitel Českého lva za nejlepší dokument
režisér Martin Mareček na závěr své
děkovačky v přímém přenosu (70. minuta)
řekl: „Přál bych si, aby generální sponzor
této akce, což je firma Mattoni, taky v sobě
objevila nějakýho lva, když jsme u těch lvů,
a s odhodláním přistoupila k renovaci lázní
Kyselka, protože... (přerušen potleskem)...
protože
vlastnictví
znamená
i

zodpovědnost.“
Kamera provedla záběr na evidentně
překvapeného a zrudlého Alessandra
Pasquale,
generálního
ředitele
Karlovarských minerálních vod. Ten kritiku
za dvacet let trvající nezájem o kulturní
památky jistě nečekal. Zvlášť ne na prestižní
akci, do které jeho společnost investuje
miliony korun. „Pan Mareček projevil
obrovskou odvahu. To, že byl ve své řeči o
Kyselce přerušen potleskem dokládá, že
trestuhodné
chování
Karlovarských
minerálních vod je známo napříč umělci,“
říká Martin J. Kadrman, viceprezident
ASORKD.
Generálním partnerem Českého lva je
minerální voda Magnesia. "To je ovšem
mlžení stejného typu, jako když Karlovarské
minerální vody ve svých reklamách
prezentují Aquilu, Mattonku či právě
Magnesii, jako vodu z Karlových Varů. Je
třeba zcela jasně českému filmovému světu
říci, že nejprestižnější filmová cena Český
lev je při jejím slavnostním udílení spojena s
generálním
partnerem
Karlovarské
minerální vody, který je pokutován za to, jak
barbarsky se chová k architektonickému
kulturnímu dědictví ČR, dědictví skvělého a
kultivovaného podnikatele Heinricha von
Mattoniho, a že si toho všímají již i
zahraniční média," říká Martin J. Kadrman.
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Obec Stříbrná Skalice dokončila 1. etapu rekonstrukce
obecního úřadu
chce v opravě pokračovat, požádala proto
Středočeský kraj o dotaci na druhou etapu
prací.
V objektu sídlí také dvě třídy mateřské
školy, její kapacita je už ale naplněna, obec
proto připravuje rozšíření o další třídu.
Stavební povolení na to už má, teď shání
finanční prostředky na realizaci. Jednu
místnost v budově radnice využívají také
policisté, kteří sem zajíždějí z Kostelce nad
Černými lesy.
Týkala se opravy havarijní asfaltové
střešní krytiny a výměny části fasádního
pláště. Celkové náklady dosáhly 3,343
milionu korun, z toho 2,883 milionu
korun pokryla dotace z rozpočtu
Středočeského kraje.

Stříbrná Skalice má včetně tří spádových
obcí
(Kostelní
Střimelice,
Hradové
Střimelice a Hradec) 1240 obyvatel. Jejich
počet se za posledních 20 let zvýšil o
třetinu.

„Budova se začala stavět v roce 1980 a
kolaudovala se o tři roky později. Po více
než 30 letech provozu byla v havarijním
stavu. Opravu potřebovala zejména plochá
střecha s asfaltovou krytinou, do které
zatékalo, a docházelo tak ke škodám na
stavebních
konstrukcích.
Bez
dotace
bychom ale opravu nezahájili,“ řekl starosta
Jiří Procházka. Obec hospodaří s rozpočtem
kolem 17 milionů korun, z toho na investice
má zhruba dva miliony korun ročně.
Náklady na opravu byly proti původnímu
rozpočtu o zhruba 320 000 korun vyšší, a to
kvůli výměně vzduchotechnického zařízení
na střeše. Ukázalo se totiž, že je ve špatném
stavu, nebylo ho proto možné demontovat a
zpět namontovat a muselo se pořídit nové.
Jeho nákup zaplatila obec z vlastních
zdrojů.
Součástí první etapy rekonstrukce byla také
oprava fasádního pláště, včetně výměny 56
oken, to je ale pouze třetina budovy. Obec
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Regionální rozvoj je důležitým tématem i na polské
straně Krkonoš

Krkonoše – svazek měst a obcí připravil
pro zástupce obcí poznávací „Cestu
polských starostů a zástupců organizací
do Čech“. Tak se jmenuje část
zrcadlového česko-polského projektu,
který volně navazuje na zářijovou
pracovní výpravu českých starostů do
polských Krkonoš.
Na realizaci programu se spolupodíleli a
podstatnou částí přispěli čeští starostové
měst a obcí, ředitelé skiareálů a někteří
místní podnikatelé. Svými náměty velmi
obohatili dvoudenní pobyt 31 účastníků
polské delegace. Ti navštívili Harrachov,
sklárnu a pivovar, skiareál se skokanskými
můstky, Rokytnici nad Jizerou, městské
infocentrum,
skiareál,
Jilemnici
se
„Zvědavou uličkou“, muzeum s „Expozicí
českého
lyžařství“,
Řemeslné
trhy,
Hostinné, Techtex Sport – relaxační
centrum. Další den Vrchlabí s exkurzí do
závodu Škoda Auto, prohlídkou zámku a
sídla Správy KRNAP, muzeum a klášter,
Špindlerův Mlýn, aquapark, infocentrum a
skiareál, kde se s českými Krkonošemi
rozloučili.

byla přínosem díky dalším podnětům a
inspirací. Proto byla zdůrazněna témata,
která se týkají české i polské strany regionu
společně, tzv. bezhraničně. Prvním byla
Regionální karta hosta, která je významným
marketingovým nástrojem regionu Krkonoš.
Druhým byly Geoparky, stávající stav v
polské části Krkonoš, který je nutno rozvíjet
však i dále. Pro všechny byly zajímavé
informace ke vznikajícímu Geoparku na
české straně a veškeré kroky s tím spojené.
Třetí částí byla prezentace a následná
diskuse ke stěžejnímu tématu cesty, k
regionálnímu rozvoji.
Při vítání a úvodních prezentacích ze strany
českých starostů často zaznívalo téma
regionální rozvoj. Z ohlasů druhé strany
vyplynulo, že i polští starostové řeší
podobné nebo stejné záležitosti, mají zájem
uspokojit
poptávku
po
pracovních
příležitostech obyvatel měst a obcí, které
zastupují. Někteří totiž reprezentují lokality,
které
nejsou
prvoplánově
středisky
cestovního ruchu, tudíž je turismus neživí.
Proto je seminář o regionálním rozvoji
zaujal.

Snahou bylo udělat program pracovní
poznávací cesty pro zástupce polské strany
tak, aby viděli zajímavá místa a cesta jim
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Peníze na zateplování došly. Za 32 hodin.

Pouhých 32 hodin stačilo na vyčerpání
posledních prostředků z evropských
fondů na úspory energie ve veřejných
budovách jako jsou nemocnice nebo
školky. Ministerstvo životního prostředí
vyhlásilo
výzvu
pro
projekty
energetických renovací ve výši 2,5
miliardy korun, hned druhý den ji ale
bylo nuceno uzavřít.

terciárního sektoru je až 49% současné
spotřeby. Hlavní oblastí plýtvání je spotřeba
tepla. Proto je třeba využít evropské fondy v
příštím rozpočtovém období 2014 – 2020 na
energetické renovace veřejných i obytných
budov.
Stejným směrem uvažuje ve svých návrzích i
Evropská komise. Ondřej Pašek z CEE
Bankwatch Network hodnotí situaci: „Po
penězích na energetické renovace se
doslova zaprášilo. Převis žádostí o finance z
evropských fondů ukazuje, že v českých
veřejných budovách je stále ohromný
potenciál pro úspory energie, a tedy i peněz,
jejich majitelé jsou si toho dobře vědomi.“

Částka nejen že byla vyčerpána, ale sešly se
dokonce žádosti za 5,84 miliard, 234 % z
nabízené alokace. Obce, kraje nebo vysoké
školy tak zřejmě nezískají z evropských
fondů žádné další prostředky na zateplení
starých fasád nebo výměnu netěsných oken.
Finanční prostředky na podporu úspor
energie byly v Operačním programu životní
prostředí vyčerpány již v minulém roce,3
peníze na tuto výzvu se podařilo získat jen
díky mimořádnému přesunu z jiné oblasti.
Ondřej Pašek, který se problematikou
evropských fondů a energetiky zabývá,
uvádí: „Vláda nesmí nechat desítky obcí, na
které se teď nedostalo, na holičkách. Měla
by z úspor energie učinit jednu z priorit
čerpání evropských fondů v příštím období
2014 – 2020. Podle našich informací o to ale
zatím zájem nemá, toto téma se na čelních
místech vládních dokumentů neobjevuje.“ V
českých budovách se přitom energií plýtvá.
Studie společnosti Porsenna uvádí, že
potenciál úspor energie v budovách
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Nové kroje pořízené z projektu LEADER poputují
moravským a slovenským folklorním souborům a
obcím

Z nových krojů se budou moci radovat
folklorní soubory a obce z Hané,
Valašska, Záhoří a středoslovenské
oblasti Gemer-Malohont. Dotace ve výši
téměř 4,5 milionů, kterou získaly 3
moravské a 1 slovenská místní akční
skupina, umožní zakoupit soubory
nových
krojů,
pořídit
propagační
materiály a uspořádat folklorní a
společenské akce.

Moravští tanečníci se tak budou moci naučit
Gemerský čardáš či Klenovskú rontouku,“
doplnila manažerka projektu Ing. Miloslava
Hrušková. Hlavním cílem projektu je
udržování a propagace kulturních tradic,
podpora spolkového života v obcích a rozvoj
turistiky a služeb cestovního ruchu. „Neradi
bychom, aby tradice moravského folkloru
upadly na vesnicích v zapomnění. Chtěli
bychom přispět k zachování místní historie,
posílit zájem o region a jeho folklor a
podnítit vznik venkovských kulturních a
společenských akcí, které by se mohly stát v
regionu tradičními,“ uvedl předseda MAS –
Partnerství Moštěnka.
Celkové náklady projektu jsou 3,75 milionů
korun na moravské straně a necelých 1,25
milionu na straně slovenské, z nich 90%
pokryje dotace z Programu rozvoje venkova
LEADER. Tu na tento projekt získaly
spolupracující MAS – Partnerství Moštěnka,
MAS Podhostýnska, Moravská cesta a
slovenská MAS Malohont.

Realizace projektu s příhodným názvem
Kroje našich krajů započala v lednu a únoru
a potrvá do konce roku. Pro 18 folklorních
souborů a obcí na území všech místních
akčních skupin zapojených do projektu se
pořídí 80 nových krojů a dokoupením
chybějícího vybavení obnoví kroje starší.
Vydají se také propagační materiály, které
poutavou formou přiblíží široké veřejnosti
region a jeho tradiční lidovou kulturu. Půjde
o velkoplošné bannery, letáky, pohlednice,
ručně šité krojované panenky v tradičním
lidovém oblečení daného území a společné
hudební CD, obsahující lidové písně
moravských i slovenských folklorních
souborů. „Celý projekt budou doprovázet
společenské a kulturní akce s živým
vystoupením
folklorních
souborů
a
workshopy tradičních folklorních tanců.
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Výrobky ze Železných hor mají vlastní regionální
značku

Prvním zasedáním certifikační komise
dne 21. února 2012 vyvrcholil proces
vzniku nové regionální značky ŽELEZNÉ
HORY regionální produkt, která je
udělována na území Železnohorského
regionu
a
koordinuje
ji
MAS
ŽELEZNOHORSKÝ REGION, o.s. se
sídlem v Heřmanově Městci.
Projekt zavedení regionální značky finančně
podpořil Pardubický kraj a prvním kolem
úspěšně prošlo devatenáct produktů od
sedmnácti žadatelů.
Jak uvedla při zasedání komise manažerka
MAS
Železnohorský
region
Kateřina
Korejtková, "značka v Železných horách má
podpořit všechny šikovné a aktivní lidi, kteří
mají odvahu a vytrvalost jít za svým
nápadem,
ale
zatím
jim
nezbývaly
prostředky ani čas na propagaci. Díky
značce se o nich postupně dozvědí nejen
místní, ale časem -- prostřednictvím
zapojení do Asociace regionálních značek -i
daleko
širší
okruh
potenciálních
zákazníků."
Novou značkou se stylizovaným
železnohorským výrem se od tohoto
týdne mohou pyšnit tyto produkty:
Český med z Licoměřic od Jiřího Vašíčka z

Licoměřic
Železnohorský
ležák od Jaroslava Kutílka z
Třemošnice
Masný skot - hovězí maso od Jana Vašíčka z
Licoměřic
Brambory od Josefa Navrátila z Nového
Dvora
Kovářské výrobky od Aleše Navrátila z
Kraskova
Třemošnické těstoviny od Karla Kopeckého
z Třemošnice
Bojanovská krajkovaná kresba a Bojanovská
keramika od Ludmily Sadílkové! z Horního
Bezděkova
Pletené výrobky z proutí a Paličkované
krajky od Aleny Machové z Přelouče
Tácky, košíčky a vázy z pedigu od Vlasty
Jozífové z Choltic
Kovářské výrobky od Lukáše Kučery z
Klenovky
Železnohorský.net od Jakuba Ženky z
Pardubic
Železnohorská medovina od společnosti
TRIKAM z Nasavrk
Med od Středního odborného učiliště
včelařského z Nasavrk
Ruční dřevořezba od Olgy Široké ze Seče
Sochy vyřezávané motorovou pilou od Josefa
Cipryána z Podhradí
Výrobní program SEKOL od společnosti
*Ventura
Keramika
- Venkov,
a obrázky
s.r.o.
pro
z Jedousova
potěšení od Evy
Mašínové
ze Slatiňan certifikáty budou
První
železnohorské
slavnostně předány na tradičních Dnech
Železnohorského regionu 19. 4. 2012 v
Asociace
Mladotickém
mlýně.
regionálních značek (ARZ) sdružuje již 18
regionů s vlastní značkou pro místní
produkty. Aktuálně ARZ eviduje 472
certifikátů! pro místní výrobky nebo skupiny
výrobků a 46 certifikátů pro u! bytovací a
stravovací zařízení. Výrobci musí povinně
splňovat kritéria týkající se působnosti v
daném regionu, kvalifikace, bezdlužnosti,
ekologické šetrnosti a standardní kvality,
zatímco vazba konkrétního výrobku na daný
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region se posuzuje individuálně. U
ubytovacích a stravovacích zařízení se
hodnotí přístup k hostům a zprostředkování
informací a zážitků z daného regionu,
včetně
nabídky
tradičních
pokrmů
vyrobených z místních surovin a aktivního
zapojení do dění v okolí.
Více informací o regionálním značení
najdete
na
www.regionalni-znacky.cz
program Dnů Železnohorského regionu
bude k dispozici na www.zeleznehory-hm.cz
.

Adresa redakce: Centrum pro komunitní práci - Venkovské noviny, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 608 700 130,
e-mail: venkovskenoviny@cpkp.cz. Pro Centrum pro komunitní práci připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků.

strana 20

vydání 2/2012

Podnikání na venkově

Centrum pro komunitní práci, MAS
Aktivios a MAS Ekoregion Úhlava Vás
zvou na seminář s názvem Podnikání na
venkově. Seminář se uskuteční ve
čtvrtek 22. března 2012 od 9 do 17 hod.
v prostorách restaurace Pizza Music
Club Zámecká (náves Republiky 55) ve
Štáhlavech.

Co bude obsahem semináře?

přínosech
a
limitech
ekologického
zemědělství. O důležitosti sdružování
zemědělců a venkovských podnikatelů
obecně promluví ve svém příspěvku člen
předsednictva
Asociace
soukromých
zemědělců ČR Petr Hodan. Odpolední část
programu zahájí pan Marek Babuška,
vlastník Manského dvora u obce Dolní
Žandov. Tento statek s velmi dlouhou a
pohnutou historií se ocitl v devadesátých
letech minulého století na prahu úplné
devastace. Díky velikému úsilí majitele a
jeho přátel se povedlo celý zemědělský
komplex a jeho okolí zrekonstruovat a znovu
jej využít k ekonomickým, kulturním i
environmentálním
aktivitám.
Poslední
přednáška semináře se bude zabývat
problematikou energetiky ve venkovském
prostoru. Starosta obce Kněžice, pan Milan
Kazda, bude hovořit o životě v obci, která
má přívlastek „Energeticky soběstačná
obec“.
Exkurze

Přednášky
Program semináře tvoří pět přednášek, z
nichž každá ukazuje problematiku podnikání
na venkově z jiné perspektivy. Tomáš Popp
je iniciátorem a koordinátorem farmářských
trhů, které probíhají pravidelně na nádvoří
plzeňského hotelu Gondola. Ve svém
příspěvku
shrne
dosavadní
vývoj
farmářských trhů v Plzeňském kraji i celé
ČR a načrtne perspektivu dalšího rozvoje
farmářských trhů. Ekologická farma ANGUS
FARM z obce Soběsuky je známá chovem
masného skotu Aberdeen Angus. V současné
době farma obhospodařuje 350 ha půdy a
chová 400 kusů zvířat. Rodina Silovských,
která farmu vlastní, zásobuje hovězím
masem své restaurace v Soběsukách a v
Plzni. Pan Václav Silovský ve svém
příspěvku pohovoří o začátcích, postupném
vývoji a budoucnosti této farmy i o

Druhou část semináře tvoří exkurze do
moštárny a pivovaru pana Vladimíra
Ilgnera. Pivovarnictví bylo dříve na venkově
tradičním zdrojem obživy, která se v
průběhu
dvacátého
století
postupně
vytratila. Je velmi pozitivní vidět, že někteří
podnikatelé se snaží na tuto tradici navázat.
Vladimír Ilgner otevřel svůj pivovar Radouš,
i díky finanční dotaci z místní akční skupiny
Aktivios, v loňském roce. Během exkurze
pan Ilgner seznámí účastníky s provozem
pivovaru i moštárny, pohovoří o začátcích
svého podnikání a plánech do budoucna.
Co seminář přinese?
Účastníci semináře budou mít možnost
získat inspirativní náměty pro svou další
činnost, a to ať prostřednictvím prezentací
jednotlivých řečníků, tak i v diskusích, které
jsou
naplánovány
po
každém
bodu
programu a v rámci exkurze. Důležitým
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aspektem semináře bude možnost setkání
zástupců státní správy, samosprávy a
neziskových organizací v mezisektorovém
dialogu
k
problematice
venkovského
podnikání. Každý účastník obdrží za
absolvování semináře certifikát.
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Metoda LEADER po roce 2014 a komunitně vedený
místní rozvoj

Národní síť Místních akčních skupin ČR
zveřejnila svá doporučení pro aplikaci
komunitně vedeného místního rozvoje v
prostředí České republiky. Vidí v něm
budoucnost rozvoje venkova pomocí
metody LEADER.
Metoda LEADER by podle Národní sítě
Místních akčních skupin České republiky
(NS MAS) mohla být účinným nástrojem
rozvoje venkovských oblastí i po roce 2014.
Tato metoda, která se v Evropské unii
používá už od roku 1991, klade důraz na
spolupráci
místních
společenství
a
partnerství
občanů,
veřejné
správy,
neziskových organizací a podnikatelů při
řešení problémů daného regionu. Mohla by
proto najít široké uplatnění ve všech
operačních programech, které budou
realizovat své cíle ve venkovském prostoru.
„Metoda Leader je výhodná především s
ohledem
na
rozhodování
o
využití
evropských dotací na té nejnižší úrovni, tedy
přímo v regionu. Ti, kteří rozhodují o tom,
který projekt bude realizován, přesně znají
místní podmínky a návaznosti projektu na
okolí. Již od roku 2004 je v rámci dotačních
programů Ministerstva zemědělství tento
princip úspěšně využíván a máme za to, že
je možné ho účelně využít i v jiných
programech, které se venkovem zaobírají.

Předností je také přímý kontakt se žadateli
a velmi úspěšný model systému poradenství,
který žadateli pomáhá od fáze přípravy
projektu až po jeho kompletní realizaci. A to
bez dalších finančních nároků směrem k
žadateli,“ říká koordinátor vyjednávacího
týmu NS MAS Václav Pošmurný.
NS MAS zpracovala v lednu 2011
strategický poziční dokument pro přípravu
politik
rozvoje
venkova
v
rámci
programovacího období 2014–2020 s
názvem „Národní strategický plán LEADER
2014+“. Tento materiál přijaly i další
organizace, zejména Spolek pro obnovu
venkova ČR, a stal se také podkladem pro
tvorbu stanovisek dalších orgánů, mimo jiné
Ministerstva zemědělství ČR a Evropského
hospodářského a sociálního výboru.
Nyní vydala NS MAS dodatek k Národnímu
strategickému plánu LEADER+, jakousi
„kuchařku“,
určenou
především
pracovníkům řídících orgánů na vedoucích
pozicích a dalším pracovníkům podílejícím
se na přípravě budoucího víceletého
finančního rámce 2014–2020, kteří mohou
uvedená technická doporučení zohlednit při
hledání možností jejich uplatnění v praxi.
Cílem tohoto materiálu není přenést
veškerou agendu i zodpovědnost ze
stávajících centrálně řízených struktur na
venkovská partnerství, ale nabídnout služby
existujících tzv. místních akčních skupin
(MAS), které disponují vysokou znalostí
místních podmínek a problémů, mají
personální i organizační kapacity, a mohou
tak centrálním orgánům v mnohém jejich
roli ulehčit a být jim partnerem při
dosahování vytyčených cílů.
Dokument KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ
ROZVOJ V PRAXI ČESKÉ REPUBLIKY je k
dispozici ke stažení a členům NS MAS ČR
bude oficiálně představen na Valné
hromadě ve čtvrtek 15. 3. 2012 v
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Rumburku. Odborné veřejnosti pak bude
určena prezentace pořádaná ve spolupráci
se zastoupením Evropské komise v ČR v
Evropském domě v Praze (Jungmannova 24)
v pondělí 26. 3. 2012 od 14:30. V rámci
prezentace vystoupí také zástupce DG Agri
Pedro
Brosei
a
člen
Evropského
hospodářského a sociálního výboru pan
Roman Haken.
Venkov, pokud jej chápeme jako území ČR,
které pokrývají obce do 25 000 obyvatel
(tedy území, kde dle stávajících pravidel
Programu rozvoje venkova ČR mohou
působit MAS), v současné době zahrnuje cca
60 % populace ČR a 95 % plochy ČR.
NS MAS je hlavním reprezentantem hnutí
LEADER v České republice. Sdružuje 133 z
asi 150 existujících MAS v ČR.
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Ústecký kraj se snaží nalézt trochu jinou cestu jak
pomoci venkovským oblastem
podnikání, co je k tomu potřeba a kde
případně získat startovní dotace. Zároveň
by měli získat informace o tom, v čem je
dobré v oblasti Vejprtska podnikat.
Vejprtsko je oblast mnoha příležitostí, jen je
potřeba najít správné lidi, kteří je chtějí
využít.
Více o mezinárodním projektu je na jeho
webových stránkách www.eurufu.eu.

Ústecký kraj se v roce 2011 zapojil do
projektu,
který
je
zaměřen
na
budoucnost evropského venkova –
„EuRuFu“ (European Rural Futures).
Lídrem tohoto mezinárodního projektu
je Ministerstvo pro výstavbu, územní
rozvoj a dopravu v Durynsku. Vedle
německého zastřešení se na projektu
podílí za Českou republiku právě
Ústecký kraj, dále pak Rakousko,
Maďarsko, Polsko a Itálie.
EuRuFu je zaměřený na řešení problémů
venkova. Protože venkov je specifické
území, ve kterém lze studovat celou řadu
konkrétních problémů. Projekt EuRuFu se
věnuje zejména oblasti sociální péče a
zdravotnictví, vzdělávání, místní ekonomice
a pracovním příležitostem, dopravě a
mobilitě.
Ústecký kraj se pilotně v projektu věnuje
vytváření
podmínek
pro
začínající
podnikatele právě na venkově. Pro realizaci
svého pilotního projektu si vybral oblast
Vejprtska, které trpí svou vzdáleností od
centra kraje, horší dopravní obslužností,
malou nabídkou pracovních míst a tím i
nízkou kupní silou. Na Vejprtsku by v tomto
roce díky projektu mělo vzniknout školící
centrum, ve kterém by se místní obyvatelé
mohli proškolit, jak správně zahájit
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Sdružení
BENE-BUS
autobusových linek

Sdružení obcí BENE-BUS, které pomáhá
organizovat dopravní obslužnost na
Benešovsku, hledá způsob, jak zvýšit
efektivitu autobusových linek. Jednou z
možností
je
změna
příspěvku
jednotlivých obcí, který je v současnosti
stanoven podle počtu osob trvale
hlášených v daném v regionu.
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chce

zvýšit

efektivitu

nová pravidla - pokud budou schválena začala platit od roku 2013.
BENE-BUS
spolupracuje
při
hledání
optimálního
financování
dopravní
obslužnosti také s ČSAD Benešov a.s., která
jako majoritní dopravce v regionu zajišťuje
95 procent výkonů. Firma poskytla sdružení
podklady v podobě statistik, tedy kolik osob
přepraví na jednotlivých linkách a na kolika
kilometrech.
Stanovení příspěvku podle počtu obyvatel
není podle Martina Kadrnožky pro všechny
obce úplně spravedlivé. Ve snaze zachovat
BENE-BUS jako celek je proto třeba tuto
nespravedlnost odstranit, jinak hrozí, že
některé obce ze sdružení vystoupí.
BENE-BUS je přitom důležitým partnerem
také při jednáních se Středočeským krajem,
který ze zákona zajišťuje základní dopravní
obslužnost v regionu. Příspěvky na ni ale
kraj rok od roku snižuje.

V budoucnu by se do jeho výpočtu mohly
promítnout mimo jiné třeba i odjeté
kilometry nebo počet lidí cestujících
autobusem na území konkrétní obce, řekl
místopředseda sdružení Martin Kadrnožka.
„Doprava
v
regionu
má
nastavené
parametry a starostové je takto chtějí
udržet. Takže spíš než škrty budeme hledat
způsob
spravedlivého
příspěvku
na
financování jednotlivých spojů. Cílem toho
hledání tedy bude přenést financování linek,
které si myslíme, že by jezdit nemusely, na
obce, které je požadují,“ dodal Martin
Kadrnožka. U každého spoje, který vozí
minimální množství cestujících, by měla být
zdůvodněna jeho potřeba. Úpravám podle
něj musí předcházet veřejná diskuse, aby
obce byly ve finále ochotny takový způsob
přerozdělení podpořit. Veřejná diskuse
proběhne v následujících měsících, její
výsledek by měla na podzim nebo v zimě
schválit valná hromada sdružení tak, aby
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