strana 1

vydání 2/2017

Datum vydání 23. 3. 2017 / číslo 2 / 2017

Obsah vydání:
» Stav krajských silnic a mostů se dál zlepšuje, na letošek se
chystají investice minimálně za 475 mil. Kč

2

» Budoucí podoba Společné zemědělské politiky

3

» Strategické cíle vodního hospodářství do roku 2030

5

» Obce ležící v národních parcích si můžou vybírat, do čeho
investovat. MŽP jim nabídne dalších 50 milionů korun na
zlepšení života místních obyvatel

7

» VÝZVA
Č.
69
INTEGROVANÝ
INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

-

9

» KRAJE ŘEŠÍ ZVÝŠENÍ MEZD ŘIDIČŮ AUTOBUSŮ, JEDNAT BUDOU I
S VLÁDOU

10

» Změny ve financování regionálního školství

12

» Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

13

» Český venkov ožívá. Lidé si svépomocí zvelebují veřejný prostor

15

» DOTACE NA ENERGETICKÉ ÚSPORY BYTŮ: MMR NABÍZÍ
ZJEDNODUŠENÍ ADMINISTRACE A PORADENSKOU POMOC

16

» Setkání Zdravých městských částí přinese aktuální informace i
nejlepší praxi

17

» Ministerstvo vnitra ocenilo prevenci: Královéhradecký kraj bral
stříbro

18

» Jak dále v problematice služeb ve venkovském prostoru

19

» Začala Krajská setkání 2017. Starosty trápí úkoly navíc bez
finančního krytí

21

» Ministr Jurečka: Jsem rád, že iniciativy Ministerstva zemědělství
se po dvou letech chopili lídři Visegrádské skupiny

23

» Značka kvality KLASA po letech sporů zachráněna

24

» 47. Den malých obcí

25

» Chovatelé získají poprvé peníze z nového programu na lepší
podmínky v chovech drůbeže

26

ZÁCHRANNÝ

SYSTÉM

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 2

vydání 2/2017

» Váš výrobek si zaslouží značku HANÁ regionální produkt

27

» Ministerstvo zemědělství spustilo informační web k vinařskému
zákonu, poradí podnikatelům i laické veřejnosti

29

» KARLA ŠLECHTOVÁ: POLITIKA SOUDRŽNOSTI TVOŘÍ KLÍČOVÉ
POJÍTKO MEZI EVROPSKÝMI REGIONY

30

» Náměstek Eduard Muřický zahájil konferenci Smart Region
Smart City, která je součástí brněnského Veletrhu Věda Výzkum
Inovace

31

» Čistá řeka Sázava inspiruje a mění myšlení lidí

32

» Ve Vodním domě se děti seznámí s životem netopýrů

34

» Výbava moderních traktorů a její využití

35

» MMR podpoří projekty na energetická opatření pro bytové domy

36

» Neveklov rozšířil školku a buduje infrastrukturu, chce přilákat
nové obyvatele

37

» Zapojte se do podzimní výsadby stromů. Nadace ji finančně
podpoří

39

» Přes 800 obcí podepsalo petici proti zákonu o odpadech

41

» Začíná 23. ročník soutěže o titul Vesnice roku

43

» Stát dostatečně nezhodnotil přínos dotací pro venkov, tvrdí NKÚ

44

» Seminář 4. KOLO PŘÍJMU
VENKOVA 2014-2020,

ROZVOJE

45

» Vyjádření Ministerstva zemědělství ke zprávě NKÚ týkající se
kontrolní akce zaměřené na Program rozvoje venkova metodu
LEADER

46

» Na 47. Dni malých obcí vyhlášena soutěž Vesnice roku 2017

48

» Na jižní Moravě se nejlépe podniká v Hodoníně

49

» Za podpory Ministerstva zemědělství dnes vznikl Spolek
uživatelů, provozovatelů a vlastníků závlahových zařízení

51

» CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY ZAHÁJILO
SÉRII SEMINÁŘŮ PRO PŘÍJEMCE DOTACÍ Z IROP

53

» Vodní dům oslaví 1. narozeniny výrobou vodních mlýnků

54

» Odměnili studenty za nápad, jak využít dešťovou vodu

55

» NS MAS má nové vedení

57

» Vinohradníci mohou v tomto roce žádat o novou výsadbu vinic
až do konce března

58

» Dobrovolná dohoda MŽP s Třineckými železárnami pomůže

59

ŽÁDOSTÍ

PROGRAMU

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 3

vydání 2/2017

zlepšování životního prostředí i v letošním roce
» Krajské shromáždění SMS ČR Plzeňského kraje

61

» MŽP spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. Do krajů pošle další
3,4 miliardy korun na výměnu starých kotlů

62

» Byl vyhlášen další ročník soutěže ke Dni Země

65

» SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ ZVE NA JARNÍ VÝLETY

66

» V dubnu se bude čistit Sázava i obce

67

» Sedláci navrhují kroky ke změně českého venkova

68

» Venkov Vsetín chce zdravé stromy bez jmelí. Parazita hubí
novým postřikem

70

» Na Benešovsku přibývá daňčí zvěře, srnčího je méně

71

» Přehled akcí ve Spolkovém domě v měsíci dubnu 2017

73

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 4

vydání 2/2017

Stav krajských silnic a mostů se dál zlepšuje, na
letošek se chystají investice minimálně za 475 mil. Kč
LBC - Investice do silniční sítě se
projevily v posledním zpracovaném
hodnocení stavu vozovek silnic a mostů
v majetku Libereckého kraje. Na více
než 88 kilometrech byly vloni provedeny
celoplošné opravy, snížila se také délka
havarijních úseků o 144 kilometrů. Z
poslední zpracované analýzy vyplývá, že
k
výraznějšímu
zlepšení
došlo
především na silnicích III. tříd. Jedná se
o nejlepší výsledky od roku 2011. V
loňském roce kraj do rekonstrukcí
svých silnic investoval 404,5 mil. Kč,
dalších 294,5 mil. Kč vynaložil na jejich
běžnou a zimní údržbu.

% úseků silnic III. třídy v havarijním nebo
nevyhovujícím stavu (průměr v ČR činí 63
%). Ze součtu stavu povrchů vozovek silnic
II. a III. třídy vyplývá, že průměrná známka
3,25 je nejlepší od roku 2011.
Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

Výrazně se nám podařilo zlepšit kvalitu
silnic III. tříd, klesl počet havarijních úseků
a naopak se zvýšil počet výborných.
Průměrná známka stavu povrchů vozovek
III. třídy je 3,32 což znamená oproti roku
2015, kdy hodnota činila 3,53, velké
zlepšení. Snížily se nám délky havarijních a
nevyhovujících úseků o 71 km a o 69 km
narostly úseky ve stavu výborném,“ uvádí
Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort
dopravy, investic a veřejných zakázek.
Za poslední roky se postupně k lepšímu
mění také stav povrchů vozovek II. tříd,
zejména u hlavních tahů. Jejich průměrná
známka je aktuálně sice 3,04, což je oproti
roku 2015, kdy známka byla 2,96, mírné
zhoršení, ale při délce 489 km se nejedná o
dramatický pokles. „Zhruba na 18 km jsme
opravami snížili délky havarijních úseků,“
říká Pieter.
V rámci porovnání celorepublikového
průměru (10 krajů využívání systém
hospodaření s vozovkou), má Liberecký kraj
40 % úseků silnic II. třídy v havarijním nebo
nevyhovujícím stavu (průměr v ČR činí 52
%). U silnic III. třídy má Liberecký kraj 50
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Budoucí podoba Společné zemědělské politiky
současné výkonnosti SZP.
Návrh dotazníku zveřejněného na webu DG
AGRI obsahuje 34 otázek rozdělených do 4
tematických okruhů:
1.zemědělství, venkovské oblasti a dnešní
SZP;
2.cíle a správa;

Evropská komise zahajuje veřejnou
konzultaci o budoucnosti Společné
zemědělské politiky - Modernizace a
zjednodušení
Společné
zemědělské
politiky (SZP), jedné z dlouholetých
politik Evropské unie, umožní lépe
reagovat na dnešní sociální, politické,
environmentální a hospodářské výzvy.
Evropská komise dne 2. 2. 2017 zahájila
první etapu modernizace a zjednodušování
Společné
zemědělské
politiky
(SZP)
otevřením tříměsíční veřejné konzultace.
Příspěvky, které Komise obdrží, napomohou
práci Komise při stanovení priorit budoucí
zemědělské politiky.
Modernizovaná a zjednodušená Společná
zemědělská politika by měla řešit klíčové
výzvy, kterým zemědělství a venkovské
oblasti čelí a současně přispívat k
politickým prioritám Komise (zejména
pracovní místa a růst), k udržitelnému
rozvoji, rozpočtu zaměřeném na výsledky,
zjednodušení a subsidiaritu.
Veřejná konzultace bude probíhat po dobu
12 týdnů a poskytne zemědělcům, občanům,
organizacím
a
jakýmkoli
dalším
zúčastněným stranám možnost, aby vyjádřili
svůj názor o budoucnosti SZP. Výstupy z
konzultace budou využity Komisí k
vypracování Sdělení, které bude předloženo
do konce roku 2017 a zahrne závěry o

3.zemědělství, venkovské oblasti a budoucí
SZP;
4.modernizace a zjednodušení.
Výsledky
veřejné
konzultace
budou
zveřejněny on-line a předloženy komisařem
Hoganem na konferenci v Bruselu v
červenci 2017.
9. února 2017 se očekává prezentace
hlavních scénářů budoucí SZP návrhů na
prezidiu Copa - Cogeca. Podoby scénářů se
liší – od zachování stávajících podmínek až
po radikálnější přepracování zaměřující se
na podporu drobných podnikatelů, šetrnost
k životnímu prostředí a zohlednění
tradičních potravinářských výrobků. Další
předkládaný návrh pracuje s úplnou
liberalizací, zrušením podpor v rámci SZP a
se zavedením „globálních integrovaných
trhů s potravinami“. Nejpravděpodobnějšími
scénáři se jeví návrhy 3 a 4 - návrh 3 se
zabývá přechodem od plošných plateb
směrem k rozvoji venkova a řízení rizik a
návrh
4
řeší
plošné
platby
coby
zjednodušený
způsob
dosažení
ekonomických a ekologických benefitů.
Rozhodujícím faktorem pro veškeré možné
změny je objem rozpočtu EU (po roce 2020).
Do konce tohoto roku by měl být zveřejněn
Komisí Víceletý finanční rámec, přičemž je
možné, že díky rozpočtové nejistotě
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související s rozhodnutím UK vystoupit z
EU, bude pokrývat „pouze“ příštích 5 let
(nikoli 7 let).
Ministerstvo zemědělství v této souvislosti
oslovuje nevládní organizace, výzkumné
instituce, školy a další subjekty s informací
o přípravě SZP na národní úrovni a vybízí k
aktivní účasti ve veřejné diskusi, aby se již v
samotném zárodku diskusí zvýšily naše
šance prosadit zájmy českého zemědělského
a potravinářského sektoru do samotných
návrhů právních předpisů EU.
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Strategické cíle vodního hospodářství do roku 2030
Posláním vodního hospodářství je
vytvářet
podmínky
pro
udržitelné
hospodaření
s
omezeným
vodním
bohatstvím ČR tak, aby byly sladěny
požadavky na užívání vodních zdrojů s
požadavky ochrany vod a zároveň s
realizací opatření na snížení škodlivých
účinků vod vyvolaných hydrologickými
extrémy - povodněmi a suchem.
Ministerstvo
zemědělství
stanovilo
strategické priority pro toto odvětví, které
mají za úkol zajistit zejména zásobování
pitné vody pro obyvatelstvo, zabezpečení a
ochranu vodních zdrojů nebo zmírnění
následků povodní a sucha na vodní zdroje.
Strategické cíle stanovené Ministerstvem
zemědělství:
Zkvalitnění prevence před povodněmi
Zmírnění následků sucha v souvislosti se
změnou klimatu
Udržitelná péče o vodní zdroje ČR
Podpora a regulace oboru vodovodů a
kanalizací
pro
zabezpečení
vodohospodářských služeb obyvatelstvu
Zlepšení
stavu
vodních
ekosystémů
prostřednictvím realizace opatření z Plánů
povodí (NPP a PDP)
Zkvalitnění činnosti státní správy, zajištění
veřejně dostupných informací o vodním
hospodářství a rozvoj ,,public relations"
(vztahů s veřejností)
Příklady
opatření
k
naplňování
strategických cílů:
Realizace
efektivních
technických
protipovodňových
opatření
(upřednostňována opatření směřující ke
zvýšení retence)

Zahájit přípravu realizace technických a
přírodě blízkých opatření v suchem
nejohroženějších lokalitách s rizikem
nedostatku vody (zahájena příprava 4
vodních nádrží - Vlachovice, Pěčín,
Senomaty, Šanov)
Podpora závlah z Ministerstva zemědělství a
příprava nového dotačního programu na
obnovu, rekonstrukci a rozvoj
Příprava nového dotačního programu na
podporu zadržování vody v krajině
prostřednictvím výstavby nových, obnovy
historicky
zaniklých
a
rekonstrukce
stávajících rybníků a vodních nádrží
Novelizace vodního zákona ve smyslu
dokumentu ,,Příprava realizace opatření pro
zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody" schváleného usnesením vlády
ČR č. 620 z roku 2015
Rozvoj kontrolní činnosti v oblasti provozování vodovodů a kanalizací a publikování
výsledků v ročence ,,Vodovody kanalizace
ČR" a na webu eAGRI
Zavedení centrální metodické pomoci pro
vyřizování stížností a žádostí v oblasti
vodovodů a kanalizací
Otevření dotační podpory pro výstavbu a
technické
zhodnocení
infrastruktury
vodovodů a kanalizací zejména pro malé
obce (do 1 000 ekvivalentních obyvatel),
včetně propojení vodárenských soustav k
zabezpečení dostatku pitné vody v období
sucha
Realizace opatření z programů v Plánech
povodí
ke
zlepšení
stavu
vodních
ekosystémů (jakost vody, omezení živin a
znečištění, apod.)
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Program na vytvoření nástrojů pro
zhodnocení technické, vodohospodářské a
ekonomické
efektivnosti
opatření
na
ochranu před suchem a nedostatkem vody
Program rozvoje venkova 2014-2020:

Příklady dotační politiky:
Národní dotace:
129 260 - Podpora prevence před
povodněmi III. (pro období 2014-2019 a
pokračování po roce 2019)
129 310 - Podpora konkurenceschopnosti
agropotravinářského komplexu - závlahy II.
etapa (pro období 2017-2022)

M04 - Investice do hmotného majetku
(Pozemkové
úpravy,
realizace
plánů
společných zařízení, Vodohospodářská a
protipovodňová opatření)
M08 - Investice do rozvoje lesních oblastí a
zlepšování životaschopnosti lesů (Zavádění
preventivních
opatření
v
lesích,
Odstraňování
škod
způsobených
povodněmi)

129 280 - Podpora retence vody v krajiněrybníky a vodní nádrže (pro období 20162021)
129 290 - Podpora opatření na drobných
vodních tocích a malých vodních nádržích
(pro období 2016-2020)
129 250 - Podpora výstavby a technického
zhodnocení infrastruktury vodovodů a
kanalizací (pro období do 2017 a následující
2017-2021)
1.I. - Podpora vybudování kapkové závlahy v
ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve
školkách
Národní dotace navržené v návaznosti na
dokument ,,Příprava realizace opatření pro
zmírnění negativních dopadů sucha a
nedostatku vody" (usnesení vlády ČR č. 620
z roku 2015):
Podpora
propojení
vodohospodářských
soustav k zabezpečenosti vodních zdrojů
Podpora rekonstrukce, oprav a modernizace
odvodňovacích zařízení
Odstraňování sedimentů z přehradních
nádrží, výstavba přehradních nádrží
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Obce ležící v národních parcích si můžou vybírat, do
čeho investovat. MŽP jim nabídne dalších 50 milionů
korun na zlepšení života místních obyvatel
chodníky, udržovat informační a osvětové
tabule v terénu nebo obnovovat drobné
stavby v duchu krajinného rázu. „Mimo jiné
mají za dotace šanci zkrášlit veřejná
prostranství sloužící k setkávání a pořádání
místních akcí, budovat solární veřejné
osvětlení nebo realizovat opatření ke snížení
světelného znečištění. To všechno s cílem
zlepšit kvalitu života místních obyvatel, ale
také nepochybně s cílem přilákat do parků
další turisty na kvalitní služby v místních
obcích,“ pokračuje Brabec.
Žádosti o tradiční podporu pro obce v
národních parcích MŽP se v tomto roce
ještě více zjednoduší. Obce díky dotacím
z MŽP mají šanci opravit náves, drobné
stavby nebo turistické cesty, provést
protierozní
opatření
nebo
snížit
světelné znečištění. Jen za posledních 7
let nabídlo ministerstvo z národních
prostředků obcím na území národních
parků podporu ve výši téměř čtvrt
miliardy korun.
“Aktuálně připravujeme další pravidelnou
výzvu s obvykle alokovanými 50 miliony
korun, která obcím v národních parcích
umožní financovat rozvoj své infrastruktury,
vybavenosti a zlepšení v oblasti životního
prostředí,
zpracování
rozvojových
dokumentů i studií. Vyčleněné finance jim
také
mohou
sloužit
k
případnému
spolufinancování nákladnějších projektů z
Operačního programu Životní prostředí,”
vysvětluje ministr Brabec.
Díky dotacím z MŽP se po sedm let obcím v
národních parcích daří držet třeba ráz
vesnické zástavby nových rodinných domků,
získávat finance na zpracování územního
plánu, revitalizaci rybníků a mokřadů,
budovat remízky, opravovat pěší cesty a

Z rozpočtu MŽP byly od roku 2010
vyhlášeny 4 výzvy, z nichž se již
zafinancovalo na 124 projektů. K těm
největším patří např. vloni za 1 milion korun
realizovaná
oprava
rozpadajícího
se
turistického chodníku Horní ŠtěpaniceZákoutí na Benecku, která je součástí
vycházkové naučné trasy po doposud
opomíjené části Krkonoš, rekonstruovaná
mechanicko-biologická čistírna odpadních
vod v obci Labská Stráň za 1,3 mil. korun
nebo hojně turisty vyhledávané turistické
informační
centrum
Dům
Českého
Švýcarska za 1,4 mil. korun.
Kromě
finanční
podpory
ze
strany
ministerstva, poskytují správy národních
parků obcím, městům, spolkům, ale i
jednotlivým občanům bezplatné konzultační,
poradenské a odborné služby ve většině
oborů
péče
o
životní
prostředí,
environmentální poradenství zaměřené na
poskytování odborné pomoci.
“Nejnovější výzva z Národního programu
Životní prostředí bude vyhlášena v červnu.
V tuto chvíli uvažujeme nově o dvoukolovém
sytému,
to
znamená,
že
nejprve
shromáždíme projektové náměty obcí. V
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rámci druhého kola pak vyzveme ty obce,
jejichž projektové náměty byly posouzeny
kladně k podání plné žádosti. Tím ještě více
vyjdeme vstříc obcím a zjednodušíme jim
administrativu. Obce v národních parcích
měli doposud možnost předem oznámit
podstatu jejich projektů a na ně se poté
vyhlašovala výzva, do které se mohli
přihlásit. Nově budou obce zpracovávat
plnou žádost až na základě předem
posouzeného projektu, tedy s jistotou
přidělení dotací. Žádost o dotaci z programu
můžou podávat obce, svazky obcí i správy
národních parků,” říká ředitel Státního
fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
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Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz

Podpora z evropských peněz
Mimo jistoty podpory z národních zdrojů
mají obce ležící v národních parcích ještě
přednostní přístup k dotacím z evropských
fondů. Projekty realizující se na území
národních parků z prostředků Operačního
programu Životní prostředí mají v řadě
oblastí 10% bonifikaci, např. na projekty
řešící návštěvnickou infrastrukturu, vodní
toky ale i kanalizace a vodovody. Zisk
dotační podpory jim usnadňuje toto bodové
zvýhodnění díky tomu, že leží v ochranném
pásmu daného národního parku. Díky tomu
mají přednostní přístup k dotacím zejména
na zlepšování stavu přírody a krajiny,
obnovu krajinných struktur, nebo na
optimalizaci vodního režimu krajiny.
Jen z dotací, které směřují z rezortu
životního prostředí, měli možnost obce v
národních parcích v posledních sedmi
letech čerpat bezmála celou miliardu korun
do projektů na podporu rozvoje obcí v
národních parcích. To jen potvrzuje, že
rozvoj obcí a lokálního turismu v souladu s
ochranou přírody považuje ministerstvo za
dobrou investici do budoucnosti českých
národních parků.
Kontakty pro média:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
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VÝZVA Č. 69 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD
(EFRR). Projekty mohou být realizovány v
exponovaném území vymezeném seznamem
obcí s rozšířenou působností (viz příloha č.
5 Specifických pravidel) a zároveň území
MAS (místních akčních skupin) vymezeném
ve schválené strategii CLLD, které si
podporu
integrovaného
záchranného
systému zvolily jako jednu ze svých priorit.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako
Řídicí orgán IROP vyhlašuje 17. února
2017
průběžnou
výzvu
č.
69
„Integrovaný
záchranný
systém
integrované projekty CLLD" k podávání
žádostí o podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu,
specifického cíle (dále také SC) 4.1.
Ve výzvě bude podporována aktivita
Technika pro IZS, a to tedy pořízení
specializované
techniky
a
věcných
prostředků pro odstraňování důsledků
nadprůměrných
sněhových
srážek
a
masivních námraz, výkon činností spojených
s orkány, větrnými smrštěmi, extrémním
suchem a únikem nebezpečných látek. V
aktivitě Stanice IZS lze podpořit stavby,
provést stavební úpravy, úpravu vnějších
prostor a pořízení vybavení stanice základní
složky IZS za účelem zvýšení odolnosti
stanice vůči účinkům mimořádné události
tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách
mimořádné události a byly zajištěny
podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k
mimořádné události. V jedné žádosti o
podporu
nelze
kombinovat
aktivity
„Technika pro IZS“ a „Stanice IZS“.

Zpracování žádosti o podporu v systému
MS2014+ je možné provádět po vyhlášení
výzvy Místní akční skupinou (dále také
MAS), nejdříve od 24. 2. 2017. Příjem
žádostí bude ukončen nejpozději 31. 10.
2022.
Bližší
informace
o
termínech
pro
předkládání a realizaci projektů budou
uvedeny ve výzvě MAS.
Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet
na Centrum pro regionální rozvoj České
republiky (soulad projektu s výzvou ŘO
IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na
pracovníky MAS (soulad žádosti o podporu s
výzvou MAS).
Kontakty Centra pro regionální rozvoj České
republiky
Kontaktní informace na pobočky Centra pro
regionální rozvoj ve všech krajích České
republiky administraci projektů z výzvy č.
69 Integrovaného regionálního operačního
programu naleznete zde.
Kontakty na jednotlivé MAS
MAS poskytují informace k zajištění souladu
žádosti o podporu s výzvou MAS a kritérii
pro hodnocení projektů, která jsou ve výzvě
MAS uvedena. Kontakty na jednotlivé MAS
jsou uvedené na stránkách Národní sítě
MAS ČR http://nsmascr.cz/

Ve výzvě je připraveno 475 mil. Kč z
Evropského fondu pro regionální rozvoj
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KRAJE ŘEŠÍ ZVÝŠENÍ MEZD ŘIDIČŮ AUTOBUSŮ,
JEDNAT BUDOU I S VLÁDOU
Hejtmanky a hejtmani se intenzivně
zabývají situací kolem zvýšení mezd
řidičů veřejné autobusové dopravy. S
aktuálním děním tento týden mimo jiné
seznámili prezidenta Miloše Zemana. A
bude to i jedno z témat jednání s
vládou, které se má uskutečnit v
pondělí 20. února 2017 ve Strakově
akademii.
Pro řešení současné situace se zvýšením
mezd řidičů autobusů jsou třeba tři hlavní
věci:
Zanalyzovat uzavřené smlouvy s dopravci,
navrhnout a uzavřít dodatky. Zde už
pomáhá Ministerstvo pro místní rozvoj, v
jehož gesci je zákon o zadávání veřejných
zakázek.
Zajistit
financování.
O
finančních
prostředcích, které souvisejí s dopravou,
bude Asociace krajů ČR rovněž 20. února
jednat s vládou. Kraje se přitom nezříkají
povinnosti zajistit dopravní obslužnost,
peníze jsou třeba i na opravu krajských
komunikací. Viz dříve vydaná tisková zpráva
zde.
Zajistit, aby peníze šly skutečně na zvýšení
mezd řidičů. I zde je, stejně jako v případě
smluv, naprosto nezbytné zapojení státu.
Kraje totiž nemají oprávnění vstupovat do
vztahů zaměstnavatel – zaměstnanec.
Smlouvy jsou uzavřené s dopravci, nikoliv s
řidiči. Kraje tedy nemohou kontrolovat, zda
dopravci
svým
zaměstnancům
mzdy
skutečně zvýší. Podle Ministerstva práce a
sociálních věcí by se na danou věc měly
letos zaměřit kontroly Státního úřadu
inspekce práce, který spadá právě pod
MPSV.
„Zájmem a povinností krajů je postupovat
podle zákona. Je tedy logické, že kraje
požadují garantovat, že vládní nařízení o
zvýšení mezd řidičů autobusů realizují

správně. Proto se analyzují smlouvy,
uzavírají dodatky a měl by také vzniknout i
vzor smluv uzavíraných na základě nových
tendrů na dopravce,“ říká předsedkyně
Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka
Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a
dodává: „Pokud budou uzavřeny dodatky
smluv s dopravci v únoru, tedy bude
garance, že kraje postupují podle zákona,
není důvod stávkovat. Bude totiž existovat
smluvní závazek, podle kterého bude možné
peníze navíc dopravcům vyplatit.“
Podle vedení Asociace krajů ČR by si odbory
měly ohlídat, že peníze navíc od krajů
dopravci poukáží skutečně řidičům. Že se
tedy řidičům autobusů skutečně zvýší mzdy
tak, jak to vládní nařízení ukládá. Ve většině
krajů přitom už k dohodě s dopravci došlo,
zvýšení mezd řidičů spolu s dodatky smluv
budou
projednávat
na
nejbližším
zastupitelstvu, některé kraje již všechno
mají schválené. Od dopravců chtějí kraje
doložit – na lednových výplatách – o kolik
zvýšili mzdy řidičů. Aby bylo možné na
základě reálných čísel potřebnou částku na
zvýšení mezd řidičů, která nebyla dříve
smluvně ošetřena, doplatit.
„Návrhy dodatků stávajících smluv jsme už
poslali všem dopravcům, kteří zajišťují
Dopravu Ústeckého kraje. Celkem jde o 15
smluv s navýšením v dodatcích ve výši 85,5
milionů korun,“ říká místopředseda Rady
Asociace krajů ČR a hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček a dodává: „Kraj se
zabývá i možnostmi odvrácení stávky,
kterou vyhlásila část odborových organizací.
Pokud nebyly splněny dopravci podmínky
vládního usnesení a nebyly řidičům, kterých
se nařízení týkalo, vyplaceny vyšší mzdy,
musí se zaměstnanci obrátit právě na svého
zaměstnavatele.“ Vedení Ústeckého kraje
také poslalo otevřený dopis řidičům
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autobusů, který najdete zde.
Kraje sice dobře hospodaří, pokud však
peníze, které mají k dispozici, poukáží
například právě na zvýšení mezd řidičů
autobusů, logicky budou chybět jinde. Třeba
na teď po zimě velmi aktuální opravu
krajských komunikací.
Tématem tak je i například dříve slíbené
navýšení
mezd
pracovníků
ve
zdravotnických zařízeních, která kraje
zřizují. Zde by mělo jít o desetiprocentní
nárůst. Stanovuje to memorandum uzavřené
někdejším vedením Asociace krajů ČR s
bývalým ministrem zdravotnictví, které se
bohužel neplní. Na jednání s vládou je třeba
jasně říct, jaký je záměr do budoucna. Zda,
jak a kdy se finance na tyto mzdy projeví v
úhradové vyhlášce.
Dá se čekat, že se na pondělním jednání s
vládou proberou také sociální služby,
dotace, cestovní ruch apod. Prioritou
Asociace krajů ČR, která má za cíl
prosazovat zájmy krajů, a tedy všech
občanů, kteří v nich žijí, přitom je, aby se
tato
organizace
stala
oficiálním
připomínkovým místem k legislativě, posílila
svou vzdělávací roli a hejtmani táhli za
jeden provaz nezávisle na politické
příslušnosti.
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Změny ve financování regionálního školství
Předseda SMS ČR Stanislav Polčák dnes
představil
s
ministryní
školství
Kateřinou
Valachovou
základní
parametry
změn
financování
regionálního školství
Základem pro dnešní jednání bylo usnesení
Předsednictva P018/2017 ze dne 20. února
t.r., kde SMS ČR podporuje změnu
financování
regionálního
školství
předkládanou
ministerstvem
školství,
mládeže a tělovýchovy a vyzývá k podpoře
návrhu zákona Senát ČR. SMS konstatuje,
že
současný
systém
financování
je
neudržitelný, neboť jeho zachování povede k
postupnému zániku malých a malotřídních
škol ve prospěch škol velkých a středních.
Zachování škol na venkově je hodnota sama
o sobě a navrhovaná změna financování
regionálního školství tuto hodnotu plně
respektuje a podporuje. Změna financování
odstraní rozdílné financování škol podle
krajů a přinese stabilitu do školského
prostředí.
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Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro
rok 2017
(kaplička), křížová cesta, zvonička, boží
muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy
a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a
synagogy. Objekty musí být zpřístupněny
veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské
činnosti. Součástí projektu může být i
úprava doprovodné zeleně v bezprostředním
okolí obnovovaného nebo upravovaného
objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů.

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?
Program 129 660 Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků se dělí
do pěti dílčích podprogramů podle
zaměření.
Datum ukončení: 24.02.2017
Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství
KDY PODAT ŽÁDOST?
Žádost je možné podat v termínu od 6. do
24. února.
KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?
Oprávnění žadatelé se liší podle zaměření
jednotlivých podprogramů a podle počtu
obyvatel obce, podrobnou specifikaci
naleznete v příloze.
NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?
Program 129 660 Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků se dělí do
pěti dílčích podprogramů podle zaměření:
129 662 Údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny
– údržba a obnova stávajících památných
staveb a objektů kulturněhistorických
hodnot v extravilánu i intravilánu obcí.
Jedná se o tyto typy objektů: kaple

129 663 Údržba a obnova významných
zemědělských
historických
dominant
jedinečného charakteru a hasičských
zbrojnic
–
údržba
a
obnova
významných
zemědělských
historických
objektů
jedinečného charakteru, původně sloužících
k hospodářským účelům v extravilánu i
intravilánu obcí. Objekty musí být veřejně
přístupné. Jedná se zejména o obecní sýpky,
špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy
zemědělské výroby, stáje a stodoly
významné kulturní a historické hodnoty.
Dále pak hasičské zbrojnice postavené do
31. prosince 1992. Součástí projektu může
být i úprava doprovodné zeleně v
bezprostředním okolí obnovovaného nebo
upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3
metrů od něj.
129 664 Podpora údržby a obnovy
historických zemědělských strojů a zařízení
–
údržba
a
obnova
historických
zemědělských strojů a zařízení, která bude
doložena potvrzením muzea.
129 665 Podpora pro vytvoření nebo obnovu
místa pasivního odpočinku
– vytvoření nebo obnova místa pasivního
odpočinku a úprava veřejného prostranství.
Součástí projektu může být i úprava
doprovodné zeleně v bezprostředním okolí
obnovovaného nebo upravovaného objektu
ve vzdálenosti max. 3 metrů.
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129 666 Údržba a oprava polních cest
– údržba a oprava zpevněných polních cest
nebo jejich úseků nacházejících se v obvodu
pozemkových úprav obce. Polní cesty jsou
směrově
nerozdělené
komunikace.
Obnovené cesty musí být přístupné široké
veřejnosti a tím přinášet přínos obyvatelstvu
v podobě zpřístupnění území.
JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?
Výše dotace se liší podle jednotlivých
podprogramů,
podrobnější
informace
naleznete v příloze.
POZNÁMKA
Zásady programu upravují klíčové změny,
oba dokumenty naleznete v příloze. V
podprogramech 129 662 a 129 663 lze při
splnění daných podmínek žádat i o dotace
na
objekty,
které
jsou
kulturními
památkami.
Další informace k poskytování dotace
naleznete ZDE:
http://www.propamatky.info/cs/financovani/
cela-cr/dotace/udrzba-a-obnova-kulturnich-a
-venkovskych-prvk/1143/http://www.propam
atky.info/cs/financovani/cela-cr/dotace/udrz
ba-a-obnova-kulturnich-a-venkovskychprvk/1143/
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Český venkov ožívá. Lidé si svépomocí zvelebují
veřejný prostor
Bečice jsou malá obec na Táborsku,
které chybělo místo, kde by se lidé
mohli setkávat. Lidé v čele s místním
starostou se tady rozhodli nečekat na
lepší rozpočet či evropské dotace.
Pustili se do proměny veřejného
prostranství svépomocí a ve svém
volném čase podobně jako v dalších pěti
českých obcích, které podpořila Nadace
Via. Více se dozvíte v galerii.
Prohlédněte si galerii na stránkách ČT24:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/20
38292-cesky-venkov-oziva-lide-si-svepomocizvelebuji-verejnyprostor#articlewithopenedgallery
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DOTACE NA ENERGETICKÉ ÚSPORY BYTŮ: MMR
NABÍZÍ
ZJEDNODUŠENÍ
ADMINISTRACE
A
PORADENSKOU POMOC
Ministerstvo přitom upozorňuje, že nelze
směšovat národní a evropské dotace, které
mají zcela jiný systém hodnocení. Proto také
nelze porovnávat dotace v rámci programu
Nová zelená úsporám, kde stanoví pravidla
české Ministerstvo životního prostředí, a
pravidla programu „Energetické úspory v
bytových domech“, která vycházejí z
požadavků Evropské unie.

Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje
na potřeby vlastníků bytových domů,
kteří chtějí využít evropské dotace na
snížení energetické náročnosti budov.
Od března letošního roku proto podpoří
čerpání těchto peněz snížením počtu
požadovaných dokumentů pro přiznání
dotace a zároveň rozšíří systém
bezplatné
poradenské
pomoci
žadatelům.
Vzhledem k celkovému objemu možných
dotací ve výši 3,5 miliardy korun připravilo
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v
minulých týdnech řadu opatření, která mají
čerpání těchto dotací zjednodušit a rozšířit.
Od března letošního roku proto dojde ke
snížení nároků na administraci žádosti i ke
snížení počtu požadovaných dokumentů.
Snahou MMR je také rozšířit množství
technologií, u nichž lze žádat o dotaci (např.
zdroje tepla, fotovoltaické systémy, jednotky
pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny)
a rozšíření příjemců dotace nově o bytová
družstva.

V programech „Energetické úspory v
bytových domech I a II“ bylo podáno 661
žádostí o podporu ve výší 1, 138 miliardy
korun, z nichž je schváleno 295 projektů v
hodnotě 598 milionů Kč. Tento program
nabízí dotaci ve výši 30 % až 40% celkové
hodnoty projektu, přičemž srovnatelné
národní dotace MŽP reálně nabízejí 20 - 25
% hodnoty projektu.
Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz

Zároveň ministerstvo výrazně rozšíří
bezplatnou poradenskou pomoc, kterou
poskytuje žadatelům o dotace, tedy
vlastníkům bytových domů.
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Setkání Zdravých městských částí přinese aktuální
informace i nejlepší praxi
V úterý 7. března 2017 pořádají NSZM
ČR a hl. město Praha pravidelné
Setkání Zdravých městských částí
věnované především tématu plánování a
řízení rozvoje v kvalitě Zdravého města,
za využití metody MA21. Diskutována
budou témata jako jsou aktuální
finanční zdroje v oblasti podpory MA21,
strategické plánování a řízení na úrovni
městské části, praktické uplatňování
zásad udržitelného rozvoje a aktivní
spolupráce úřadů s veřejností.
Své zkušenosti budou prezentovat jednotlivé
městské části a zazní řada inspirativních
postupů a příkladů dobré praxe. Akce je
určena nejen zástupcům městských částí,
ale
i
všem
dalším
zájemcům,
spolupracujícím organizacím a institucím.
Program a bližší informace naleznete ZDE:
https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?ap
c=r2345142a
Podpořeno
finančními
prostředky
Evropského sociálního fondu, které byly na
realizaci projektu poskytnuty z Operačního
programu Zaměstnanost.
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Ministerstvo
vnitra
ocenilo
Královéhradecký kraj bral stříbro
Prevence trestné činnosti páchané na
seniorech byla tématem Evropské ceny
prevence kriminality (ECPA) pro rok
2016. Tato soutěž každoročně oceňuje
nejlepší evropský projekt v oblasti
prevence kriminality. Česká republika
se soutěže účastní od roku 2005.
Zástupcům nejlepších preventivních
projektů národního kola Evropské ceny
prevence kriminality za rok 2016
slavnostně předal ceny první náměstek
ministra vnitra Jiří Nováček.

prevenci:

soutěž, která každoročně oceňuje nejlepší
evropský projekt v oblasti prevence
kriminality. Do soutěže jsou nominovány
vítězné projekty národních kol v členských
zemích EU. Na projektech se cení
především nové přístupy, spolupráce více
subjektů a účinnost v praxi. V České
republice vyhlašuje národní kolo soutěže
každoročně Ministerstvo vnitra – odbor
bezpečnostní
politiky
a
prevence
kriminality.
Lucie Nováková

První místo v národním kole získal projekt
„Senior akademie“, který již od roku 2006
realizuje Městská policie Brno. Jde o
speciální studijní program ve formátu
celoživotního vzdělávání určený seniorům,
jenž se zaměřuje na témata kriminálních,
pořádkových, dopravních nebo požárních
rizik, která seniory v současné společnosti
ohrožují. Projekt „Senior akademie“ je
prvním českým projektem, který zvítězil jak
v národním, tak i v evropském kole soutěže.
Druhé
místo
získal
Krajský
úřad
Královéhradeckého kraje s projektem
„Nedáme se!“. Projekt učí zábavnou
divadelní formou říkat seniory „NE“
manipulacím a podvodníkům. Hlavní přínos
projektu spočívá v tom, že nejde o pouhou
přednášku a předávání informací, ale že se
senioři vzdělávají zážitkově, interakčně a
nenásilnou formou.

ředitelka odboru tisku a public relations
Ministerstvo vnitra ČR
Autor: Michal Friček

Na třetím místě se umístil projekt Městské
policie Litvínov s názvem „Nevzdávejte to,
senioři!“. Cílem projektu je pomoci posílit
sebevědomí seniorů, naučit je různým
obranným technikám, přispět k jejich větší
vnímavosti
vůči
vlastnímu
okolí
a
zintenzivnit jejich spolupráci s městskou i
státní policií.
Evropská cena prevence kriminality je
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Jak dále v problematice služeb ve venkovském
prostoru
Bělotín 16. 2. 2017
Účel a cíl setkání
Navrhnout doporučení, jak řešit situaci
ve službách (zejména v obchodní
obslužnosti) v menších obcích (do 1000
obyvatel) našeho venkova.
Důvodem je negativní vývoj v této oblasti,
který se zrychluje. Vznikají situace, kdy
obec zůstává bez služeb (pošt, obchodů a
dalších), což přivádí starší a nemocné
občany do složitých situací. Problematika
pošt je pro svou komplikovanost řešena
odděleně, ale má řešení i v návaznosti na
venkovský obchod.
Ohrožené obchodní jednotky můžeme
rozdělit podle počtu obyvatel v obcích:
1. skupina – prodejny v obcích do 500
obyvatel – zde je obchodní činnost vždy
ztrátová a neumožňuje ani prostou
reprodukci. Činnost prodejny není možná
bez vnější pomoci. Provozování obchodní
činnosti v těchto obcích má charakter
veřejně prospěšné činnosti (služby).
2. skupina – prodejny v obcích 500 – 1000
obyvatel – obchodní činnost v těchto obcích
je na hraně ztrátovosti. Obtížně zajišťuje
prostou reprodukci. Mzdové odměňování
není pro pracovníky motivující ani důstojné.
Příčiny
negativního
vývoje
obchodní
obslužnosti
- omezená kupní síla obce, která se snižuje
stárnutím populace
- z toho plynoucí ztrátovost obchodní
činnosti
- růst nákladů na provozované obchodní
činnosti (růst minimální mzdy, energií, atd.)
- nízké mzdové ohodnocení pracovníků –
obtížné zajištění kvalifikovaných pracovníků
- dopravní dostupnost obce a mobilita
obyvatel, zaměstnanost mimo obec
- konkurenční prostředí – nevyrovnané
- nedostatek pracovních příležitostí v obci

PŘIJATÁ DOPORUČENÍ
k udržení obchodní obslužnosti v malých
obcích
Dotační smlouvy
Urychleně zavést systém dlouhodobějších
dotací dle jednotných pravidel. Zde je
nezastupitelná úloha obcí a krajů, které by
mohly dotace poskytnout. Musí zde
fungovat úzká spolupráce s provozovatelem
obchodní činnosti. Dotace by měla mít
střednědobý charakter a pružně reagovat
na ekonomický vývoj společnosti.
Cílem dotací je rychlé vyrovnání ztrátovosti
podnikání v obchodní činnosti v malých
obcích.
Ztrátovost je třeba posuzovat v dané obci,
nikoli jako celkovou ztrátovost firmy.
Druhy dotací
- Dotace finanční do mezd a odvodů z mezd
- Dotace vyrovnávací do celkových nákladů
vzhledem
k
rozdílným
podmínkám
podnikání
- Dotace – příspěvky na technická a provozní
řešení za účelem snížení nákladovosti
Z
dlouhodobějšího
hlediska
dále
doporučujeme:
1) Vytvářet podmínky pro snižování
nákladovosti
- zajistit dostupnost dotací i pro firmy, které
provozují činnost v malých obcích bez
ohledu na celkový počet zaměstnanců (tj.
poskytnout dotaci na prodejnu v dané obci)
• snížení energetických nákladů – dostupné
dotace na výměnu kotlů, fotovoltaických
elektráren, zateplování objektu atd.)
• modernizace prodejny – výměna zařízení,
adaptační práce, údržba atd.
2) Koncentrace placených služeb na jednom
místě, k tomu využít zejména obchodní
jednotky tam, kde jsou podmínky
Např. spojení obchodní jednotky + pošty za
ekonomicky přijatelných podmínek
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Dále je možno např. – informační centrum
obce, výdejní místo e-shopu, cash back,
loterie apod.
3) Podporu pro nové formy obchodní
obslužnosti
Tam, kde již zanikla klasická obchodní
obslužnost a není rentabilní ji obnovovat,
podpořit:
- prodej na objednávku do domu
- e-shop
- sousedská výpomoc – bez licenční –
živnostenské potřeby
4) Investiční činnost
- oprava objektu (cizího) z prostředků
obecního úřadu, jestliže se v něm provozuje
veřejně prospěšná činnost
- dotace na rozšíření bytového fondu formou
vestavby nebo nadstavby na stávající
prodejny (skeletového typu – opakované
projekty)
- posílit rozpočtové určení daní obcí
5) Vytvářet podmínky pro využití místních
zdrojů – sousedské výpomoci
- drobné domácí výrobky
výkup
a
prodej
zemědělských
(zahrádkářských) přebytků bez potřeby
podnikatelského povolení a výkaznictví
pro
sousedské
výpomoci
stanovit
rozumnější pravidla
- využít osvěty k informaci občanů
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Začala Krajská setkání 2017. Starosty trápí úkoly navíc
bez finančního krytí
řidičů, a to přesto, že se snažíme vše vyřešit
a odmítáme, abychom jako kraj byli
označováni za viníky vzniklé krize.“

V Ústí nad Labem se konalo první
Krajské setkání v roce 2017 Svazu měst
a obcí ČR. Starostové probrali aktuální
témata samospráv od legislativy přes
dotace, regeneraci brownfieldů, životní
prostředí,
školství
po
podporu
zaměstnanosti a nepojistné sociální
dávky. Rovněž vyzvali Ministerstvo pro
místní rozvoj, aby dotační programy, z
nichž lze čerpat peníze na školství, ale i
na
další
oblasti,
byly
otevřeny
dostatečně dlouho.
Celkem se uskuteční třináct krajských
setkání postupně ve všech regionech. První
akce se konala pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.
„Kraje, města a obce mají stejné starosti v
oblasti výkonu státní správy. Povinnosti,
které nám ukládá stát, dopadají zejména na
malé obce, které nemají dostatečný aparát.
Problémem jsou ale i pro velká města.
Nezávisle na velikosti totiž úkoly ukládané
státem často neprovázejí peníze, ani
legislativní nástroje, jak je realizovat,“ říká
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
a dodává: „Typickým příkladem je zvýšení
mezd řidičů autobusů. Stát řekl krajům, že
je mají zvýšit, ale neřešil, jak to udělat a kde
na to vzít. Teď nám 8. března hrozí stávka

Podle hejtmana bylo třeba nejdřív ošetřit
smlouvy s dopravci, které má Ústecký kraj
už tři roky vysoutěžené, vyčíslit, na kolik
vyšší mzdy vyjdou a pak to projednat na
zastupitelstvu. Náročnost práce řidičů
veřejné autobusové dopravy přitom nikdo
nezpochybňuje, kraje se chtějí dohodnout,
smlouvy však mají uzavřené s dopravci,
nikoliv s řidiči. Zajištění dopravy a zvýšení
mezd řidičů autobusů se týká i měst a obcí.
Svaz o tom - i o dalších tématech samospráv
– dnes jednal s Asociací krajů. Dá se totiž
čekat, že pokud se zvýší mzdy řidičů
linkových autobusů, budou chtít mzdy zvýšit
i řidiči autobusů městských.
V Ústeckém kraji také zaznělo, že práce
starostů je velmi náročná a zpětná vazba,
kterou mohou poskytnout, nejen pro stát
neocenitelná. Samosprávy jsou totiž nejblíže
lidem, detailně znají potřeby obyvatel. A
jsou také první na řadě, komu si občané
stěžují, když se jim něco nelíbí.
„Jsem moc ráda, že jste si našli čas,
abychom se v Ústeckém kraji setkali a
vyměnili si zkušenosti. Aby Svaz měst a obcí
ČR mohl hájit zájmy samospráv, musí znát
aktuální problémy a je třeba průběžná
výměna informací,“ říká členka Rady Svazu
měst a obcí ČR a starostka Liběšič Alena
Knobová a dodává: „Pokud si sdělíme
poznatky, můžeme lépe společně prosazovat
rozumné změny a dávat doporučení
odpovídající skutečným potřebám území na
vládě, ve Sněmovně, Senátu či u
prezidenta.“
„Často se stává, že stát během roku zvyšuje
mzdy různým skupinám lidí, platit to však
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mají samosprávy, které už mají schválené
rozpočty. Teď se například od července mají
zvýšit mzdy zaměstnancům příspěvkových
organizací,“ říká výkonný ředitel Svazu
měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává:
„Takto se stát řídit nedá, města a obce na to
budou muset chtít peníze, protože s těmito
náklady nepočítaly. A když někde přidají,
jinde musí logicky ubrat.“ V této souvislosti
Svaz měst a obcí ČR dlouhodobě požaduje,
aby se změnila Ústava. Aby v ní bylo jasně
garantované,
že
pokud
stát
přidá
samosprávám povinnosti a úkoly, musí
ošetřit i finanční krytí a kompetence.
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noviny, MF Dnes, Parlamentní listy, Veřejná
správa a časopis Svazu Informační Servis
(InS).
Víc informací včetně harmonogramu a
programu Krajských setkání 2017 najdete
na

Debatovalo se také o školství. Zde je velkým
problémem trvalé bydliště na ohlašovnách.
Lidé evidovaní na úřadech se totiž zpravidla
nedají sehnat a pak je složité, spíš nemožné,
zajistit povinné předškolní vzdělávání a
školní docházku. Samosprávy trápí také
chátrající budovy, které jsou na obecním
pozemku ale v cizím vlastnictví. Pokud by je
obec měla zbourat v případě, že ohrožují
bezpečnost, musela by to hradit ze svého a
peníze pak vymáhat na vlastníkovi. To je v
praxi velmi složité, spíš nerealizovatelné.
Měl by tak existovat speciální dotační
program, z kterého by se demolice
chátrajících budov mohly zaplatit. Zazněl i
fakt, že je naprosto nezbytné zabránit
vylidňování území, tedy situaci, kdy z
malých obcí a okolí velkých měst mizí
služby. Ať se jedná o zdravotnictví, banky
apod. Téma se bude detailně diskutovat na
speciálním semináři, který na 15. března
2017 chystá Svaz ve spolupráci se Senátem.
Podrobnosti jsou k dispozici zde. Na
Krajském setkání byly rovněž vyhlášeny
výsledky krajského kola výzkumu „Město
pro byznys“.
Generálními partnery Krajských setkání
2017 je Česká spořitelna a ČEZ. Partnery
společnosti Asekol, Clean4you, Colmex,
Empemont, I-Tech Czech, Microsoft Czech
Republic, Opravsil, Poklopsystem a Wolters
Kluwer. Mediálními partnery jsou Lidové
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Ministr Jurečka: Jsem rád, že iniciativy Ministerstva
zemědělství se po dvou letech chopili lídři Visegrádské
skupiny
třeba podporovat.
ČR upozornila na tuto problematiku i v
rámci zasedání Rady pro zemědělství a
rybářství loni 17. 5. a požádala o otevření
této problematiky na úrovni EU.

Tisková zpráva – Ministr zemědělství
Marian Jurečka uvítal nadcházející
mimořádné jednání premiérů skupiny
Visegrádské skupiny (V4) v Polsku. Těší
ho, že díky dvouletému úsilí pracovníků
Ministerstva zemědělství se tohoto
problému chopili i další lídři (V4).
„Jsem rád, že se po dvou letech mých snah a
práce mých kolegů na Ministerstvu
problému dvojí kvality potravin chopili i
předsedové vlád skupiny zemí V4. Již
koncem roku 2015 jsem požádal dopisem
státy východní a střední části Evropské unie
o informace, zda také na svém území
registrují stížnosti na dvojí kvalitu potravin
a zda podpoří iniciativu České republiky o
otevření problematiky na Radě EU,“ řekl
ministr zemědělství Marian Jurečka.

V červnu 2016 byly Komisi zaslány podklady
k problematice dvojí kvality, včetně
provedených testů potravin zakoupených v
různých členských státech. Začátkem září
2016 MZe obdrželo reakci, ve které Komise
vzala na vědomí stanovisko ČR, že odborné
diskuze o otázce dvojí kvality jsou nutné na
evropské úrovni a že se bude této
problematice věnovat.
V červenci 2016 bylo evropským institucím
zasláno Společné prohlášení ministrů
zemědělství ČR, Slovenska, Bulharska,
Chorvatska a Estonska ke dvojí kvalitě
potravin na společném trhu Evropské unie.
Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství

Česká republika zařadila problematiku dvojí
kvality potravin například na jednání
ministrů
zemědělství
států
rozšířené
Visegrádské skupiny v dubnu 2016. Z
jednání vyplynulo, že v názoru na potřebu
řešení
této
problematiky
není
ČR
osamocena. Delegace se shodly na potřebě
tuto otázku řešit a také na tom, že zásadní
roli při odstraňování těchto praktik hraje i
dobrá informovanost spotřebitelů, kterou je
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Značka kvality KLASA po letech sporů zachráněna

Ministerstvu zemědělství se podařilo
zachránit značku kvality KLASA. Vrchní
soud
uznal
jeho
argumenty
a
pravomocně rozhodl, že MZe a stát jsou
oprávněným uživatelem loga KLASA.
Skončily tak řadu let trvající soudní
spory, kdy hrozilo, že stát, MZe, 219
českých výrobců a 10 milionů českých
spotřebitelů
o
zavedenou
značku
přijdou. Nyní MZe obdrželo písemné
znění rozsudku.
„Na tento klíčový soudní spor jsme se na
Ministerstvu zaměřili jako na jednu z
hlavních priorit. Hodlali jsme nejen
zachránit značku KLASA, ale také státu a
daňovým poplatníkům ušetřit až 100
milionů korun za případné mimosoudní
vyrovnání,“ řekl 1. náměstek ministra
zemědělství Jiří Jirsa.
Národní značku kvality KLASA dnes podle
průzkumů zná téměř 90 procent Čechů.
Toto označení má již 1033 produktů. Pokud
by ale soudní spory se společností Ouvido
s.r.o., která se domáhala svých domnělých
autorskoprávních nároků k logu KLASA,
skončily v její prospěch, hrozilo by
například, že výrobci by zřejmě museli logo
ze svých výrobků stáhnout a platit další
kompenzace. Spotřebitelé by se hůře
orientovali při hledání kvalitních českých
potravinářských výrobků.
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47. Den malých obcí
Den malých obcí je odborná konference
určená
starostkám,
starostům
a
ostatním zástupcům měst a obcí, kteří
mají
možnost
setkat
se
zde
s
představiteli ministerstev a získat
aktuální informace o dění ve veřejné
správě zejména z oblasti financování,
dopravní obslužnosti, dotační politiky a
dalších. Koná se dvakrát ročně vždy na
dvou místech – v Čechách a na Moravě.
Součástí konference je doprovodná
výstava firem nabízejících výrobky a
služby obecním a městským úřadům.
Místa konání
7. března 2017 – Praha
''Praha 9-Letňany, Beranových 667, PVA
Expo, Kongresový sál
''9. března 2017 – Prostějov
''Prostějov,
Komenského
Společenský dům Prostějov
''
'''
Hlavní témata 47. DMO'''

4142/6,

•Podpora
regionálního
rozvoje
a
Integrovaný regionální operační program –
Ministerstvo pro místní rozvoj
•Vyhlášení podmínek soutěže Vesnice roku
2017 – Ministerstvo pro místní rozvoj
•Projekty obcí v oblasti životního prostředí –
Ministerstvo životního prostředí a Státní
fond životního prostředí
•Program rozvoje venkova – Ministerstvo
zemědělství
•Financování územních rozpočtů v roce
2017 – Ministerstvo financí
•Aktuální problémy veřejné správy –
Ministerstvo vnitra
'''
Další informace'''
http://www.denmalychobci.cz/
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Chovatelé získají poprvé peníze z nového programu na
lepší podmínky v chovech drůbeže
kterých žije drůbež. To také znamená, že
zvířata budou v lepší kondici, budou
zdravější a tím se také zlepší možnosti
našich chovatelů uspět i na mezinárodním
trhu,“ řekl ministr Marian Jurečka.
Sazby pro jednotlivá podopatření z části
pokryjí dodatečné náklady, které žadatelům
vzniknou, když zlepší životní podmínky
drůbeže nad rámec vyžadovaný současnými
zákony ČR a směrnicemi EU.
Tisková
zpráva
–
Začíná
příjem
registrací na podporu lepších podmínek
v chovech drůbeže. Chovatelé se tak
mohou přihlásit k účasti v jednotlivých
podprogramech od zítřka do 14. března
2017. Tento nový typ podpory dohodli
zástupci Ministerstva zemědělství s
Evropskou komisí po téměř ročních
intenzivních jednáních. Podpora se
vyplácí z národních zdrojů, bude trvat
minimálně do roku 2020 a může
dosáhnout až dvou miliard korun.
Roční rozpočet na opatření zlepšující životní
podmínky v chovech drůbeže je přibližně
400 milionů korun. Program se skládá ze
čtyři podopatření: Zlepšení stájového
mikroklimatu drůbeže, Zlepšení životního
prostředí drůbeže, Zajištění šetrnějšího
zacházení se zvířaty a Zlepšení podmínek
ustájení drůbeže v halách. Konkrétně
mohou chovatelé získat příspěvek například
na kvalitnější podestýlku snižující vlhkost,
na omezení množství čpavku i na sledování
a úpravu vlhkosti v halách s drůbeží, což ve
svém důsledku zlepší prostředí a vzduch,
který drůbež v halách dýchá. Dotace je
určená také na šetrnější zacházení, zejména
při převozu na porážku.

Žádosti o podporu přijímají regionální
pobočky
Státního
zemědělského
intervenčního
fondu.
Podpora
bude
chovatelům vyplacena do konce roku 2017.
Podrobnosti viz:
Portál Eagri – rezortní portál Ministerstva
zemědělství.
Rozcestník eAGRI / Dotace / Národní dotace
/ Dotace do zemědělství, potravinářství,
poradenství a vzdělávání / Zásady pro rok
2017 /
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narod
ni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/
zasady-pro-rok-2017/zasady-kterymi-sestanovuji-podminky-pro.html
Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství

„Podpora pomůže zlepšit podmínky, ve
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Váš výrobek si zaslouží značku HANÁ regionální
produkt
obyvatelům.

MAS Moravská cesta vyhlašuje ve
spolupráci
s
MAS
Partnerství
Moštěnka, MAS Regionem HANÁ, MAS
Prostějov venkov, MAS Na cestě k
prosperitě a Asociací regionálních
značek:
16. VÝZVU k předkládání žádostí o
udělení značky „HANÁ regionální
produkt®“
Co Vám značka přinese?
 propagaci doma i mimo hranice Hané
 spolupráci s jinými regiony ČR
 zařazení do novin „Doma na HANÉ“
 účast na významných akcích v kraji
 spoluúčast na národním projektu
Stejně jako každý region v České republice,
i
region
Haná
má
svůj
vlastní
neopakovatelný charakter daný přírodním
bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi
jejich obyvatel. Také výrobky a produkty
pocházející z regionu Hané nesou část
tohoto charakteru – je do nich vložena práce
zdejších
řemeslníků a zemědělců, i část jejich duše.
Zavedení značky pro výrobky, která
garantuje jejich původ na Hané, je jednou z
cest, jak zviditelnit produkci místních
výrobců. A to jak vůči turistům a
návštěvníkům regionu, tak vůči jeho

Vhodné aktivity - značení je určeno
širokému spektru výrobců:
- Řemeslné výrobky, stavby a umělecká díla:
např. výrobky ze dřeva, slaměné ozdoby,
krajky, šperky,
keramika, sklo, papírové obaly, upomínkové
předměty, nábytek a další
- Potraviny a zemědělské produkty: např.
mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, obiloviny,
ovoce, zelenina, víno,
nápoje (šťávy a mošty), med a další
- Přírodní produkty: např. lesní plody, léčivé
byliny, čaje, extrakty z rostlin pro
kosmetické účely, minerální
voda a další
''Pozn.: Výše uvedený výčet je pouze
informativní. Vhodnost výrobku pro získání
značky „HANÁ regionální
produkt®“ bude posuzována certifikační
komisí individuálně a záměr je dobré
předem konzultovat
s pracovníky.'
'Výrobce
může
žádat
o
certifikaci
konkrétního
výrobku
nebo
jednotně
definované
skupiny
výrobků
(soubor
výrobků), kde všechny výrobky shodně plní
kritéria uvedená v žádosti.
Vhodní žadatelé pro udělení značky:
Jedná se o tyto místní subjekty:
Živnostník,
firma,
organizace
s
provozovnou ve vymezeném území - Haná.
Nemá-li subjekt provozovnu,
určující je adresa v živnostenském listu
- Zemědělec hospodařící na území regionu
Haná
- Včelař, jehož včelstva jsou umístěna na
Hané
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Území působnosti místních subjektů –
žadatelů o certifikaci platí pro všechny obce
v národopisném území Hané, které zahrnuje
333 obcí – viz mapa působnosti regionu.
Regionálním
koordinátorem
je
MAS
Moravská cesta, která spolupracuje s
dalšími regiony, organizacemi, institucemi a
podnikateli na Hané.
Místo a způsob podání žádosti o udělení
značky:
Podepsané žádosti o certifikaci včetně všech
relevantních příloh se předkládají v
kanceláři MAS Moravská cesta a v
kancelářích spolupracujících MAS. Žádosti o
udělení značky jsou přijímány v tištěné
podobě v 1 vyhotovení. Formulář žádosti o
udělení
značky
„HANÁ
regionální
produkt®“ je k dispozici na webové
prezentaci
www.moravska-cesta.cz
a
www.regionalni-znacky.cz/hana
nebo
v
tištěné podobě v kanceláři MAS v Nákle,
Náklo 12, 783 32
Termín příjmu žádostí o udělení značky:
Žádosti budou přijímány v pracovní dny v
termínu od 1. 3. do 31. 3. 2017. Certifikace
výrobků bude probíhat 12. 4. 2017, od 9
hodin v salonku restaurace Záložna v
Příkazech.
Prezentace výrobců se zúčastní žadatelé o
certifikaci, mohou se zúčastnit i hosté a
široká veřejnost. Následně poté proběhne
jednání certifikační komise, které bude
neveřejné.
Nezbytné podmínky pro udělení značky
„HANÁ regionální produkt®“:
- Místní subjekt (viz. výčet vhodných
žadatelů)
- Doložení kvalifikace pro příslušnou výrobu
- Bezdlužnost žadatele
- Zaručení standardní kvality výroby
- Proces výroby nepoškozuje přírodu
- Naplnění podmínek jedinečnosti výrobku
(více viz. formulář žádosti)
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Podmínky pro certifikaci výrobků je možné
telefonicky či osobně konzultovat s
pracovníky MAS Moravská cesta a dalšími
spolupracujícími MAS.
Registrační poplatek za udělení značky
„HANÁ regionální produkt®“:
Poplatek za administraci certifikace výrobků
je 1.500,- Kč.
Povinnosti
výrobce
produkujícího
certifikované
výrobky
se
značkou
„HANÁ regionální produkt®“:
- Nepřetržitá garance naplnění kritérií,
která uvedl v žádosti a zajištění řádného
označování
výrobků
níže
uvedenými
způsoby:
- začleněním značky (loga) do etikety nebo
na obal výrobku na základě grafického
manuálu
- označením výrobku (nebo jeho obalu)
samolepkou nebo visačkou se značkou,
kterou si zakoupí od MAS
Moravská
cesta,
případně
dalších
spolupracujících MAS, za režijní cenu v
případě výrobků, které nelze jednotlivě
značit (např. pečivo), budou způsob a
podmínky značení stanoveny individuálně
po dohodě MAS Moravská cesta s
výrobcem, např. označením prodejního
pultu či regálu apod.
Kontakty
pro
další
informace
a
konzultace:
Julie Zendulková, tel: 724 111 510, e-mail:
julie.zendulkova@moravska-cesta.cz,
/ www.regionalni-znacky.cz/hana - (HANÁ
regionální produkt)
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Ministerstvo zemědělství spustilo informační web k
vinařskému zákonu, poradí podnikatelům i laické
veřejnosti
Tisková zpráva – Nové povinnosti pro
prodejce i výrobce vína najdou od
dnešního dne všichni zájemci přehledně
na
webu
www.vinarskyzakon.cz.
Ministerstvo zemědělství spustilo spolu
s webem i infolinky, na které se mohou
lidé v případě nejasností poradit, jak
správně aplikovat nová ustanovení
vinařského zákona. Novela zákona o
vinohradnictví a vinařství nabude
účinnosti 1. dubna 2017.

jsou v provozu ve všední dny od 7 do
16:00hodin. Informace týkající se registru
vinic či podávaných prohlášení poskytují
zaměstnanci Ústředního kontrolního a
zkušebního ústavu zemědělského, dotazy k
evidenci či kontrole v oblasti vinařství řeší
lidé ze Státní zemědělské a potravinářské
inspekce. Dotazy je možné zasílat rovněž emailem.
Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství

„Chceme dát všem jasný návod, jak mají
postupovat. Ať už jste vinař, majitel
vinotéky, dovozce vína nebo spotřebitel,
máte vše přehledně na jednom místě. Na
webu se dozvíte všechny podstatné změny,
které novela vinařského zákona přinesla,
včetně toho, jak máte v konkrétních
příkladech
postupovat,“
řekl
ministr
zemědělství Marian Jurečka.
Web je rozdělený na dvě hlavní části –
vinařství a vinohradnictví. Ve vinařské části
jsou uvedeny nové povinnosti, které zákon
přináší, informace k výrobě, příjmu a
dovozu vína, vinařské evidenci či požadavky
na označování vína. Vinohradnická část je
určena pro české a moravské vinaře, kteří
zde najdou především informace k povolení
nové a opětovné výsadby či registrační
formuláře. Důležitou součástí webu jsou i
odpovědi na nejčastější dotazy.
„Na webu je i manuál k prodeji vína pro
jednotlivé kategorie prodejců. Každý zde
najde informace o tom, jaké požadavky musí
dle novely splňovat. Navíc jsme vše doplnili
návodným
komiksem
s
modelovými
příklady,“ uvedl ministr Jurečka.
Ministerstvo spustilo i dvě infolinky, které
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KARLA ŠLECHTOVÁ: POLITIKA SOUDRŽNOSTI
TVOŘÍ KLÍČOVÉ POJÍTKO MEZI EVROPSKÝMI
REGIONY
pravidel a v neposlední řadě se pokusit lépe
přiblížit její přínosy široké veřejnosti,“
uvedla Karla Šlechtová, ministryně pro
místní rozvoj, které v Polsku vede českou
delegaci.

02.03.2017: Ministři zemí Visegradské
skupiny, tj. České republiky, Maďarska,
Polska, Slovenska a také Bulharska,
Chorvatska, Rumunska a Slovinska se
dnes ve Varšavě setkali a jednali
společně i s evropskou komisařskou
Corinou Crețu a zástupci Evropského
výboru regionů o podobě politiky
soudržnosti.
Ta
je
jedním
z
nejdůležitějších investičních nástrojů
podporující růst regionů Evropské unie
a zvyšování kvality života jejich občanů.
Rok 2017 je klíčový vzhledem k
probíhajícím debatám o budoucím
nastavení politiky soudržnosti a o
přípravě víceletého rozpočtu EU.
„Kohezní politiku vnímám jako jeden z
klíčových pilířů Evropské unie a pojítko
mezi členskými státy. Tvoří jedinečný
investiční nástroj a má potenciál k řešení
dlouhodobých strukturálních problémů. V
České republice výrazně ovlivňuje rozvoj
regionů a umožňuje realizaci desítky tisíc
úspěšných projektů s konkrétními přínosy
pro veřejnost. O její budoucnosti je třeba
vést otevřený dialog. Nevyhneme se
otázkám
a
přehodnocení
v
oblasti
strategického řízení, bude nutné podniknout
další kroky směrem ke zjednodušení

Jednání ministrů zemí Visegrádské skupiny
v rozšířeném složení ministrů zodpovědných
za hospodářský a regionální rozvoj
Bulharska,
Chorvatska,
Rumunska
a
Slovinska, za přítomnosti komisařky Coriny
Crețu a zástupců Evropského výboru
regionů se zaměřila na debatu o strategii a
implementaci budoucí politiky soudržnosti.
Jedním z výstupů je Společný dokument
přijatý všemi přítomnými ministry. Na
setkání navazuje odborná konference, kde si
experti na politiku soudržnosti společně s
odborníky z praxe budou sdílet názory na to,
jak by se tato politika dala zacílit a
zjednodušit tak, aby byla současně účinnější
a lépe odpovídala skutečným potřebám
místních ekonomik.
Politika soudržnosti EU je realizována z pěti
evropských strukturálních a investičních
fondů
(ESI
fondů)
v
sedmiletých
programových
období.
Pro
období
2014–2020 vyhradila Evropská unie z
rozpočtu na kohezní politiku celkem 454
miliard euro z evropského rozpočtu EU.
Česká republika má k dispozici téměř 24
miliard euro. Podrobnější informace včetně
vývoje a číselných údajů z jednotlivých zemí
naleznete na portálu veřejně přístupných
dat týkajících se soudržnosti , podrobnější
informace za Českou republiku pak na
stránkách www.dotaceEU.cz.
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Náměstek Eduard Muřický zahájil konferenci Smart
Region Smart City, která je součástí brněnského
Veletrhu Věda Výzkum Inovace
Dnes končí v na brněnském výstavišti
Veletrh Věda Výzkum Inovace. Hlavní
událostí
závěrečného
dne
byla
konference Smart Region – Smart City,
kterou
zahájil
náměstek
ministra
průmyslu a obchodu Eduard Muřický.
Zúčastnili se jí zástupci vlády, akademické a
výzkumné sféry, Hospodářské komory ČR,
municipalit a významných firem z oblasti
energetiky, elektroniky, automobilového
průmyslu.

propojil vědeckou a výzkumnou sféru s
podnikatelským
prostředím.
Poskytl
jedinečnou příležitost vědeckým týmům
představit výsledky výzkumu odborné i
laické
veřejnosti.
Na
veletrhu
se
prezentovaly vědecké týmy, inovační firmy,
vysoké
školy
i
vědecké
parky
s
připravovanými projekty v oblasti vědy,
výzkumu a inovací v oblasti tzv. chytrých
měst.

Náměstek Eduard Muřický ve svém
úvodním vystoupení vyzdvihl význam Smart
Cities a zmínil aktivity Ministerstva
průmyslu a obchodu v oblasti připojení k
internetu a čisté mobility.
„Koncept chytrých měst a regionů je pro
Ministerstvo průmyslu a obchodu velmi
důležitým projektem pro budoucnost. Naši
odborníci se pravidelně účastní seminářů
TOP EXPO na téma Smart Cities po celé
republice. Podporujeme v oblastech, které
nám přísluší, například v elektromobilitě,
rozvoji vysokorychlostního internetu či
prostřednictvím
Operačního
programu
Podnikání
a
inovace
pro
konkurenceschopnost, začínající projekty i
roky budované koncepce v jednotlivých
městech a regionech. Vítáme pořizování
elektrobusů a vozů s alternativním pohony
pro MHD, budování nabíjecích stanic, řízení
dopravy, instalaci inteligentního osvětlení,
smart gridů, pokrývání veřejných prostor a
dopravních prostředků wi-fi připojením a
další zavádění prvků moderní infrastruktury
do života municipalit,“ uvedl náměstek
Eduard Muřický.
Právě končící Veletrh Věda Výzkum Inovace
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Čistá řeka Sázava inspiruje a mění myšlení lidí
Projekt Čistá řeka Sázava, při němž
dobrovolníci každoročně na jaře uklízejí
břehy známého toku, už dávno není jen
honbou za tunami odpadků. Snaží se
především inspirovat a měnit myšlení
lidí, podněcuje v nich zájem o místa,
kde žijí, motivuje je k ohleduplnému
chování k přírodě a vychovává tak další
generace! Již podvanácté v dubnu bude
možné potkat dobrovolníky i ve městech
a obcích, které neleží jen na dohled od
řeky Sázavy. Společně budou sbírat vše,
co do přírody nepatří a půjdou tak
příkladem ostatním.
Letošní Čistá řeka Sázava vyvrcholí velkou
úklidovou akcí od 7. do 9. dubna.
Dobrovolníci při ní vyčistí břehy prakticky
od pramene po soutok s Vltavou.
Organizace
nejdelšího,
zhruba
90kilometrového úseku z Kácova do Pikovic,
bude opět v režii společnosti Posázaví o.p.s.
„Dobrovolníci se mohou hlásit už teď
prostřednictvím on-line formuláře na
stránkách
www.cistarekasazava.cz.
Vyzýváme zejména naše skalní příznivce,
aby nám přišli pomoct, protože u řeky je
potřeba zlikvidovat ještě několik černých
skládek,“ řekla manažerka projektu Čistá
řeka Sázava Denisa Cibulková. Každému,
kdo o to bude stát, je zároveň připravena
poradit, jak podobnou akci zorganizovat.
Jednou z možností je například zařadit úklid
do kampaně Zdravá města, jak to letos
udělal Týnec nad Sázavou, Benešov nebo
město Sázava.
Podeváté se k projektu Čistá řeka Sázava
připojí také MAS Lípa pro venkov z.s., pod
jejímž vedením budou dobrovolníci od 7. do
9. dubna uklízet okolí řeky v úseku z
Chřenovic do Kácova. Do úklidu by se tu
měly zapojit ZŠ Potěhy, ZŠ Zruč nad
Sázavou, Zvláštní škola ve Zruči nad
Sázavou a Dětský domov ve Zruči nad
Sázavou. Už tradičně se počítá s účastí

členů spolku Kalňáci, kteří pomohou s
úklidem dolního toku Želivky. Ruku k dílu
slíbili přidat také spolky a jednotlivci z obcí
Horka II, Chabeřice, Vlastějovice a ze Zruče
nad Sázavou. Zmíněné obce a město i
podnikatelské
subjekty
v
regionu
organizátoři
požádali
o
poskytnutí
finančních či materiálních příspěvků na
úklid. „Letos bychom chtěli akci posunout
dál, proto jsme připravili projekt ‚Ukliďme
Kutnohorsko 2017‘ a vyzvali obce a školy,
aby se zapojily do úklidu na svém území,“
uvedl manažer MAS Lípa pro venkov z.s.
Radek Tvrdík. Podrobnosti jsou na
www.lipaprovenkov.cz.
Mezi Chřenovicemi a Havlíčkovým Brodem
organizuje úklid pod názvem Čistá řeka
Sázava na Vysočině společnost Královská
stezka o.p.s. Uklízet se tu bude od 3. do 8.
dubna. V pracovních dnech se úklidu ujmou
školy z Havlíčkova Brodu, Světlé nad
Sázavou, Ledče nad Sázavou a obce
Okrouhlice, běžně to bývá kolem 450 žáků.
V sobotu tu chodí čistit dobrovolníci z řad
veřejnosti. „Jsou vítány všechny ruce pro
sběr odpadků a každá nadšená duše pro
dobrou věc! Všichni dobrovolníci dostanou
drobné občerstvení, pracovní rukavice,
pytle na sběr odpadu a drobnost jako
vzpomínku na akci. Ti odvážnější, kteří se
nebojí studené vody, a ta je v dubnu
opravdu svěží, si mohou dopředu s námi
domluvit, že budou z koryta řeky sbírat a
svážet odpad lodí,“ uvedla Karolína Ortová z
pořádající místní akční skupiny Královská
stezka
o.p.s.
Jako
poděkování
dobrovolníkům plánují na 8. dubna do
sokolovny v obci Okrouhlice velký vodácký
bál s kapelou WorWaní. Zájemci o úklid se
mohou
hlásit
na
e-mail:
ortovka777@seznam.cz nebo tel.: 774 709
322. Další informace jsou na www.kralovskastezka.cz.
Počtvrté v historii projektu se bude uklízet
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okolí řeky Sázavy už od pramene, tedy od
velkého
Dářka
po
Havlíčkův
Brod,
respektive mezi obcemi Polnička a Pohled, a
to od 6. do 9. dubna. Akci organizuje
společnost Havlíčkův kraj o.p.s. Informace
podá
Jaroslava
Hájková,
e-mail:
hajkova@havlickuvkraj.cz, tel.: 774 420
913.
Projekt Čistá řeka Sázava je nekomerční
aktivitou financovanou z dotací od obcí, z
příspěvku sponzorů a dalších dárců. V
prvních ročních se řeka Sázava uklízela
mezi městem Sázava a obcí Pikovice, v
současnosti se už čistí napříč dvěma kraji,
Středočeským a Vysočinou. S úklidem více
než 200 kilometrů řeky Sázavy a jejích
přítoků loni pomáhaly bezmála 3 000
dobrovolníků, kteří sesbírali přes 30 tun
odpadků.
Patronkou projektu, který se od loňského
roku koná pod heslem „Drž rytmus s Čistou
řekou Sázavou“, je zpěvačka Aneta
Langerová. Partnery projektu jsou Povodí
Vltavy, státní podnik, společnosti Bisport
s.r.o., ČEPS, a.s. a Lesy ČR, s.p., mediálním
partnerem Rádio BLANÍK.
Jaroslava Tůmová
Kontakt pro další informace:
Denisa Cibulková, manažerka projektu Čistá
řeka Sázava, tel.: 608 702 061, e-mail:
cibulkova@posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví –
www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví
(Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004.
Ve spolupráci se svazky obcí, orgány
samosprávy, podnikatelskými subjekty a
neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a
propagaci Posázaví jako místa s vysokým
turistickým potenciálem a zároveň místa pro
kvalitní život obyvatel regionu.
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Ve Vodním domě se děti seznámí s životem netopýrů
Hulice. Tuto sobotu 4. března proběhne
ve Vodním domě další z řady zábavněnaučných akcí, určených zejména
dětem. Tentokrát budou tématem
netopýři, kteří pravidelně přečkávají
zimu jen kousek od Vodního domu - v
hrázi přehradní nádrže Švihov na řece
Želivce.
Právě
ochrana
netopýrů
černých byla důvodem zahrnutí jejich
zimoviště
do
evropsky
významné
lokality Želivka.
Ve Vodním domě bude představena nová
kniha pro děti Netopýří chmýří, kterou
napsala Veronika Komorousová a krásnými
ilustracemi vybavila Martina Iblová. Jejím
hlavním hrdinou je malý netopýr Venda
Ušatý, který neumí létat a bojí se tmy.
„Komu se kniha zalíbí, bude si ji moci
během akce zakoupit a třeba i nechat
autorkami podepsat“, doplňuje vedoucí
Vodního domu Tereza Ptáčková.
Děti se v průběhu Netopýřího odpoledne
dozvědí, jak a kde vlastně netopýři žijí a čím
se živí a ve výtvarné dílničce si budou moci
vlastnoručně vyrobit netopýra pro radost.
Odpoledne s netopýry začíná ve 13 hodin,
konání akce finančně podpořil Středočeský
kraj.
Kontakt pro další informace:
Mgr. Tereza Ptáčková
tereza.ptackova@csop.cz
Tel. 775 068 884
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Výbava moderních traktorů a její využití
Již delší dobu se nacházíme v situaci,
kdy se zemědělský sektor a zejména pak
prvovýroba potýkají s nedostatkem
pracovních
sil.
V
prvovýrobě
je
nedostatek pracovních sil způsoben
zejména druhem práce, která je zde
vykonávána. Jedná se o práci časově
náročnou, často vykonávanou i o
víkendu, kdy dochází nárazově k
sezónním výkyvům, a to tak, že je práce
buď mnoho, nebo naopak nedostatek.

traktoru a případně výbavu si do svých
podmínek zvolí.*
Článek Ing. Lukáše Renčína vychází v
březnovém Farmáři.
Zdroj:
http://mechanizaceweb.cz/vybavamodernich-traktoru-a-jeji-vyuziti/

Když už je možné pracovat na poli, pak je
nutné mnohdy zůstat v práci do pozdních
nočních hodin. Ačkoliv dnes řada podniků
disponuje moderním strojovým parkem, kdy
komfort obsluhy lze srovnávat s luxusními
vozy věhlasných značek, přesto není lehké
najít pracovní sílu na pozici obsluhy těchto
strojů. Když už se někdo takový najde,
mnohdy bývá problém s kvalifikací či
přístupem k práci. Přestože jsou dnešní
zemědělské stroje na vysoké technické
úrovni, vybaveny systémy, které značnou
měrou usnadňují obsluze práci, jejich
prvotní nastavení a efektivní využívání
vyžaduje určitou dávku zkušeností a hlavně
snahy o využití potenciálu stroje. Pracovní
činnosti, které je potřeba vykonat, jsou
pořád stejné, avšak čas, který na to
zemědělec má, je poměrně krátký a navíc v
důsledku nestability počasí není vždy možné
vše provést v odpovídající kvalitě.
Trend dnešní doby
Výše je zmíněno pouze několik hlavních
důvodů, které nutí farmáře přistoupit k
trendu dnešní doby, kdy jsou dva menší
traktory nahrazeny jedním větším, u něhož
je předpokladem, že zastane stejnou práci a
pouze s jedním člověkem. Výrobci traktorů
jdou tomuto trendu naproti a neustále
přicházejí s inovacemi, které posunují
výkonnost jejich strojů zase o něco dále. A
záleží pouze na daném zákazníkovi, jaký typ
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MMR podpoří projekty na energetická opatření pro
bytové domy
Ministerstvo přitom upozorňuje, že nelze
směšovat národní a evropské dotace, které
mají zcela jiný systém hodnocení. Proto také
nelze porovnávat dotace v rámci programu
Nová zelená úsporám, kde stanoví pravidla
české Ministerstvo životního prostředí, a
pravidla programu „Energetické úspory v
bytových domech“, která vycházejí z
požadavků Evropské unie.

Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje
na potřeby vlastníků bytových domů i
veřejných budov, kteří chtějí využít
evropské dotace na snížení energetické
náročnosti budov. Od března letošního
roku proto podpoří čerpání těchto
peněz snížením počtu požadovaných
dokumentů pro přiznání dotace a
zároveň
rozšíří
systém
bezplatné
poradenské pomoci žadatelům.

V programech „Energetické úspory v
bytových domech I a II“ bylo podáno 661
žádostí o podporu ve výší 1,138 miliardy
korun, z nichž je schváleno 295 projektů v
hodnotě 598 milionů Kč. Tento program
nabízí dotaci ve výši 30 % až 40% celkové
hodnoty projektu, přičemž srovnatelné
národní dotace MŽP reálně nabízejí 20 – 25
% hodnoty projektu.*

Vzhledem k celkovému objemu možných
dotací ve výši 3,5 miliardy korun připravilo
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v
minulých týdnech řadu opatření, která mají
čerpání těchto dotací zjednodušit a rozšířit.
Od března letošního roku proto dojde ke
snížení nároků na administraci žádosti i ke
snížení počtu požadovaných dokumentů.
Snahou MMR je také rozšířit množství
technologií, u nichž lze žádat o dotaci (např.
zdroje tepla, fotovoltaické systémy, jednotky
pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny)
a rozšíření příjemců dotace nově o bytová
družstva.
Zároveň ministerstvo výrazně rozšíří
bezplatnou poradenskou pomoc, kterou
poskytuje žadatelům o dotace, tedy
vlastníkům bytových domů.
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Neveklov rozšířil školku a buduje infrastrukturu, chce
přilákat nové obyvatele
nový domov až 100 rodin.

Moderní prostory nabídne nový pavilon
mateřské školy v Neveklově. Zároveň
zvýší současnou kapacitu předškolního
zařízení o 25 dětí. Stavba byla v únoru
úspěšně zkolaudována a sloužit začne
od září letošního roku. Náklady, včetně
vybavení a úpravy školní zahrady,
dosáhnou 7,5 milionu korun, řekl
neveklovský starosta Jan Slabý.
„Celková kapacita naší mateřské školy je 95
dětí. Má tři třídy v základní budově a další,
čtvrtou třídu máme v budově základní
školy,“ doplnila ředitelka MŠ Neveklov Eva
Břicháčková. Velký zájem o místa v
neveklovské školce mají podle ní i okolní
obce. „Těšíme se na zápis, až přijdou noví
rodiče, můžou se podívat i do nové budovy,
jak to tam vypadá, ještě z jara budeme
předělávat zahradu, která bude obsahovat
nové herní prvky, kousíček dopravního
hřiště,
budou
tam
i
záhonky
pro
environmentální výchovu dětí,“ dodala
ředitelka.
Rozšíření školky je jedním z opatření,
kterým chce Neveklov přilákat do města
nové
obyvatele.
Modernizuje
také
infrastrukturu, nabízí stavební pozemky a
rozšiřuje občanskou vybavenost. V blízké
budoucnosti by v Neveklově mohlo najít

Starosta připomněl, že nový školní pavilon
město vybudovalo s pomocí dotace.
Podobným způsobem v uplynulých letech
mimo jiné modernizovalo čistírnu odpadních
vod, zateplilo hasičskou zbrojnici, dům s
pečovatelskou službou, zdravotní středisko,
sokolovnu a internát pro studenty nebo
revitalizovalo historické centrum. Ve
spolupráci s partnery, firmami Hoss a
Flossman, se městu podařilo přestavět
nedokončené a chátrající nákupní středisko
na náměstí na víceúčelový dům, kde vedle
sídla radnice, informačního centra, prodejny
potravin, dvou obchodů a cukrárny vzniklo
také 41 bytů. V současnosti město nabízí k
prodeji 30 stavebních pozemků, v případě
zájmu je připraveno vybudovat inženýrské
sítě na dalších 30 parcelách. Stavební
pozemky nabízejí v Neveklově také
soukromí majitelé. „Klademe nesmírný
důraz na infrastrukturu, protože chceme-li
rozvoj sídla, infrastruktura je naprosto
určující záležitost, proto mluvíme o čistírně
odpadních vod, proto mluvíme o historickém
centru,
obchodní
síti,
zdravotnictví,
mluvíme o vodním přivaděči, který jsme
dělali zhruba před pěti lety a který
zabezpečuje dostatek vody pro naše sídlo,“
konstatoval starosta.
Město vybudovalo také tři dětské hřiště – v
sídlišti, mateřské škole a v tloskovském
parku. V oddechové zóně parku v Tloskově
plánuje postavit nákladem kolem osmi
milionů korun také zázemí pro sportovce.
Letos a příští rok se chystá investovat do
oprav chodníků, hotový je už například
bezpečnostní ostrůvek za 1,2 milionu korun.
„Daří se nám snižovat investiční náklady –
ostrůvek měl původně stát 1,8 milionu
korun. S velkou úsporou jsme také
revitalizovali čistírnu odpadních vod nebo
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vybudovali inženýrské sítě pro rodinné
domy,“ vypočítal starosta.
O budoucnost Neveklova se Jan Slabý
nebojí. Trápí ho ale jiná věc – obecné
vylidňování venkova, které však není
důsledkem
špatné
práce
místních
samospráv,
ale
řady
byrokratických
rozhodnutí, která nemohou obce ovlivnit.
Jako příklad uvedl nedávné zrušení pobočky
spořitelny v Neveklově. „Město s takovým
dynamickým rozvojem a zavřou nám tady
banku. Je to zcela fatální pro náš další
rozvoj
–
vadí
to
nám,
občanům,
podnikatelům
a
hlavně
důchodcům.
Spořitelna tady byla 100 let a i přes tvrdá
jednání s jejím vedením se nám rozhodnutí o
uzavření
pobočky
nepodařilo
zvrátit.
Neuvědomují si, že na vesnicích není
peněžnictví
byznysem,
ale
službu
obyvatelům,“ posteskl si starosta.
K městečku se zhruba 2 500 obyvateli nebyl
osud vždy příznivě nakloněn. V novodobých
dějinách Neveklov nenávratně poznamenalo
násilné vystěhování regionu během druhé
světové války. Satisfakcí za válečné útrapy
pro něj byla nová škola postavená před 20
lety. Rozvoj města tím ale zdaleka
neskončil. Postupně se mění v zajímavé
místo pro život. Nechybí tu nákupní
středisko, malé obchůdky, ordinace lékařů
ani knihovna a pošta.
Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.
Kontakt pro další informace:
Ing. Jan Slabý, starosta Neveklova, e-mail:
starosta@neveklov.cz, tel.: 603 259 619
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Zapojte se do podzimní výsadby stromů. Nadace ji
finančně podpoří
Brno (6. březen 2017) – Co mají
společného
Růženka,
Pařížanka,
Panenka z Hlučína, Tragédie, Božena
Němcová, Pastelka, Car Alexander,
Perla z Bezdězu či Špendlík? Jedná se o
staré odrůdy ovocných stromů, které se
na našem území pěstovaly zhruba do
poloviny minulého století. Nadace
Partnerství nabízí finanční podporu ve
výši až 30 tisíc korun všem spolkům,
sdružením, školám a obcím, které chtějí
výsadbou stromů zlepšit své prostředí.
Podmínkou však je, aby se jednalo právě
o staré ovocné odrůdy, nebo druhy
stromů, které jsou na našem území
původní (lípy, duby, jeřáby, javory
apod.). Do sázení by se navíc měli
zapojit dobrovolníci z řad místních.
Žádost je možné podat do 30. dubna.
Podrobnosti, jak příspěvek získat, jsou
dostupné na www.nadacepartnerstvi.cz
v sekci zaměřené na granty.
Polní cesta, cyklostezka, školní zahrada,
nevyužité veřejné prostranství, bývalá černá
skládka - na těchto místech by mohly na
podzim díky grantům Nadace Partnerství
přibýt nové stromy. „Podporujeme návrat
ovocných dřevin do krajiny, protože se lépe
přizpůsobují našim přírodním a klimatickým
podmínkám. Zároveň jejich sázení přispívá k
obnově vzhledu krajiny takové, jak ji znaly
naše babičky a prababičky – pestré a
členité,“ říká koordinátorka grantů Zuzana
Šeptunová z Nadace Partnerství. Kromě
zvyšování estetické funkce v naší často
monotónní zemědělské krajině, pak lidem
poskytují
ochranu
před
sluncem
a
samozřejmě chutné plody. „Je nám líto, že
dovoz ovoce do ČR začíná převažovat nad
tím, co u nás vypěstujeme. Až nově
vysazené stromy povyrostou, budou si je
moci lidé otrhat, protože podmínkou udělení
grantu je výsadba na veřejně přístupném

místě. Posílí se tak alespoň částečně
potravinová
soběstačnost
místních
komunit,“ vysvětluje Zuzana Šeptunová.
Výše nadačního příspěvku na podzimní
výsadbu stromů se pohybuje od minimálně
10 tisíc do maximálně 30 tisíc korun a je
možné ho využít ke koupi sazenic stromů a
keřů, kůlů, ochranného pletiva a dalšího
potřebného materiálu. Cílem grantu je
zapojit do zlepšování životního prostředí
širokou veřejnost, a tak by se výsadby měli
zúčastnit obyvatelé různých věkových
skupin. Když si totiž stromy sami vysadí,
mají k nim lepší vztah, pečují o ně, váží si
jich a je méně pravděpodobné jejich
poškození. Spolky, školy, obce a další
organizace, které chtějí grant obdržet, musí
počítat také s následnou péčí o vysazené
stromy, a to po dobu minimálně 5 let.
Podzimní výsadby stromů může Nadace
Partnerství finančně podpořit díky přispění
společnosti MAKRO a jejich společnému
projektu Stromy místo letáků. „Sázení
stromů s nadací podporujeme již osmým
rokem. Kromě ekologického hlediska na
výsadbách oceňujeme i přístup, díky němuž
místní lidé opět získávají kontakt s přírodou
a půdou ve svém okolí. Doslova si na ní musí
sáhnout,“ dodává Romana Nýdrle z Makra.
Na výsadby kromě této společnosti
přispívají také firmy Ahinsa shoes, Reda,
Svěřenské fondy a trusty, běžci závodů
RunCzech a další dárci skrze veřejnou
sbírku Nadace Partnerství.
Poznámky pro editory
• Nadace Partnerství se výsadbou stromů
dlouhodobě zabývá. Od roku 2004 se díky
finančním příspěvkům nadace a dobrovolné
práci aktivních lidí podařilo v České
republice vysadit téměř 58 tisíc stromů a
keřů.
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• V roce 2016 se díky nadačním příspěvkům
vysadilo 880 stromů a keřů na 20 místech
republiky.
Partneři výsadeb:
Kontakt:
Adéla Mráčková, PR a komunikace, e-mail:
adela.mrackova@nap.cz, tel.: 515 903 123,
mobil: 721 468 231
Zuzana Šeptunová, koordinátorka grantů na
výsadbu
stromů,
e-mail:
zuzana.septunova@nap.cz, tel.: 515 903
127, mobil: 775 856 985
Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o
životní prostředí. Poskytuje jim k tomu
granty, odborné služby a inspiraci ze
zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná
prostranství, zelené stavění, vzdělávání,
zeleň ve městě i v krajině, zklidňování
dopravy, šetrnou turistiku a ochranu
přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou
celostátní anketu Strom roku, založila
tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně
postavila vzdělávací centrum Otevřená
zahrada
určené
pro
environmentální
vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů
univerzit. www.nadacepartnerstvi.cz
Granty na výsadbu stromů uděluje Nadace
Partnerství každým rokem. Jejich cílem je
zkvalitnění životního prostředí, zapojování
široké veřejnosti do sázení stromů i podpora
spolupráce mezi místními organizacemi.
Maximální výše grantu je 30 tisíc korun.
Podrobné
informace
na
www.nadacepartnerstvi.cz v sekci Granty.
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Přes 800 obcí podepsalo petici proti zákonu o
odpadech

Více než 800 měst a obcí podepsalo
petici proti návrhu zákona o odpadech,
který připravilo Ministerstvo životního
prostředí ČR.
Obcím se nelíbí zejména navrhované
razantní navýšení poplatků a nákladů
na odpadové hospodářství, které by se
promítlo do rozpočtu obcí a peněženek
občanů. Petice upozorňuje také na
nesoulad
navrhované
normy
s
připravovanou evropskou legislativou.
„Fakt, že petici podepsalo takové množství
obcí, pouze potvrzuje problematičnost
současného návrhu zákona o odpadech. I
nám, stejně jako zúčastněným obcím vadí,
že současný návrh dostatečně nezohledňuje
evropské recyklační cíle a neobsahuje
adekvátní studii, která by realisticky
vyčíslila dopad normy na občany a obce.
Více než 800 obcí si přeje zákon, který je
nezatíží zbytečně velkými náklady a další
zbytečnou byrokracií,“ říká Stanislav
Polčák,
předseda
Sdružení
místních
samospráv ČR. V krátké době navíc
proběhne
v
Evropském
parlamentu
hlasování o zcela nových odpadových
směrnicích, které bude třeba zapracovat do
české legislativy, doplňuje Stanislav Polčák
„Aktuální návrh zákona neobsahuje novinky,
které přinesou nové evropské směrnice, je

proto logické, počkat na schválení směrnic a
až poté připravit a schválit nový zákon.“
Obce nesouhlasí se zbytečným citelným
zdražováním, které návrh zákona z dílny
MŽP přináší, ale také s tím, aby takto
navýšené ekologické daně byly centrálně
přerozdělovány a vyváděny mimo odpadové
hospodářství obcí. Pro navrhované navýšení
poplatků není ve většině obcí reálný
prostor.
Kritizují
rovněž
další
administrativní zatížení obcí a přehnanou
přísnost návrhu, kvůli kterému by podmínky
v České republice byly paradoxně přísnější,
než příslušná evropská legislativa. Obce se
plně ztotožňují s potřebou plnit stanovené
evropské cíle, ale není zřejmé, proč by ČR
měla mít cíle přísnější než EU.
SMS ČR dále jako podstatné vnímá, že
Evropský parlament v současné době
projednává nové odpadové směrnice.
Hlasování by mělo proběhnout dokonce již v
první polovině tohoto roku. Obce vyjadřují
logické přání, aby ČR se schvalováním
odpadové legislativy posečkala, podobně
jako jiné země, do doby, kdy budou tyto
nové evropské předpisy schváleny. V
opačném případě by se současný návrh
zákona – bude-li schválen – musel po roce a
půl platnosti opět významně novelizovat,
což by znamenalo další zbytečné finanční
výdaje.
Pokud návrh zákona nebude v tomto
volebním období schválen, což se po
nedávném vyjádření ministra Brabce jeví
jako pravděpodobné, obce apelují na stát,
aby jakýkoli budoucí zákon obsahoval pokud
možno méně administrativních povinností a
aby nebyl postaven na potřebě zvýšení
nákladů za odpadové služby. Obce musí
řešit širokou a stále se zvyšující řadu
různých
povinností.
Považujeme
za
nezbytné k nové legislativě přistupovat tak,
aby byla v tomto smyslu pokud možno co
nejúspornější a zároveň neznamenala pro
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obce a města potřebu navýšených nákladů.
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Začíná 23. ročník soutěže o titul Vesnice roku
Jarní Den malých obcí byl tradičně ve
znamení zahájení nového ročníku
oblíbené soutěže Vesnice roku v
Programu obnovy venkova. Obce z celé
České
republiky
mohou
již
po
třiadvacáté soutěžit o titul Vesnice
roku.
Do soutěže se mohou přihlásit obce
vesnického
charakteru,
které
mají
maximálně 7 500 obyvatel a které mají
zpracovaný vlastní strategický dokument
zabývající se rozvojem obce, program
obnovy vesnice nebo program rozvoje svého
územního obvodu. Organizace soutěže
probíhá ve dvou kolech - krajské a
celostátní. Všechny přihlášené obce jsou
nejprve hodnoceny v krajském kole, do
celostátního kola pak postupuje za každý
kraj jedna obec, které byla udělena Zlatá
stuha. V rámci celostátního kola jsou
vyhodnocena první tři místa.
Přihlášené
obce
jsou
hodnoceny
v
následujících
oblastech:
koncepční
dokumenty, společenský život, aktivity
občanů, podnikání, péče o stavební fond a
obraz vesnice, občanská vybavenost,
inženýrské sítě a úspory energií, péče o
veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň
v obci, péče o krajinu, připravované záměry
a informační technologie obce.

7.
dubna,
pátek
Obec
Kozojídky,
Jihomoravský kraj
13. dubna, čtvrtek Obec Kašava, Zlínský
kraj
Motivační seminář pořádají vyhlašovatelé
soutěže ve spolupráci s jednotlivými obcemi.
V případě zájmu pošlete emailem potvrzení
účasti tajemnici soutěže Miroslavě Tiché
(Miroslava.Ticha@mmr.cz).
Vyhlašovatelem soutěže Vesnice roku v
Programu obnovy venkova je Ministerstvo
pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství,
Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst
a obcí ČR.
Spoluvyhlašovatelem soutěže je Kancelář
prezidenta republiky, Ministerstvo životního
prostředí, Ministerstvo kultury, Svaz
knihovníků a informačních pracovníků,
Společnost pro zahradní a krajinářskou
tvorbu, Sdružení místních samospráv ČR a
jednotlivé kraje v případě krajských kol
soutěže.
Více informací na www.vesniceroku.cz

Jak připravit prezentaci obce? Co vše je v
soutěži hodnoceno? Na tyto a mnohé další
otázky odpoví zástupci vyhlašovatelů a
spoluvyhlašovatelů soutěže na motivačním
semináři, který se uskuteční u finalistů
loňského ročníku:
30. března, čtvrtek Obec Konstantinovy
Lázně, Plzeňský kraj
31.
března,
pátek
Obec
Rudník,
Královéhradecký kraj
6.
dubna,
čtvrtek
Obec
Sebranice,
Pardubický kraj
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Stát dostatečně nezhodnotil přínos dotací pro venkov,
tvrdí NKÚ
Ministerstvo zemědělství dostatečně
nevyhodnotilo přínos projektů na rozvoj
venkova dotovaných z peněz Evropské
unie i státu čtyřmi miliardami korun.
Vyplývá
to
z
výsledků
prověrky
Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ),
které poskytla mluvčí úřadu Jana
Gabrielová. Ani nyní se podle NKÚ
systém rozdělování peněz nezlepšil.
Ministerstvo je ale přesvědčeno o tom,
že peníze byly vynaloženy účelně, sdělila
mluvčí ministerstva Markéta Ježková.
Kontrola se týkala dotací z iniciativy Leader
v programovém období 2007-2013, která
měla za cíl zlepšit kvalitu života ve
venkovských oblastech prostřednictvím
zapojení místních subjektů. Ministerstvo
peníze rozdělovalo ve spolupráci s místními
akčními skupinami, které sdružují veřejné i
soukromé
organizace
v
jednotlivých
regionech. Skupinám ale ministerstvo podle
NKÚ nestanovilo, kolik peněz mohou
nejvýše rozdělit. Skupiny poté jen obtížně
nastavovaly cíle, kterých chtěly dosáhnout.
„Cíle místních akčních skupin často nebyly
konkrétní, měřitelné ani reálné. Některé z
nich nebyly naplněny, a jiné byly naopak
překročeny až o stovky procent. Místní
akční skupiny také chybovaly v hodnocení
projektů,“
oznámila
Gabrielová.
Ministerstvo pak podle ní podpořené
projekty dostatečně nesledovalo. „Nemělo
tak dostatek informací, aby vyhodnotilo,
jestli podpořené projekty opravdu naplňují
místní potřeby,“ doplnila.
Ministerstvo zemědělství potvrdilo, že
nestanovilo povinné ukazatele pro projekty.
Podle mluvčí ministerstva Ježkové to ale
neznamená, že by nebyl vyhodnocen přínos
projektů. „Místní akční skupiny povinně
každý rok zpracovaly zprávy o realizaci
projektů podle svých Strategických plánů

Leader, které vždy předložily k posouzení i
hodnotitelům Programu rozvoje venkova
2007-2013,“ sdělila. Také byly auditory
prováděny každoroční účetní závěrky
hospodaření skupin.
Šéf NKÚ ve vedení poslance nechce.
Zájemců je více než je volných míst, říká
Dotace dostalo podle NKÚ 112 akčních
skupin pokrývajících asi dvě třetiny území
Česka. „Mezi jednotlivými místními akčními
skupinami existovaly velké rozdíly v počtu
podpořených projektů i v objemu čerpaných
peněz. Projektů konečných příjemců bylo v
rámci jedné místní akční skupiny od 27 do
97 a přidělené dotace se pohybovaly od
přibližně 12 do 89 milionů korun,“ sdělila
Gabrielová.
Situace se podle kontrolorů nezlepšila ani v
současném
programovém
období
2014-2020. „Místní akční skupiny již sice
prošly standardizací, ta ale byla jen formální
a ke zlepšení práce místních akčních skupin
nepomohla,“ uvedla Gabrielová. Navíc se
kvůli složitějšímu systému rozdělování
dotací zpozdilo čerpání peněz z EU. Za
první tři roky programového období se na
komunitně vedený místní rozvoj nevyčerpaly
žádné peníze a podle NKÚ hrozí to, že se do
konce období nestihnou všechny přidělené
finance vyčerpat.
Zdroj: http://www.lidovky.cz/nku-stat-dostat
ecne-nezhodnotil-prinos-dotaci-pro-venkov-z
a-4-mld-py3-/zpravy-domov.aspx?c=A17030
6_081940_ln_domov_ELE#utm_source=rss
&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_do
mov&utm_content=main
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Seminář 4. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU
ROZVOJE VENKOVA 2014-2020,
Jménem Ministerstva zemědělství si Vás
dovolujeme pozvat na seminář:
4. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU
ROZVOJE VENKOVA 2014-2020,
který se bude konat 14. března 2017, v
Kulturní centru Líšeň - Dělňák v Brně

účastníků bude zahájena 30 minut před
zahájením semináře.
on-line přihláška zde:
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2017-0
3-14-4-kolo-prijmu-zadosti-programurozvoje-venkova-2014-2020#hlavni

PROGRAM:
Zahájení a úvodní slovo

pozvánka ke stažení zde:
http://www.ekomonitor.cz/sites/default/files/
pozvanka-def_1.pdf

Obecné podmínky PRV a příjmu žádostí
''Ing. Josef Tabery - ředitel ŘO PRV, MZe
Zástupce SZIF''
Přestávka
Operace vyhlašované v 4. kole příjmu
žádostí – základní podmínky, způsobilé
výdaje
1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační
akce
4.3.2 Lesnická infrastruktura
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
6.4.1 Investice do nezemědělských činností,
6.4.2 Podpora agroturistiky,
6.4.3 Investice na podporu energie z
obnovitelných zdrojů
8.4.2 Odstraňování škod způsobených
povodněmi, 8.5.2 Neproduktivní investice v
lesích, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních
dřevin,
8.6.2
Technické
vybavení
dřevozpracujících provozoven
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů,
postupů a technologií v zemědělské
prvovýrobě
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce
mezi účastníky krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů
Dotazy, závěr
Účast na semináři je bezplatná. Registrace
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Vyjádření Ministerstva zemědělství ke zprávě NKÚ
týkající se kontrolní akce zaměřené na Program
rozvoje venkova metodu LEADER
vždy předložily k posouzení i hodnotitelům
Programu
rozvoje
venkova
(PRV)
2007-2013. Nedílnou součástí hospodaření
místních akčních skupin jsou i každoroční
účetní
závěrky
prováděné
auditory.
Ministerstvo je přesvědčeno, že prostředky
byly vynaloženy účelně a odpovídajícím
způsobem.

Reakce
Ministerstvo zemědělství (MZe) je
odpovědné za nakládání s finančními
prostředky z Evropské unie, proto také
nastavilo odpovídající administrativní
postupy. Ty podle ohlasů rozhodně
nevedly k nepřiměřenému zatěžování
žadatelů, ani místních akčních skupin,
což potvrdila svým závěrem nejen
Evropská komise, ale v dotazníkovém
šetření i samotné místní akční skupiny.
Ministerstvo zemědělství se k nálezům NKÚ
staví rezervovaně, a to na základě
skutečnosti, že v posledních letech ze 17
kontrol NKÚ, které byly na MZe provedeny,
pouze v 6 případech následně Finanční úřad
konstatoval
určitou
míru
porušení
rozpočtové kázně.
Ministerstvo sice nestanovilo pro místní
akční skupiny (MAS) povinné ukazatele pro
realizaci jejich projektů, to ovšem v žádném
případě neznamená, že MZe nevyhodnotilo
dostatečné přínosy projektů za zhruba 4
miliardy korun. MAS povinně každý rok
zpracovaly zprávy o realizaci projektů podle
svých Strategických plánů LEADER, které

Rozdíly v počtu podpořených projektů i v
množství peněz čerpaných jednotlivými
MAS vyplývají z rozdělení podpor dle počtu
obyvatel daného regionu.
Samo NKÚ při kontrole provedlo šetření na
základě dotazníku MAS, ze kterého vyplývá
celková spokojenost příjemců podpor s tím,
jak MZe a Státní zemědělský intervenční
fond (SZIF) PRV 2007-2013 administrativně
nastavily.
„Obecným problémem v České republice je
nerovnováha mezi požadavky venkova a
nabídkou možných projektů z dotačních
programů. MZe se v období 2007–2013
podařilo rozvinout program LEADER a
podpořit zvyšování kvality MAS. Odspodu
jsme vnímali a vnímáme velkou ochotu MZe
i SZIF dohodnout se při nastavování
pravidel, což je základní podmínkou pro
aplikaci metody LEADER. Ministerstvo si
tak neusurpuje více moci, než je nutné. Toto
se od MZe úspěšně učí i další ministerstva.
Velmi nás tíží velké zpoždění možnosti
realizace projektů LEADER v tomto
plánovacím období – do dnešního dne je
schváleno pouze 56 strategií MAS ze 178.
Celkově je celý proces zatížen nefunkčností
přenosu informací prostřednictvím nového
softwaru
a
vysokou
administrativní
náročností. Přesto české MAS patří mezi
šest států EU, kde je možnost celoplošně
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využít více fondů,“ řekl Václav Pošmurný,
předseda Národní sítě místních akčních
skupin.
Velkou příležitostí pro nové programové
období je tzv. multifondovost, tedy rozšíření
podpory pro MAS i do ostatních ESI fondů
administrovaných jinými resorty (MMR,
MŽP atd.), přes které je možné využít
metodu LEADER jako komunitně vedený
místní rozvoj (CLLD). S tímto konceptem
neměla zatím ČR zkušenost, ale MZe je
odpovědné
za
schvalování
kvalitních
strategií. Daní za tuto možnost rozšířeného
čerpání evropských prostředků u více
resortů je poněkud zdlouhavější proces, kdy
musí dojít k sladění postupů v rámci
jednotlivých EU fondů (doposud bylo
čerpání
vázáno
pouze
na
resort
zemědělství).
Nastavení
povinných
standardů
pro
fungování MAS bylo důležité, aby se
zabránilo
neefektivnímu
vynakládání
finančních prostředků EU a českého
státního rozpočtu. Proces standardizace
rozhodně
nebyl
pouze
formální.
Ministerstvo zemědělství kontrolovalo MAS
prostřednictvím SZIF v pěti oblastech:
územní působnost, místní akční skupina,
orgány
MAS,
kancelář
MAS
a
institucionalizace MAS. Důležité bylo
zejména zhodnocení finančního zdraví a
personální a majetkové propojenosti, a to s
ohledem na zamezení střetu zájmu, přičemž
přístup Ministerstva a SZIF kladně
hodnotila Evropská komise, která ho
prověřila auditním šetřením. Zásadní
podmínky standardizace vyplývající z
Nařízení Evropského parlamentu a Rady
bude
MZe
prověřovat
i
nadále.
Standardizace pro místní akční skupiny je
sjednocení postupů pro jejich ustanovení,
řízení a finanční správu.

vydání 2/2017

aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku.
Jejím hlavním cílem je intenzivní podpora
rozvoje venkova prostřednictvím místních
obyvatel jak v soukromém, tak veřejném
sektoru.
Principy
metody
LEADER
vyplývající z nařízení o podpoře venkova
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova jsou pro rozvoj venkovských oblastí
zvlášť vhodnou metodou, protože vychází
přímo z potřeb daného území. Metodu
LEADER využívají MAS, jejichž hlavním
úkolem je aktivizace místních obyvatel,
budování partnerství, sjednocování lidí a
podporování dobrovolné činnosti na všech
úrovních
aktivit
obyvatel
venkova.
Prostřednictvím MAS tak dostává šanci
zapojit se do problematiky jednotlivých
oblastí veřejnost, a to především formou
převzetí rozhodovacích pravomocí týkajících
se příslušných venkovských oblastí. Pro
metodu LEADER je typické zejména řízení
zdola nahoru, tedy přístup, který zohledňuje
potřeby na nejnižší územní úrovni. Na
základě těchto faktů je evidentní, že metoda
LEADER
je
specifickým,
efektivním
nástrojem pro rozvoj venkovských oblastí.
Pro tuto metodu podpory venkova je tudíž
centralizovaný systém řízení nemožný.

Součástí života většiny obcí v ČR jsou místní
akční skupiny pracující na základě metody
LEADER, což je iniciativa propojující
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Na 47. Dni malých obcí vyhlášena soutěž Vesnice roku
2017
V úterý 7.března 2017 se konala
odborná konference určená starostkám,
starostům a ostatním zástupcům měst a
obcí, kteří mají možnost setkat se zde s
představiteli ministerstev, SPOV ČR,
SMO ČR, SMS ČR a získat aktuální
informace o dění ve veřejné správě
zejména z oblasti financování, dopravní
obslužnosti, dotační politiky a dalších.
Na DMO také byly podepsány podmínky
soutěže Vesnice roku 2017 v Programu
obnovy venkova mezi zástupci SPOV ČR,
MMR ČR, MZe ČR a SMO ČR.
Více informací na
http://www.vesniceroku.cz,
o přihlášení v sekci "přihláška" – termín do
28. 4. 2017.
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Na jižní Moravě se nejlépe podniká v Hodoníně

Jihomoravský kraj mezi ostatními
vyčnívá kvalitou a atraktivitou vysokých
škol a dobrými pracovními podmínkami.
Díky této kombinaci se místním firmám
daří zaměstnávat stále více mladých
lidí. Stejně tak jako tento faktor, i
výzkum Město pro byznys, potvrzuje
neustálý růst podnikatelského prostředí
na jižní Moravě. Dokazuje to i Hodonín,
který za sebou nechal všechna ostatní
města a stal se nejlepším Městem pro
byznys 2016 Jihomoravského regionu.
Srovnávací výzkum Město pro byznys
hodnotí letos již podeváté podnikatelský
potenciál měst a obcí v České republice.
Detailnímu zkoumání jsou podrobena
všechna města a obce s rozšířenou
působností v České republice. Analytici
agentury Datank, která za výzkumem stojí
po datové stránce, dělí své hodnocení do
dvou hlavních kategorií, podnikatelské
prostředí a přístup veřejné správy.
A především díky prvnímu místu v oblasti
přístupu radnice k podnikatelům zvítězilo v
Jihomoravském kraji město Hodonín. Pořadí
výzkumu se vyhodnocuje za jednotlivé kraje
a také za celou republiku.
Otevřenost a kvalitní podmínky pro byznys.
Hodonín jde podnikatelům naproti
Nejnižší cena za vodné a stočné, nejnižší

poplatky za předzahrádku, ze vstupného či
nejníže nastavený koeficient daně z
nemovitosti. To vše nabízí podnikatelům
hodonínská radnice. Stejně tak si město
udrželo největší rozsah úředních hodin a
stále tak překonává i město krajské. Navíc
se městu podařilo v minulém dotačním
období získat velký objem peněz z
evropských fondů, které mu umožnily
výrazně navýšit kapitálové výdaje a tedy i
investice do dalšího rozvoje obce. Hodonín
však
nezaostává
ani
v
oblasti
podnikatelského prostředí. Ve městě působí
velký podíl živnostníků a firem a
podnikatelé jistě ocení i velkou konkurenci
na trhu práce.
Slavkov
u
Brna
vynesla
nízká
nezaměstnanost, Vyškov skvěle hospodaří
Vyrovnané výsledky v obou hodnocených
oblastech vynesly Slavkovu u Brna druhé a
Vyškovu třetí místo. U Slavkova u Brna je
nutno zmínit velký meziroční nárůst počtu
firem
a
živnostníků,
nejnižší
míru
nezaměstnanosti a také nejmenší podíl lidí,
kteří hledají zaměstnání déle než rok.
Vyškov se na třetí místo dostal především
díky hospodaření radnice, které ukazatel
iRating, který kalkuluje například se
zadlužeností radnice, ohodnotil už druhým
rokem za sebou jako vůbec nejlepší v kraji.
Nová kategorie Města pro byznys?
Investičně atraktivním regionem se stalo
Blansko
Agentura CzechInvest vyhlásila v rámci
devátého ročníku výzkumu Město pro
byznys novou kategorii nazvanou Investičně
atraktivní region. Cílem nové kategorie je
prezentovat úspěšné příklady obcí v České
republice, které efektivně spolupracují s
podnikatelskou sférou na hospodářském a
investičním rozvoji regionu. Jihomoravský
kraj je v mnoha ohledech specifický a
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hospodářsky silnější než ostatní kraje v
České republice, především díky městu
Brnu a jeho nejbližšímu okolí. To ovšem
neznamená, že v kraji nejsou jiné investičně
atraktivní lokality, které mohou nabídnout
zajímavé
podnikatelské
a
investiční
prostředí.
Vítězem prvního ročníku se stalo Blansko,
které zvítězilo v Jihomoravském kraji ve
velmi
silné
konkurenci
ostatních
přihlášených
měst.
„Porota
ocenila
především celkový přístup představitelů
města k podnikatelům a komplexnost aktivit
pro podporu zdokonalování investičního
prostředí. Nejlépe také dopadlo v hodnocení
přípravy kvalifikované pracovní síly, kdy se
hodnotila zejména úroveň a kvalita
vzdělávání na místních základních školách a
hodnota
investic
města
do
školské
infrastruktury. Město Blansko se stalo
nejlepším místem pro firemní investice za
rok 2016,“ okomentoval důvody vítězství
ředitel jihomoravské kanceláře agentury
CzechInvest Patrik Reichl a nastínil i další
plány efektivního podnikatelského rozvoje
měst a obcí. „Předně bychom byli velmi
rádi, kdybychom spojili síly a společně s
představiteli měst a obcí pracovali na
hospodářském rozvoji i nemetropolitních
částí kraje. Agentura CzechInvest má
propracovaný
koncept
ekonomického
rozvoje obcí s důrazem na spolupráci s
podnikovým
sektorem
a
přípravou
kvalifikované pracovní síly. Nabízíme své
zkušenosti
například
při
přípravách
strategických
dokumentů
obcí
nebo
například
pořádáme
workshopy
pro
výchovné poradce základních škol a radíme
jim v oblasti kariérního poradenství.“
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Za podpory Ministerstva zemědělství dnes vznikl
Spolek
uživatelů,
provozovatelů
a
vlastníků
závlahových zařízení

Sjednocovat metody a přicházet s
návrhy na směřování státní zemědělské
politiky k podpoře plodin vyžadujících
závlahy je cílem Spolku uživatelů,
provozovatelů a vlastníků závlahových
systémů. Ten byl dnes ustaven za
podpory Ministerstva zemědělství ve
Skalském dvoře na Vysočině. Předsedou
byl na jednání spojeném i s odborným
seminářem zvolen Tomáš Zoufalý,
jednatel společnosti ZOŠI.
Spolek „závlahářů“ chce umožnit všem
členům přístupy k informacím, které jsou
nezbytné k modernizaci, technickému
vybavení a ekonomice provozu existujících a
využívaných závlahových soustav. Pokud jde
o podporu plodin vyžadujících závlahy, jde
především o zeleninu, ovoce, révu vinnou a
chmel, kdy je potřeba, aby se zvýšila
soběstačnost ČR u těchto komodit výrazně
závislých na dovozech. Spolek reprezentuje
všechny významné organizace orientované
na produkci zmíněných plodin a samozřejmě
i zástupce lesních i okrasných školek, jejichž
činnost je předpokladem obnovy lesů,
parkových i zahradních úprav.
Založení Spolku reaguje na urgentní
potřebu rozvíjet a zmodernizovat závlahové

systémy v ČR, neboť suchá období v letech
2014 a 2015 významně poškodila rostlinnou
výrobu a snížila výnosy řady komodit. S
ohledem na očekávaný vývoj klimatu,
provázený častějším výskytem sucha a
růstem teplot vzduchu (zvýšení odparu
vody), je třeba zahájit opatření ke snížení
důsledků těchto změn na zemědělství.
Moderní
závlahové
systémy
jsou
bezpochyby
nejefektivnější
–
podle
zkušeností zemí vystavovaných suchu svojí
geografickou polohou (Španělsko, Itálie a
zejména Izrael).
Z původně zhruba 160 000 hektarů (r. 1993)
zavlažovatelných ploch zůstává kvůli
nevhodné privatizaci a změně zaměření
zemědělců na ekonomicky atraktivní plodiny
aktivně zavlažovaných pouhých 40 %, tedy
kolem
65
000
hektarů.
Většina
zavlažovacích systémů je zastaralých,
poruchových (byly vybudované před 40 až
50 lety), takže obnova a modernizace jsou
nezbytné.
Proto Ministerstvo zemědělství otevírá
dotační program na podporu investic do
závlahových systémů tak, aby jejich
rekonstrukce, modernizace a rozvoj byly
rychle umožněny. V tomto směru pomůže
zapojení Spolku zrychlit a zkvalitnit
vybavení, neboť příprava projektů a jejich
zaměření
bude
k
dispozici,
včetně
poskytnutí
hromadných
konzultací
žadatelům.
Program je pětiletý a objem peněz k jeho
naplnění je předběžně 1,1 mld. Kč. Rozvoj,
rekonstrukce i modernizace závlah bude
směřovat
zejména
do
regionů
vystavovaných suchu nejvíce a nejčastěji,
kde se také využívání závlah nejvíce
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zachovalo – jižní Morava, Žatecko,
Rakovnicko, Polabí. Je třeba také uvést, že
další programy MZe směřují do investic k
vodohospodářské
infrastruktuře
pro
zabezpečení dostatečných zdrojů vody a v
rámci Programu rozvoje venkova bude
podpořena výstavba retenčních nádrží k
zachycení srážkových vod pro jejich
následné
zemědělské
využití,
včetně
zavlažování.
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CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČESKÉ
REPUBLIKY ZAHÁJILO SÉRII SEMINÁŘŮ PRO
PŘÍJEMCE DOTACÍ Z IROP
předem zaregistrovat. Organizaci zajišťují
Územní odbory IROP Centra pro regionální
rozvoj České republiky se sídlem v
krajských městech.

14.03.2017: Centrum zahájilo sérii
seminářů pro příjemce, týkající se
nejexponovanějších fází administrace
projektů. Semináře budou zaměřeny na
administraci Žádostí o změnu a Žádosti
o platbu.
Cílem seminářů je příjemce seznámit s
postupem při zpracování a předkládání
změn v projektu, popsat nejběžnější typy
změn a upozornit na nejčastější pochybení
při zpracování Žádosti o změnu. Dále jsou
příjemci informováni o tom, kdy je nutné
předložit Žádosti o platbu a Zprávy o
realizaci a jaké mají tyto dokumenty
náležitosti a povinné přílohy. Příjemci se
také dozví, jak správně doložit konkrétní
typy způsobilých výdajů. Vše je doplněno o
názorný postup při zadání žádostí a zpráv v
informačním systému ISKP2014+.
Na závěr semináře budou představeny
základní
informace
k
předkládání
stavebních rozpočtů a soupisů prací v rámci
administrace Žádostí o změnu a Žádostí o
platbu. Příjemci jsou rovněž seznámeni se
základními povinnostmi při zadávání a
kontrole veřejných zakázek.
Příjemci mohou navštívit uvedené semináře
v jednotlivých regionech České republiky a
vstup na ně je zdarma - pouze je nutné se
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Vodní dům oslaví 1. narozeniny výrobou vodních
mlýnků
Mgr. Tereza Ptáčková
tereza.ptackova@csop.cz
Tel. 775 068 884

Hulice. Je tomu přesně rok, co se Vodní
dům u hráze želivské přehrady otevřel
prvním návštěvníkům. Tuto sobotu 18.
března můžete přijít oslavit jeho první
narozeniny
vlastnoruční
výrobou
vodního mlýnku, kterým pak okrášlíte
třeba potok v okolí vašeho bydliště.
I když nejste zrovna kutilové, nemusíte se
bát – z naší dřevěné „stavebnice“ zvládne
vyrobit vodní mlýnek opravdu každý včetně
dětí. „A kdybyste si s něčím nevěděli rady, u
stanoviště bude po celý den obsluha, která
vám ochotně pomůže“, upřesňuje vedoucí
Vodního domu Tereza Ptáčková.
Klapot tradičního dřevěného mlýnku přivítá
jaro na místě, které máte rádi a svůj mlýnek
můžete pak při procházkách chodit
pravidelně kontrolovat.
Možnost vyrobit si ve Vodním domě vodní
mlýnek bude po celý den od 10 do 16 hodin.
Materiál i kladívka budou na místě k
dispozici. Příspěvek na materiál pro výrobu
jednoho mlýnku bude 50 Kč.
Konání akce finančně podpořil Středočeský
kraj.
Kontakt pro další informace:
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Odměnili studenty za nápad, jak využít dešťovou vodu
Brno (14. březen 2017) – Světový den
vody, jehož oslavy připadají na 22.
března, se blíží. Na mnoha místech
České republiky si lidé připomenou, jak
cennou komoditou voda je. Ačkoli
máme pocit, že je v naší zemi vody
dostatek, zažíváme podle odborníků v
souvislosti s klimatickými změnami
největší období sucha za posledních
několik stovek let. Existuje mnoho
způsobů, jak můžeme dopady zmírnit, a
v této souvislosti Nadace Partnerství
ocenila vítězný projekt pátého ročníku
soutěže
Pro
vodu
zaměřené
na
odpovědné zacházení s vodou. Cenu
Nestlé ve výši 30 tisíc korun si odnesl
tříčlenný tým studentů Vysoké školy
chemicko-technologické
se
svým
návrhem využívání dešťové vody v
pražském Toulcově dvoře. Podrobnější
informace o soutěži, pořádané pod
záštitou ministra životního prostředí,
jsou
dostupné
na
webu
www.soutezprovodu.cz.

se ale jen s úsporami vody v našich
závodech. Jdeme dále a chceme do ochrany
vody zapojit širší veřejnost a především
mladé, kterým dáváme možnost uplatnit
svou kreativitu a získat cenné zkušenosti s
vývojem projektu,“ říká Martina Šilhánová,
manažerka pro CSR ze společnosti Nestlé.

Studenti
Ondřej
Rychecký,
Andrea
Prudilová a Juraj Petrík se loni na podzim
rozhodli, že pomohou Středisku ekologické
výchovy Toulcův dvůr v pražské Hostivaři
snížit spotřebu pitné vody. Místo s farmou,
konírnou, hostelem, restaurací, mateřskou
školou, které ročně navštíví více než 100
tisíc lidí, by mohlo díky jejich návrhu lépe
využívat dešťovou vodu zachycenou ze
střech a dále jí zužitkovat pro splachování
toalet, v jízdárně a k zalévání okolních
pozemků. Podařilo by se tak ušetřit až 900
m³ pitné vody, což odpovídá zhruba 20%
celkové
roční
spotřeby
střediska.
Návratnost investic při tom odhadli zhruba
na 9 let. Návrh pak přihlásili do soutěže Pro
vodu, kam mohou své nápady zasílat týmy i
jednotlivci ve věku do 30 let.

Soutěž usiluje o propojování mladých
kreativců přímo se zadavateli. „Soutěžící
navrhli požadovaná řešení pro konkrétní
lokality a budovy, čímž se zvyšuje
pravděpodobnost,
že
jejich
projekty
neskončí v šuplíku, ale budou mít další
uplatnění. Máme radost, že loňští vítězové
ve spolupráci s obcí Doubravník započali
realizaci části svého soutěžního návrhu –
konkrétně odtrubnění úseku potoka a
vytvoření několika vodních prvků,“ dodává v
závěru
ke
smyslu
soutěže
Zuzana
Šeptunová.

„Pro Nestlé je odpovědné hospodaření s
vodou prioritním tématem. Nespokojujeme

Odborná porota ve finále, které proběhlo ve
čtvrtek 9. března v Brně, rozhodovala mezi
šesti projekty. Podle koordinátorky soutěže
Zuzany
Šeptunové
letos
soutěžící
prezentovali zejména projekty zaměřené na
zadržování a využití dešťové vody nebo
přírodě blízké čištění vody (s pomocí rostlin
či řas). Návrh úspory pitné vody v Toulcově
dvoře v soutěži nakonec obstál a odnesl si
Cenu Nestlé ve výši 30 tisíc Kč. Finanční
odměny si odnesli také autoři návrhu
kořenové čistírny odpadních vod pro obec
Malá Losenice na Vysočině (2. místo) a
návrhu hospodaření s dešťovými vodami ve
výrobním areálu LIKO-S na Slavkovsku (3.
místo).

Vítězné projekty soutěže Pro vodu 2017
1. místo (30 tisíc Kč) – Úspora pitné vody v
objektu SEV Toulcův dvůr (autoři: Ondřej
Rychecký, Andrea Prudilová, Juraj Petrík,
VŠCHT v Praze)
2. místo (20 tisíc Kč) – Kořenová čistírna
odpadních vod pro obec Malá Losenice
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(autoři: Jakub Růžička, Mikuláš Škrach,
VUT Brno)
3. místo (10 tisíc Kč) – Hospodaření s
dešťovými vodami ve výrobním areálu LIKOS
(autoři:
Pavel
Mynarčík,
Alena
Mynarčíková, Karolína Vránová, VUT Brno a
Mendelova univerzita v Brně)
Informace
o
http://www.soutezprovodu.cz/

soutěži:

Kontakt – Nadace Partnerství:
Adéla Mráčková, PR manažerka soutěže,
adela.mrackova@nap.cz, 515 903 123, 721
468 231
Zuzana Šeptunová, koordinátorka soutěže,
zuzana.septunova@nap.cz, 515 903 127,
775 856 985

Nescafé nebo Nespresso až k místním
značkám. Základem podnikání Nestlé je
strategie
rozvoje
výživy,
zdraví
a
vyváženého životního stylu. Společnost byla
založena před 150 lety ve švýcarském
Vevey, kde dodnes sídlí. V Česku Nestlé
vyrábí ve svých závodech ZORA Olomouc a
SFINX Holešov cukrovinky pod značkami
Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a další.
Na Slovensku vyrábí v závodě Carpathia
Prievidza široký sortiment kulinářských
výrobků pod značkami Maggi a Carpathia.
Více na www.nestle.cz.

Kontakt – Nestlé:
Andrea Brožová, manažerka korporátní
komunikace,
andrea.brozova@cz.nestle.com, 724 420
148
Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o
životní prostředí. Poskytuje jim k tomu
granty, odborné služby a inspiraci ze
zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná
prostranství, zelené stavění, vzdělávání,
zeleň ve městě i v krajině, zklidňování
dopravy, šetrnou turistiku a ochranu
přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou
celostátní anketu Strom roku, založila
tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně
postavila vzdělávací centrum Otevřená
zahrada
určené
pro
environmentální
vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů
univerzit. www.nadacepartnerstvi.cz
Nestlé je největším výrobcem potravin a
nápojů na světě. Podniká v 189 zemích
světa, zaměstnává 328 000 zaměstnanců.
Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a
přispívat ke zdravější budoucnosti. Nestlé
nabízí široké portfolio výrobků a služeb pro
lidi i jejich domácí mazlíčky. Jedná se o více
než 2 000 značek, od globálních ikon jako je
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NS MAS má nové vedení
Místní akční skupiny (MAS) z celé
České republiky se sjely ve čtvrtek 16.
března do Hranic na Moravě, kde se
uskutečnila Valná hromada Národní
sítě Místních akčních skupin České
republiky (NS MAS). Na programu byly
hlavně volby do orgánů organizace a
volba nového vedení. Celkem bylo
zaregistrováno
151
mandátů,
což
představuje necelých 90 % členské
základny.

organizačně samostatné právnické osoby místní akční skupiny, pracující formou
komunitně vedeného místního rozvoje
metodou LEADER ve prospěch venkova.
Hlavním posláním je sdružovat místní akční
skupiny, rozvíjet spolupráci se subjekty a
organizacemi působícími na venkově a hájit
společné zájmy členských MAS vůči státu.
Mezi základní principy se dále řadí
prosazovat
transparentní,
rovné
a
administrativně
jednoduché
stanovení
pravidel pro fungování MAS.

Volby na předsedu organizace vyhrála v
druhém kole veřejného hlasování Místní
akční skupina Opavsko zastoupená Ing.
Jiřím Kristem, který se stává novým
předsedou Národní sítě místních akčních
skupin pro následující období 2017-2019.
Novým
sídlem
zastřešující
národní
organizace se stává Hradec nad Moravicí.
Místopředsednictví obhájila Místní akční
skupina Český Západ prostřednictvím Jana
Floriana. Nově byly zvoleny MAS Hradecký
venkov prostřednictvím Jany Kuthanové a
MAS Horní Pomoraví prostřednictvím Ing.
Františka Wintera.
Mimo jiné se jednalo také o návrhu na
vyloučení
jednoho
z
členů,
MAS
Karlštejnsko z. ú., za porušení zásad soužití
ve spolku, poškozování dobrého jména či
významu poslání NS MAS. Účastníci Valné
hromady svým hlasování člena vyloučili.
Počet členů Národní sítě Místních akčních
skupin se tak snížil na 167 ze 179
existujících MAS.
Průběh jednání včetně úvodních slov hostů z
řad ministerstva pro místní rozvoj, města
Hranice, Olomouckého kraje a zástupců
partnerských organizací se dozvíte v zápise
z jednání, který bude zveřejněn.
Národní síť Místních akčních skupin České
republiky, z. s. je společenstvím sdružujícím
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Vinohradníci mohou v tomto roce žádat o novou
výsadbu vinic až do konce března
ploch vinic v maximální možné míře.

Ministerstvo zemědělství prodloužilo
lhůtu, ve které mohou čeští a moravští
pěstitelé révy v tomto roce podávat
žádosti o povolení pro novou výsadbu
vinic, a to do konce března. Z
povoleného množství pro letošní rok
zbývá ještě necelých 70 hektarů.

Povolení pro novou výsadbu vydává na
základě žádostí Ústřední kontrolní a
zkušební ústav zemědělský, který současně
o této možnosti přímo informoval veškeré
subjekty registrované v registru vinic.
Prodloužením termínu podávání žádostí se
dosáhne lepšího výsledku při výsadbě
nových vinic, uspokojí se větší počet
žadatelů
a
dojde
ke
zvýšení
konkurenceschopnosti
domácího
vinohradnictví.

Kvóta plochy určená pro novou výsadbu
révy byla pro rok 2017 celkem 177 hektarů,
tedy jedno procento z osázené plochy vinic.
Vinohradníci do konce února požádali o
udělení povolení pro novou výsadbu na 109
hektarů nových vinic, tedy zhruba 61
procent z celkové výměry k udělení
povolení.
S ohledem na prioritu v oblasti rozšíření
ploch vinic v ČR a maximálního využití této
možnosti se MZe rozhodlo prodloužit termín
na podávání žádostí do 31. 3. 2017, a to do
výše celkové rozlohy plochy určené pro
novou výsadbu révy.
V této souvislosti zároveň Ministerstvo
intenzivně připravuje dotační programy na
podporu
nových
výsadeb
révy
prostřednictvím Programu rozvoje venkova
a Podpůrného a garančního rolnického a
lesnického fondu tak, aby podpořilo a
motivovalo vinohradníky při rozšiřování
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Dobrovolná dohoda MŽP s Třineckými železárnami
pomůže zlepšování životního prostředí i v letošním
roce

Jarní úklid biokoridoru řeky Olše bude
během dubna jednou z řady aktivit
vyplývajících z Dobrovolné dohody
Třineckých železáren a Ministerstva
životního prostředí. Platí do konce roku
2017 a podařilo se již díky ní
podniknout celou škálu aktivit, které
pomohly životnímu prostředí.
Celkem je jich každý rok šestnáct. Jednou z
nich je organizování ozdravných pobytů pro
děti, do nichž huť loni vložila 1,5 milionu
korun. Desetidenní pobyty v lokalitě na
úpatí Západních Tater absolvovalo téměř
260 dětí místních základních škol z
Třinecka, tedy zhruba stejně jako v letech
2014 a 2015.
„Ozdravné pobyty jsou pro nás srdeční
záležitostí, protože děti si těch deset dnů v
období topné sezóny opravdu užijí velkou
dávku
průzračného
vysokohorského
vzduchu. Ovšem je to jen jedna z mnoha
aktivit vedoucích ke snižování dopadů
výrobní činnosti na okolí hutě, které jsou
součástí řízení firmy a patří u nás ke
každodenním
procesům,“
podotýká
generální ředitel Třineckých železáren Jan
Czudek.

Od roku 2014, kdy je dohoda platná, již
Třinecké železárny (TŽ) vysadily stromy a
další zeleň za více než 3 miliony korun.
„Konkrétně v roce 2016 jsme v okolí i v
areálu fabriky vysadili zeleň za téměř 1,2
miliony korun, z nichž čtvrtina putovala do
stromů a keřů pro nový městský park. I
letos
budeme
v
dalších
výsadbách
pokračovat,“ přibližuje výrobní ředitel
Česlav Marek. Loni také huť pomohla
rozšířit populaci pstruhu potočního v řece
Olši, když ve spolupráci s místními rybáři
pustila do řeky 400 mladých ryb.
„Kromě těchto činností se samozřejmě
intenzivně zabýváme modernizací výrobních
zařízení včetně investic do odprášení, které
od roku 2015 přesáhly tři miliardy korun.
Výsledkem těchto investic je plnění limitů
emisí prachu stanovených integrovanými
povoleními a v konečném důsledku tedy
významné zlepšení míry prašnosti v
ovzduší,“ doplňuje výrobní ředitel. Šlo o
investice do odprášení aglomerace II,
rekonstrukci odsávání odléváren obou
vysokých pecí, sekundární odprášení haly
kyslíkové konvertorové ocelárny a další.
Nad rámec svých povinností TŽ provádí
pravidelný úklid k omezení prašnosti na
provozech, kde se manipuluje se sypkými
materiály. Snaží se také řadou opatření
snížit spotřebu energií. Huť se už od roku
2001
řídí
certifikovaným
systémem
environmentálního řízení.
Dobrovolná dohoda směřuje k omezování
zatížení životního prostředí
„Tato spolupráce na bázi dobrovolných
dohod je z mého pohledu velmi důležitá.
Vedle snížení znečištění ovzduší z domácích
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topenišť pomocí kotlíkových dotací, v nichž
máme pro občany na výměnu starých
neekologických kotlů do roku 2020 celkem
9 miliard korun, a snižování množství emisí
z dopravy např. podporou alternativní
dopravy považuji tyto dohody za jeden z
velmi užitečných nástrojů pomáhajících k
postupnému zlepšování kvality ovzduší v
České
republice,“
vysvětluje
ministr
životního prostředí Richard Brabec.
Ministerstvo životního prostředí se v
dobrovolné
dohodě
s
Třineckými
železárnami
zavázalo
pomáhat
při
administraci
projektů
z
Operačního
programu Životní prostředí (OPŽP), včetně
notifikace v Evropské komisi, a také
poskytovat
maximální
součinnost
při
realizaci
ekologických
a
investičních
projektů Třineckých železáren, včetně
zohlednění ochrany těchto investic.
V předchozím roce a letos bylo v OPŽP
2014–2020 schváleno k realizaci celkem 8
projektů
k
dalšímu
omezení
emisí
Třineckých železáren, s požadavkem dotace
381 mil. Kč. Předmětem těchto projektů je
další snižování emisí prachu z některých
technologických operací, jako je např.
proces tzv. spékání železné rudy, válcování
apod. Projekty zahrnují instalace dalších
látkových filtrů či zařízení na odstraňování
prašnosti z výrobních prostor (vysávání
prachu) a hotové by měly být do konce roku
2020, respektive 2023. Letos v červnu MŽP
dále plánuje vyhlásit výzvu na projekty ke
snižování emisí znečišťujících látek, zejména
prachu, z průmyslových podniků, kde bude
pro průmyslové podniky k dispozici
minimálně 500 mil. Kč.
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postižených oblastí. Letos končí po dvou
dohodách se společnostmi ArcelorMittal a
BorsodChem i platnost dobrovolné dohody s
Třineckými železárnami. Vzhledem k tomu,
že plnění dohody běží výborně, uvažujeme o
jejím prodloužení formou dodatku. Zvláště v
oblasti fugitivních emisí totiž stále vidíme
prostor, kde lze nad rámec zákonných
požadavků investovat do omezení těchto
emisí, včetně prašnosti z areálu podniku.“
dodává náměstkyně ministra životního
prostředí Berenika Peštová.
Foto: Vypouštění pstruhů, Zdroj: Třinecké
železárny
Kontakty pro média:
Jana Taušová
zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 379
E-mail: tiskove@mzp.cz
Petra Jurásková
tisková mluvčí, Třinecké železárny
Moravia Steel
Tel.: +420 602 265 738
E-mail: Petra.Juraskova@trz.cz

-

„V Moravskoslezském kraji MŽP uzavřelo
postupně celkem tři dobrovolné dohody,
které iniciují realizaci proekologických
opatření nad rámec platné legislativy.
Dohody motivují ke snížení emisí, opatřením
na snížení prašnosti a také k zabezpečení
ozdravných
pobytů
dětí
z
nejvíce
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Krajské shromáždění SMS ČR Plzeňského kraje
srdečně zveme na krajské shromáždění
SMS ČR Plzeňského kraje – setkání obcí
a menších měst.
Uskuteční se dne 22. března od 15:30 v
sále zastupitelstva Plzeňského kraje.
Čeká
Vás
například
vystoupení
náměstkyně ministra financí JUDr.
Aleny Schillerové, Ph.D. na téma EET
vs. obce a spolky.
Od 15, 30 hod. na Krajském úřadě
Plzeňského kraje
Vážená paní starostko, vážený pane
starosto,
srdečně zveme na krajské shromáždění SMS
ČR Plzeňského kraje – setkání obcí a
menších měst.
Uskuteční se dne 22. března od 15:30 v sále
zastupitelstva Plzeňského kraje.
Čeká Vás například vystoupení náměstkyně
ministra financí JUDr. Aleny Schillerové,
Ph.D. na téma EET vs. obce a spolky.
Připraveny jsou také aktuality z KÚ (radní I.
Grüner) a praktické rady: RUD pro malé
obce, novinky v regionální školství, jak
postupovat ve věci OSA, rozpočtová
odpovědnost a další.
Vaši
účast
potvrzujte
na
email
novakova@smscr.cz do 20. 3. 2017.
Pokud máte další náměty k diskusi, rádi je
využijeme!
Součástí programu bude i doplňující volba
našich krajských reprezentantů.
Pozvánka
zde:
https://www.smscr.cz/archiv/content_cz/poz
vanka-22.3.2017.pdf
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MŽP spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. Do krajů
pošle další 3,4 miliardy korun na výměnu starých
kotlů
způsobem podílejí na znečištěném ovzduší v
ČR,“ vysvětluje ministr životního prostředí
Richard Brabec.
Mezi kraje bude v druhém kole kotlíkových
dotací rozděleno dalších 3,4 miliardy korun.
Ty je následně přerozdělí mezi občany
prostřednictvím svých krajských výzev. Pro
domácnosti to značí další šanci získat dotaci
na nový plynový kondenzační kotel, tepelné
čerpadlo, kotel na biomasu či automatický
kombinovaný kotel.
Ministerstvo životního prostředí s
ročním předstihem spouští druhou vlnu
kotlíkových dotací. Ty významně zlepší
kvalitu ovzduší v České republice a díky
úspornému provozu ušetří i peníze
domácnostem. V nově vyhlášené druhé
výzvě kotlíkových dotací bude mezi
majitele
rodinných
domů
v
ČR
prostřednictvím krajů rozděleno 3,4
miliardy korun a vyměněno dalších až
35 tisíc starých kotlů. Nově není nutné
realizovat mikroenergetická opatření,
což přinese do rozpočtu na výměny
kotlů
další
půl
miliardy
korun.
Zavedeny jsou také dotační stropy na
nové
zdroje.
Právě
díky
zrušení
realizace mikroopatření žadatelé o nový
kotel ze svých vlastních zdrojů přispějí
méně.
„Kotlíkové dotace jsou revolučním dotačním
projektem, který se nám podařilo nejen
vymyslet, ale i vydupat ze země. S
Evropskou komisí jsme hledali a nakonec i
našli způsob, jak z evropských peněz přímo
podpořit domácnosti, což z evropských
dotačních programů běžně nejde. Výměna
starých kotlů za nové a ekologičtější v ČR je
přínosem pro nás pro všechny, protože
právě lokální topeniště se zásadním

„Nově nebudeme podporovat kotle čistě na
uhlí, ale pouze automatické kombinované
kotle na uhlí a biomasu. Zájem o čistě
uhelné kotle byl totiž v první výzvě
minimální, tyto kotle tvořily pouhých 12 %
ze
všech
podaných
žádostí.
Další
významnou novinkou je, že lidé nebudou
muset provádět mikroenergetická opatření,
díky
čemuž
nejen
finančně
ale
i
administrativně ulevíme žadatelům a
zároveň budeme moci z uspořených peněz
podpořit výrazně více domácností. Celá půl
miliarda korun tak půjde rovnou na výměnu
zdrojů. I díky tomu můžeme ve druhé vlně
do konce roku 2019 vyměnit dalších 35 tisíc
kotlů,“ informuje ministr Brabec.
K výměně chce ministerstvo motivovat
zejména občany v oblastech s nejvíce
znečištěným ovzduší, kde jsou opakovaně
překračovány limity škodlivých látek.
„Domácnosti v těchto prioritních oblastech
automaticky získají bonus ve výši 7 500
korun,“ doplňuje Brabec.
„Nově jsme oproti první výzvě zavedli
stropy na maximální výši dotace. Tím
zajistíme, že kotle nebudou zbytečně
předražené, ale na žadatele to zároveň nijak
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nedopadne.
Díky
zrušeným
mikroenergetickým opatřením se totiž
celkově sníží obnos, který žadatel bude
muset financovat ze svého. Například u
nejoblíbenějších kombinovaných kotlů je to
až o 7 tisíc korun méně, které bude muset
domácnost doplatit na výměnu s dotací,“
doplňuje
ministra
náměstek
sekce
evropských fondů ministerstva Jan Kříž.
Zkrátka ale nepřijdou ani ti žadatelé, kteří
by chtěli spolu s výměnou kotle provést
další energeticky úsporná opatření, např.
vyměnit okna či částečně zateplit dům.
„Pokud se majitel rodinného domu
rozhodne, že vedle výměny kotle provede i
některé z dílčích opatření z programu Nová
zelená úsporám tzn., například vymění
okna, dveře nebo zateplí strop nad
nevytápěnou půdou, získá krom dotace další
bonus ve výši 20 000 korun, v případě
instalace nového kombinovaného kotle
dokonce až 40 000 korun,“ prozrazuje Petr
Valdman, ředitel Státního fondu životního
prostředí ČR a dodává:
„Získání bonusu za zateplení je možné
prakticky kdykoliv, až do konce trvání
programu Nová zelená úsporám. Žadatel si
může požádat letos na kraji o dotaci na
kotel, a třeba na jaře příštího roku požádá
na SFŽP ČR o dotaci na zateplení, po
realizaci opatření mu vyplatíme jak dotaci
na zateplení, tak bonus za výměnu kotle.“
Mezi způsobilé výdaje bude možné zahrnout
nejen náklady na pořízení zdroje a jeho
instalaci, ale také náklady na novou otopnou
soustavu či její rekonstrukci včetně
regulace a měření a úpravy spalinových
cest. Z programu mohou domácnosti čerpat
na nový kotel desítky tisíc korun, další
peníze pak mohou získat přímo od kraje či
obce, které se do kofinancování také mohou
zapojit.
„Se všemi kraji budeme ještě jednat o
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využití
možnosti
podávat
žádosti
elektronicky a zároveň budeme usilovat o
to,
aby
kraje
lidem
umožnily
předfinancování kotlů nebo proplacení
neuhrazených faktur od dodavatele, což by
zásadně usnadnilo financování výměn
občanům, kteří nemají na nový kotel
našetřené prostředky. Systém těchto plateb
již v první výzvě aplikoval například
Královehradecký kraj a velice se osvědčil, “
říká ministr Brabec.
Finální podobu podmínek pro občany budou
stanovovat kraje, proto se jednotlivé
podmínky v krajích můžou lišit. Ministerstvo
v rámci výzvy pro kraje stanovilo povinné
podmínky, které kraje musí při vyhlašování
podmínek pro občany dodržet. Zároveň jim
dalo poměrně široké pole pro rozhodování,
jak budou finální krajské dotace pro
veřejnost vypadat. Základními a neměnnými
podmínkami jsou např. výše dotace či
povinný Ekodesign všech nových kotlů.
Naopak např. to, zda kraj podpoří výměnu
celé možné škály zdrojů, zda bude dotace
proplácet žadateli nebo přímo dodavateli
nebo jestli doplatí zbývající část dotace, je
na rozhodnutí krajů. Své žádosti o dotační
prostředky mohou kraje na Státní fond
životního prostředí ČR podávat od 31.
března do 28. dubna 2017. Ministerstvo v
každém
kraji
stanovilo
novou
výši
alokovaných prostředků, o jakou mohou
kraje žádat a zároveň povinné počty kotlů,
které za tyto prostředky musí kraje
vyměnit.
Výsledky prvního kola kotlíkových dotací
V první výzvě kotlíkových dotací domácnosti
z celé České republiky podaly takřka 30
tisíc žádostí o dotaci na výměnu starého
kotle za nový. Některé kraje v současné
době přitom stále ještě přijímají žádosti v
tzv. doplňkových výzvách.
„Naše kotlíková revoluce, kterou jsme pro
občany odstartovali v létě 2015, zatím běží
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výborně, o dotace je enormní zájem. To
ostatně potvrdila smršť, která se strhla k
doplňkové výzvě v Moravskoslezském kraji,
kdy lidé vyhrazených 55 milionů rozebrali
za pouhé 3 minuty. Také přínosy výměn
kotlů pro ovzduší, kterých ve 3 vlnách
plánujeme za 9 miliard korun postupně u
100 tisíc kotlů, budou nesporné. Díky
výměně starých kotlů za nové v první vlně
kotlíkových dotací bude naše ovzduší čistší
ročně o 1 600 tun zdraví škodlivých tuhých
znečišťujících látek, více než 0,7 tun
rakovinotvorného benzoapyrenu a sníží se i
emise skleníkových plynů – u CO2 to bude o
více než 168 750 tun,“ chválí ministr Brabec
dosavadní průběh kotlíkových dotací.
Největší zájem projevili žadatelé v rámci
první
výzvy
kotlíkových
dotací
o
kombinované kotle na spalování biomasy a
uhlí (36 % žadatelů), značný zájem byl i o
tepelná čerpadla (22 % žadatelů), plynové
kondenzační kotle (14%) a kotle na biomasu
(16 % žadatelů). Naopak nejméně žadatelů
si řeklo o dotace na nový čistě uhelný kotel
(12 % žadatelů).
Kontakty pro média:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz
Lucie Früblingová
tisková mluvčí SFŽP ČR
Tel.: +420 733 142 625
E-mail: komunikace@sfzp.cz
KOTLÍKOVÉ DOTACE V KOSTCE
Na co dostanete dotaci:
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- projektová dokumentace
Výše podpory:
Tepelné čerpadlo – 80 %, max. 120 000 Kč
Kotel na biomasu (samočinná dodávka
paliva) – 80 %, max. 120 000 Kč
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) –
80 %, max. 100 000 Kč
Plynový kondenzační kotel – 75 %, max. 95
000 Kč
Kombinovaný kotel na uhlí a biomasu
(samočinná dodávka paliva) – 75 %, max. 75
000 Kč
Bonusy:
Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč
Kombinace s programem Nová
úsporám – bonus až 40 000 Kč

zelená

Přílohy:
Seznam prioritních oblastí
Prezentace z tiskové konference
Alokace prostředků pro kraje a počet výměn
Tabulka - nová výše podpory
Veškeré dokumenty k výzvě pro kraje
najdete zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vy
zva/dokumenty

- zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
- nová otopná soustava
- rekonstrukce otopné soustavy včetně
nezbytné regulace a měření, úpravy
spalinových cest
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Byl vyhlášen další ročník soutěže ke Dni Země
257 06 Louňovice pod Blaníkem
tel.: 317 852 654
blanik@nature.cz

Správa Chráněné krajinné oblasti
Blaník ve spolupráci s ČSOP Vlašim
pořádá letos další ročník tradiční
soutěže k dubnovému Dni Země 2017.
Soutěž, která má literární a výtvarnou
část, je určena pro žáky a studenty
základních a středních škol okresu
Benešov.
Pro letošní dvacátý třetí ročník literární
části a dvacátý šestý ročník výtvarné části
soutěže organizátoři zvolili téma „Plody naší
přírody“. Práce svých žáků mohou učitelé
zasílat do 7. dubna 2017 do Podblanického
ekocentra ČSOP Vlašim, kde je v dubnu
vyhodnotí odborná porota. Autoři nejlepších
prací budou odměněni.
Soutěžní práce budete moci následně
shlédnout v Podblanickém ekocentru ČSOP
Vlašim. Výstava bude zahájena v sobotu 22.
dubna 2017 v rámci oslav Dne Země v
Podblanickém ekocentru a potrvá do 21.
května 2017. Cílem soutěže je propagace
ochrany přírody na okrese Benešov a
podpora uměleckého projevu dětí.
Bc. Ivana Křížová
AOPK ČR, RP Střední Čechy
Správa CHKO Blaník
Vlašimská 8
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ ZVE NA
JARNÍ VÝLETY
Správa Národního parku Podyjí (NP)
zpracovala pro zájemce tři tipy na jarní
výlety za prvními jarními květy.
Informuje o tom nejnovější vydání
informačního bulletinu NP – Podyjské elistí.
Z Hnánic do údolní lokality Devíti mlýnů je
to po žluté značce opravdu jen kousek. Dále
se můžete vypravit po modré k Lipinské
louce nebo po červené na vinici Šobes.
Čekají vás zde sněženky, dymnivky i orseje
jarní. „Na louce pod Šobesem i Lipinské
jsou
záplavy
sněženek.
Na
mírně
zastíněných místech dymnivky, které
chystají hostinu pro housenky jasoňů,“
popisuje
lokalitu
botanička
Správy
Národního parku Podyjí Lenka Reiterová. „V
hluboké vrstvě listového humusu pod
křovinami můžou svítit žluté hvězdičky
orseje jarního, na lískách zas mohutné
samčí jehnědy, které do léta opadají a zmizí,
a nenápadnými dvoumilimetrovými sytě
červenými štětičkami samičích květů, které
se změní ve sladké oříšky,“ dodává
Reiterová.

zelení listů, takže vyniknou geomorfologické
zajímavosti (třeba na Pašerácké stezce),
jednak (zejména ve vápníkem bohatších
částech parku) můžeme najít čerstvě
rozkvetlé dříny (šíje Šobesu, Hradišťské
terasy a Kočičí údolí, Hardeggská stráň),“
vysvětluje Reiterová. Na cestě do údolí
potoků pak můžeme natrefit na lýkovec
jedovatý, kvetoucí na nahých, dosud
neolistěných větvičkách.
Zdroj: Podyjské e-listí, foto (Koniklec
velkokvětý), David Grossmann, Správa NP
Podyjí

Rozsáhlé vřesoviště lemuje celý jihovýchod
Národního parku Podyjí. Projít se po něm
můžete například po červené značce mezi
Popicemi a Hnanicemi. „V plném květu jsou
nizoučké křivatce české, další druhy
křivatců vykvétají o něco později. Na
výslunných místech už začínají kvést
koniklece velkokvěté (na ilustračním foto).
Pod ochranou hustých křovin v lemech
vřesoviště zase orsej blatoucholistý. Podél
cest různé druhy violek, droboučkých
rozrazilů, nebo třeba osívka jarní,“ popisuje
Reiterová.
Vyrazit můžete i do zakrslých doubrav na
výslunných stráních. „Jednak je z nich
krásný výhled na krajinu ještě nezakrytou
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V dubnu se bude čistit Sázava i obce
Kutnohorsko - Projekt čistá řeka
Sázava,
při
němž
dobrovolníci
každoročně na jaře uklízejí břehy
stejnojmenné řeky, se bude letos konat
po dvanácté. Na Kutnohorsku přinese i
jednu novinku v podobě akce nazvané
Ukliďme Kutnohorsko.

Zdroj:http://kutnohorsky.denik.cz/zpravy_re
gion/v-dubnu-se-bude-cistit-sazava-iobce-20170320.html

Společná úklidová akce se bude konat v
termínu od 7. do 9. dubna. Úsek od Kácova
po Pikovice bude pod taktovkou Posázaví
o.p.s.„Dobrovolníci se mohou hlásit už teď
prostřednictvím on-line formuláře na
stránkách
www.cistarekasazava.cz.
Vyzýváme zejména naše skalní příznivce,
aby nám přišli pomoct, protože u řeky je
potřeba zlikvidovat ještě několik černých
skládek,“ řekla manažerka projektu Čistá
řeka Sázava Denisa Cibulková
Podle ní je hlavním smyslem akce podnítit v
lidech zájem o místa, kde žijí. S touto
myšlenkou se podeváté k projektu Čistá
řeka Sázava připojí také MAS Lípa pro
venkov, pod jejímž vedením budou
dobrovolníci v dubnu uklízet okolí řeky v
úseku z Chřenovic do Kácova. Do úklidu by
se měly zapojit ZŠ Potěhy, ZŠ Zruč nad
Sázavou, Zvláštní škola ve Zruči nad
Sázavou a Dětský domov ve Zruči nad
Sázavou.
Počítá se s účastí členů spolku Kalňáci, kteří
pomohou s úklidem dolního toku Želivky.
Ruku k dílu slíbili přidat také spolky a
jednotlivci z obcí Horka II, Chabeřice,
Vlastějovice a ze Zruče nad Sázavou. „Letos
bychom chtěli akci posunout dál, proto jsme
připravili projekt Ukliďme Kutnohorsko
2017,“ uvedl manažer MAS Lípa pro venkov
Radek Tvrdík.
V dubnu se ještě obce, školy i spolky na
Kutnohorsku zapojí do celonárodní akce
Ukliďme Česko.
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Sedláci navrhují kroky ke změně českého venkova
Hlavní stanoviska a požadavky Asociace
soukromého zemědělství nejen v rámci
jednání o nové podobě Společné
zemědělské politiky po roce 2020 byly
stěžejním tématem zasedání celostátní
Rady této nevládní organizace, které se
uskutečnilo za účasti zástupců téměř
padesáti regionálních a členských
spolků tohoto sdružení 8. a 9. března v
Táboře.
Vzhledem k výrazné nekoncepčnosti v
politice
venkova
nejen
ze
strany
ministerstva zemědělství, ale i vlády a
politických stran, se Asociace rozhodla
sestavit a široké veřejnosti představit
souhrn opatření, která mohou pozitivní
cestou vést ke změnám českého venkova.
Členy Rady schválené Desatero ASZ ČR se
opírá o více než 25leté zkušenosti sedláků
při obnově, rozvoji a předávání rodinných
hospodaření. Mělo by posloužit nejen k
pochopení nezastupitelné role sedláků na
venkově v širších souvislostech, ale i jako
základ vlastní představy o zemědělství a
venkovu bez populismu a s potenciálem
řešit podstatu problémů pro jednotlivé
politické strany.
Příležitost pro politické strany
Ostatně zástupci deseti z nich dostanou
příležitost svou vizi venkova prezentovat s
dostatečným předstihem před říjnovými
parlamentními volbami, a to delegátům
všech regionálních organizací a členských
svazů počátkem května na mimořádném
zasedání Rady ASZ ČR, které se uskuteční v
Praze. Zúčastní se jí i čtyři noví delegáti ze
spolků, které na březnovém jednání Rady
rozšířili asociační portfolio, a to ASZ okresu
Olomouc a ASZ Brno.
Požadavky ASZ vycházejí z principu SZP
EU

Součástí jednání Rady bylo i shrnutí
nejdůležitějších
požadavků
tohoto
stavovského sdružení, které vycházejí z
usnesení celostátních zasedání v průběhu
posledních tří let, a stav jejich plnění. Ten
příliš uspokojivý není, ačkoliv veškerá
stanoviska této nevládní organizace jsou
daná zásadním významem rodinných farem
pro český venkov a zároveň podpořená
principem Společné zemědělské politiky
EU.
Zjistit, proč tomu tak je, a diskutovat o
svých postojích s šéfem resortu Marianem
Jurečkou však sedláci příliš velkou možnost
neměli, neboť ačkoliv pozvání na zasedání
Rady přijal, po poměrně krátké debatě ho
opustil. Na svých požadavcích, které jsou po
dobu téměř dvacetileté činnosti ASZ takřka
neměnné, ale bude Asociace i nadále trvat a
prosazovat je i do podoby SZP po roce 2020,
o které se nyní intenzívně jedná.
Mezi dlouhodobé priority Asociace v rámci
nastavení podmínek pro přímé platby patří
obecně co nejjednodušší přístup k těmto
nárokovým platbám a podpora malým
subjektům. Konkrétními požadavky, na
které není ministerstvem zemědělství brán
opakovaně
zřetel,
tak
jsou
např.
zjednodušení podmínek tzv. aktivního
zemědělce, zavedení platby na první
hektary, zjednodušení režimu pro malé
farmáře či rozšíření platby pro mladé
farmáře ze stávajících 90 hektarů na 156.
Také Program rozvoje venkova požaduje
Asociace přizpůsobit jeho původnímu
záměru dle Evropské komise, kterým
rozhodně není podpora obřích projektů.
Ministerstvo sice na podnět ASZ zavedlo
obálku pro projekty do 1 mil. Kč a farmy do
150 hektarů, ale problémem zůstávají stále
příliš složité podmínky a omezené spektrum
přijatelných výdajů. Na druhé straně
program v českém podání financuje až
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150milionové projekty, které venkovu spíše
škodí.
Mezi další asociační priority, které jsou s
ministerstvem nyní aktuálně v jednání, patří
zejména definice pojmu rodinná farma jako
předpoklad pro jejich systémovou podporu
napříč celým resortem.
Ne povinné účasti v neefektivních fondech
Jednoznačně se Rada ASZ ČR vyjádřila proti
navržené povinné účasti a nutnosti odvádět
příspěvky do marketingového fondu, který
by
zemědělcům,
zpracovatelům
a
obchodníkům
přinesl
pouze
další
nadbytečnou administrativní zátěž, ale i
zcela
nepřijatelné
prolamování
do
obchodního tajemství ze strany státní
správy. Striktně dobrovolná a velmi úzce
zaměřená by měla být i činnost Fondu těžko
pojistitelných rizik. Jako skutečně zbytečně
investované finanční prostředky hodnotí
sedláci již vyhlášený dotační program tzv.
demonstračních
farem,
který
nemá
potenciál jakkoliv napomoci udržitelnému
hospodaření v ČR.

vydání 2/2017

ochranu rostlin. Potěšila i účast zástupců
dlouholetého osvědčeného partnera ASZ ČR
- banky Waldviertler Sparkasse.
I tentokrát, jak je v rámci doprovodných
programů při konání celostátní Rady
zvykem, měli sedláci možnost poznat
hospodaření kolegů v daném regionu.
Navštívili vítěze soutěže Farma roku 2016 rodinu Šonkových v Sudoměřicích u
Bechyně, a také mléčnou farmu rodiny
Basíkových v Zárybničné Lhotě.
Mgr. Ing. Jaroslav Šebek,
tajemník ASZ ČR
a Šárka Gorgoňová,
vedoucí mediálního oddělení ASZ ČR

Spolupráce s partnery se rozvíjí
Asociace soukromého zemědělství stále
rozšiřuje spolupráci s organizacemi, které v
prostoru
venkova
zastávají
podobné
principy. Zasedání jarní Rady se proto
zúčastnili a se svými aktivitami seznámili
přítomné sedláky zástupci Českého spolku
pro agrolesnictví při ČZU v Praze a
Pracovní společnosti nástavkových včelařů
CZ.
Vzhledem ke značnému rozvoji obchodních
aktivit ASZ nechyběli na rokování se svými
prezentacemi ani představitelé společností
FORD MOTOR COMPANY s.r.o., která
členům Asociace nabízí individuální cenové
nabídky na vozy značky FORD, a společnosti
INNVIGO. Ta umožňuje sedlákům nakoupit
za velmi výhodné ceny přípravky na
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Venkov Vsetín chce zdravé stromy bez jmelí. Parazita
hubí novým postřikem
Nový postřik proti cizopasnému jmelí
na stromech začali testovat ve Vsetíně.
Tato metoda má být účinnější a přitom
levnější než klasické ořezávání větví.
Jmelí odebírá svému hostiteli životně
důležité látky. Při velkém napadení pak
může strom úplně zahubit.
Sedmdesátiletá lípa na okraji parku v centru
Vsetína by už další řezání napadených větví
nejspíše nepřežila. Parazitní jmelí ale musí
pryč a město nyní testuje, zda se jej dokáže
zbavit pomocí nového postřiku.
„Obražení jmelím by mělo být tak o 70
procent menší než normálně při řezu.
Šetrnější to je také, protože se strom
nemusí řezat,“ popsal fungování postřiku
vedoucího provozu Jiří Poulík z Safe Trees s.
r. o.
V České republice je postřik novinkou
Roztok zahubí jenom nechtěné zelené
keříky, stromu bez listí neublíží. „V naší
republice je to úplná novinka, ale v
zahraničí se používá třeba ve Spojených
státech,“ dodal Poulík. Ve Vsetíně nyní
postřik testují na prvních deseti stromech.
Pracovníci, kteří novinku využívají, ale do
konce března zamíří také do dalších měst
regionu. Například do Zlína a do Bystřice
pod Hostýnem.

obvykle stromy stáří více než 20 let,
různých druhů, například lípa, topol, jabloň,
javor.
Zdroj: kvetenacr.cz
Jmelí, které roste vysoko v korunách
stromů, je rostlinný poloparazit, který bere
životodárnou mízu různým dřevinám.
„Rozšiřují ho ptáci, kteří se živí jeho bílými
kuličkami. Jejich trus se pak přichytí na
větvičku a semínko začne klíčit. Kořínky
prorůstá dále do větvičky a berou stromu
živiny,“ vyvětlil správce veřejné zeleně ve
Vsetíně Petr Mikulík. Kvůli nedostatku živin
mohou stromy nakonec uschnout.
Jestli se nová metoda v boji proti
parazitickému jmelí osvědčila a zda si ji
města začnou objednávat ve velkém, bude
jasné v létě.
zdroj: ČT24

Jmelí bílé
Jmelí není typickým parazitem, jak by se
mohlo na první pohled zdát. Jedná se o
poloparazita, který odebírá svému hostiteli
důležité minerální látky, ale sám je schopen
fotosyntézy a je tedy jen částečně vázaný
výživou na svého hostitele. Je zajímavé, že
na druhou stranu poskytuje část látek
hostitelské rostlině a ty ji chrání před
živočišnými škůdci a před některými
houbovými onemocněními. Hostiteli jsou
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Na Benešovsku přibývá daňčí zvěře, srnčího je méně
185 000 divokých prasat, což je poměrně
velké číslo. „Vysoký výskyt černé zvěře je
dán především pěstovanými plodinami na
polích. Čím více osetých ploch řepkou a
kukuřicí, tím více divočáků,“ konstatoval
Zdeněk Kůta.

Na Benešovsku přibývá daňčí zvěře.
Loni zde myslivci ulovili 712 kusů, to je
meziroční nárůst lovu o 108 kusů. Podle
předsedy myslivecké komise Okresního
mysliveckého spolku Benešov Zdeňka
Kůty se počet ulovených kusů daňčí
zvěře za posledních 22 let zvýšil téměř
sedmkrát. „V roce 1966 bylo v celé
republice uloveno 895 kusů daňčí zvěře.
A dá se očekávat, že za pár let ulovíme
stejný počet jen v okrese Benešov.
Početní stavy a tedy i lov daňčí zvěře
roste ve většině lokalit republiky, není
to specifikum okresu Benešov. Mezi
hlavní příčiny růstu populace patří
vhodné životní podmínky, dostatek
potravních
zdrojů,
mírné
zimy,
přizpůsobivost a podobně,“ řekl Zdeněk
Kůta.
Na druhou stranu se podle něj snižuje
populace srnčí zvěře, za posledních sedm
let jsou její stavy o čtvrtinu nižší. Loni
myslivci na Benešovsku ulovili 1 717 kusů
srnčí zvěře. „Negativním faktorem je to, že
mortalita se u srnčího rovná výšce lovu,
tedy že zhruba totéž, co se uloví, zahyne
pod koly automobilů a zemědělských strojů
při sečích,“ poznamenal Zdeněk Kůta.
Populace černé zvěře na Benešovsku podle
něj začíná stagnovat. Loni se zde ulovilo 4
073 kusů, což je historicky druhé nejvyšší
číslo. V rámci republiky bylo uloveno přes

Výsledky mysliveckého roku 2016 ve 104
honitbách okresu Benešov, respektive
územních správních celků Benešov, Vlašim
a Votice, představila chovatelská přehlídka
trofejí, která se uskutečnila 18. a 19. března
ve Struhařově. Předcházela jí páteční
kontrola trofejí ulovené zvěře, kterou
uživatelům honiteb ukládá zákon o
myslivosti. Odborníci zjišťují, zda byla zvěř
lovena dle plánu lovu a posuzují její chovnou
kvalitu, a to na základě parametrů rohů a
parohů odpovídajících konkrétnímu věku.
Ke kontrole byly předloženy i zbraně kňourů
a na přehlídce byly vystaveny i lebky lišek.
Ve Struhařově bylo k hodnocení předloženo
1 056 trofejí, 930 z nich pak bylo vystaveno
na přehlídce. Největší zastoupení měli srnci
(740 vystavených trofejí, z toho 7
medailových) a daňci (159 vystavených
kusů, z toho 19 medailových). Na výstavě
bylo k vidění 23 trofejí muflonů, z nichž 12
splňovalo parametry pro udělení medaile.
„Nejlepší populace muflonů žije v oblasti
Dalešic a Stranného podél Vltavy, kde se
jedná o velmi kvalitní chov ve volné
přírodě,“ dodal Zdeněk Kůta. Jeho slova
potvrdil
také
jednatel
okresního
mysliveckého spolku Vojtěch Poslušný:
„Mufloní zvěř je u nás na velmi dobré
úrovni, srnčí v takové kvalitě nemáme.“
Výstava trofejí je také místem setkání
myslivců z regionu, především mysliveckých
hospodářů, kteří mohou diskutovat o
naplňování
záměrů
mysliveckého
hospodaření, o pozitivních i negativních
trendech
vývoje
populací
zvěře,
chovatelských cílech a celkové koncepci
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myslivosti v příslušné oblasti. „V sále nebylo
vidět jen lidi v zeleném, přišla i laická
veřejnost, ženy a děti, protože toto setkání
má také neobyčejný společenský rozměr.
Potkávají se tu lidé z celého okresu, kteří se
třeba dlouho neviděli,“ upozornil první
místopředseda Okresního mysliveckého
spolku Benešov Jan Slabý. V rámci
doprovodného programu se představil mistr
šperkař Josef Mrňák z Hejnic, řezbář Milan
Klement z Křivsoudova a soubor trubačů
Benešovské horny. Návštěvníci mohli také
využít
služeb
kynologicko-veterinární
poradny druhého místopředsedy Okresního
mysliveckého
spolku
MVDr.
Luboše
Kuneše.
Ve Struhařově se přehlídka uskutečnila
podruhé za sebou a zdá se, že zde na nějaký
čas zakotví. Podle Vojtěcha Poslušného se
obec nachází prakticky uprostřed okresu a
sál zdejšího OU Struhařov a Restaurace
Jiskra nabízí kvalitní zázemí.
Okresní myslivecký spolek Benešov má 1
146 členů, kteří jsou členy 87 mysliveckých
spolků a tří honebních společenstev. Vlastní
líhňařské středisko pro odchov bažantů v
Maršovicích, kde se ročně líhne až 15 000
bažantích kuřat, která slouží pro potřeby
honiteb. Spolek prostřednictvím myslivecké
komise spolupracuje s referáty životního
prostředí obcí s rozšířenou působností a
konzultuje s nimi otázky chovu zvěře,
veterinární problematiku nebo myslivecku
legislativu.
Jaroslava Tůmová, PR Posázaví
Kontakt pro další informace:
Ing. et Ing. Zdeněk Kůta, DiS., předseda
myslivecké komise Okresního mysliveckého
spolku Benešov, tel.: 728 738 518, e-mail:
zdenek.kuta@centrum.cz
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Přehled akcí ve Spolkovém domě v měsíci dubnu 2017
Akce, na kterou bychom Vás chtěli
obzvláště
pozvat,
je
Velikonoční
jarmark, který se letos bude konat 8.
dubna od 13 do 17 hodin. Těšit se opět
můžete na odpoledne plné hudby
(zahrají kapely Děsband, Vesper a
Náhodná
setkání),
divadelní
představení pro děti Dlouhý široký a
bystrozraký a tvořivé dílničky na jarní a
velikonoční témata. Program zpestří i
vystoupení dětí z azylového domu
Diakonie ČCE. Těšit se můžete i na
originální výrobky místních výrobců.
Tak neváhejte a dorazte! Tešíme se na
Vás!

Palackého náměstí 65
258 01 Vlašim
Telefon: +420 737 505 605
E-mail: info@spolkovydum.cz
www.spolkovydum.cz

Z dalších akcí pro Vás vybíráme:
Sobota 1. dubna 8:30 – 13:00
DECOUPAGE – starobylý styl a mechanická
patina
Sobota 8. dubna 9:00-16:00
KURZ
EFEKTIVNÍHO
RODIČOVSTVÍ
(navazující semináře 22. a 29. dubna)
Sobota 15. dubna 9:00 – 13:30
DRÁTOVANÁ MISKA
Sobota 22. dubna 9:00 – 14:00
KURZ OZDOBNÉHO VYŘEZAVÁNÍ
OVOCE a VÝROBA OVOCNÝCH MÍS

DO

''Kompletní program a pozvánku na
jednotlivé akce naleznete v příloze tohoto
emailu. Věříme, že si z naší pestré nabídky
vyberete.
Krásné jarní dny!
''
Mgr. Jitka Fialová - vedoucí domu

Spolkový
dům
Roškotových

–

Dům

sourozenců
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