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Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR
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Aktuálně:
Národní síť MAS ČR bude
místopředsednickou zemí
evropské asociace ELARD
Česká republika bude v roce 2013 místopředsednickou zemí Evropské asociace
LEADER pro rozvoj venkova (ELARD). Bude
mít ojedinělou příležitost ovlivnit směřování politiky venkova i využití komunitně vedeného místního rozvoje v budoucím období a prosadit priority a zájmy ČR v této oblasti. Viceprezidentem ELARDu za Národní
síť Místních akčních skupin České republiky
byl zvolen Radim Sršeň. „Je to pro nás velká prestiž, protože jsme první zemí střední
a východní Evropy, která místopředsednictví dostala. Zároveň je to velká výzva v době, kdy se bude připravovat nové programovací období EU na roky 2014–2020,“ řekl Sršeň.
Více informací na straně 4
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Rozhovor:
„Jsem jedinou obyvatelkou
své obce na Šumavě. A chtěla
bych jí pomoct vrátit život.“
Kdo miluje Šumavu, zasteskne se mu při
čtení následujícího rozhovoru. Blance Milfaitové šumavská krajina učarovala. Našla si
v ní místo pro život. Konkrétně v obci Pohoří na Šumavě, jejíž je jedinou obyvatelkou
s trvalým pobytem. A teď by ráda pomohla tomuto místu vrátit život lidí. Prý: „Jeden
den na Srní jsme si s přítelem řekli, že si najdeme samotu na konci světa a začneme
tam vařit marmelády a žít trochu pomaleji,
klidněji, snad i upřímněji sami k sobě i okolí. Místo, kam přivést děti.“ Našli vesnici Pohoří na Šumavě. Oslovila Spolek pro obnovu venkova s žádostí o radu, jak by pomohla obci, osadě pomoci.
Zima. Sněhu jsme si tuto zimu zatím moc neužili. Na fotografii je zasněžená Litovel – sníRozhovor začíná na straně 12 mek z fotosoutěže MAS Moravská cesta „Krajina naší Hané a zvířata ve volné přírodě“.
Foto: Miroslav Pinkava
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Téma:
Spolek na valné hromadě
rekapituloval rok 2012
a plánoval rok 2013
Na půdě Ministerstva zemědělství ČR
v Praze se na začátku prosince uskutečnila
valná hromada Spolku pro obnovu venko-

va. Přítomní se seznámili s činností Spolku za rok 2012, hospodařením, či zprávami jednotlivých krajských organizací o průbězích jednání na krajských úřadech (téma
POV). Mezi hlavní úkoly Spolku patří pokračovat v úusilí na posílení krajských POV
a stabilizovat soutěž Vesnice roku na kraj-

ské úrovni, aktivně se zasazovat o zachování státních a veřejných služeb na venkově
(např. pošty, regionální železniční trati),
pracovat v souladu s programem Desatero pro kraje či věnovat pozornost rodinné
problematice.
Více informací od strany 5

A

A k t u á l n í i n f o r m a c e S P OV / N S MA S 

Obsah (číslo 1/2013):
Aktuální informace SPOV / NS MAS
str. 2–4
• Vítězové Vesnice roku 2012 se tradičně sešli v adventní Praze
• Česká republika je místopředsednickou zemí ELARD –
Evropské asociace LEADER pro rozvoje venkova
Téma: Kraje a POV
str. 5–11
• SPOV ČR na výroční valné hromadě rekapituloval rok
2012 a plánoval rok 2013: Celostátní partneři Spolku potvrdili přátelské vztahy, smutnění z nedobrého
výhledu podpory POV v krajích
• Bilance programu 3x3 priority
Rozhovor
str. 12–14
• „Jsem jedinou obyvatelkou své vesnice Pohoří na Šumavě. A chtěla bych jí pomoci vrátit život.“ Rozhovor
s Blankou Milfaitovou z novohradské manufaktury Naše dobroty
Z činnosti SPOV
str. 15–17
• Obce usilující o energetickou soběstačnost zakládají klub
a přistoupí k síti malých venkovských obcí RURENER
• ESO Kněžice – Energeticky nezávislá obec Kněžice
Z činnosti NS MAS
str. 18–20
• Výbor NS MAS řešil v prosinci v Blansku přípravu strategií a koordinaci čtyř aktérů pro venkov 2014+
• Seminář pro nové MAS k PRV III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění
Aktuálně o venkovu
str. 21–25
• SZIF převzal v rámci transformace organizací ministerstva zemědělství agentury pro zemědělství a venkov
• Svaz měst a obcí vyzval vládu, aby zachovala stavební
úřady a matriky občanům co nejblíže!
• Kulatý stůl ministra zemědělství: Odmítnutí škrtů pro
rozvoj venkova v rámci Společné zemědělské politiky
• Kozí farma v Pěnčíně se stala vítězem soutěže Farma
roku 2012
Akce v regionech
str. 26–30
• Jeseníky mají své originální zážitky certifikované jako
první v ČR
• Benešovský pivovar má novou chmelnici, naučnou
stezku a atrakce pro děti
• Alej roku 2012 se jmenuje Rybářská a stojí v Přerově
• Zlínský kraj usiluje o prodloužení poutní stezky sv. Cyrila a Metoděje z Moravy na Slovensko
• Vydejte se „S Peklíkem na vandr“…
• Beskydská značka s novým názvem BESKYDY originální produkt
• Nová turistická destinace i regionální značka Toulava
Dotační programy
str. 31–33
• MZe: Nová Společná zemědělská politika EU musí
podporovat konkurenceschopnost zemědělství
• Sněmovna schválila rozpočet SZIF, klesne na 34 miliard korun
• Národní dotace do zemědělství budou vyšší o 630 milionů korun
• Národní program podpory cestovního ruchu pro rok
2013
• Evropská komise ocenila úsilí, které ČR vyvinula k obnovení plateb do operačních programů
• V prvním ročníku studentské soutěže „Navrhni projekt“ zvítězil Systém sdílení jízdních kol pro Mladou
Boleslav

2

Termínový kalendář schůzí
a akcí SPOV ČR pro rok 2013
8. 1. Praha, Senát – Schůze (reforma veřejné správy, stav příprav období 2014+)
17. – 20. 1. Brno, výstaviště – Regiontour 2013
5. 2. Praha, Senát – Schůze
5. 3. Praha, ND Smíchov – Den malých obcí
7. 3. Prostějov – Den malých obcí
2. 4. Praha, Senát – Schůze
7. 5. Praha, Senát – Schůze
květen, červen – krajská kola SVR 2013
4. 6. Praha, Senát – Schůze
12. – 14. 6. Náchod – Leaderfest 2013
(22. – 25. 8. Nitra, SR – výstaviště Agrokomplex 2013)*
29. 8. – 3. 9. České Budějovice, výstaviště – Země živitelka
září – celostátní hodnocení SVR
13. – 15. 9. Luhačovice, Lázeňské nám – Vyhlášení vítězů Vesnice roku 2013
1. 10. Praha, Senát – Schůze (Program obnovy rodiny)
1. – 3. 10. Teplice n. B. (Ol. kraj) – Konference Venkov 2013 (+ schůze)
Listopad, Praha, Prostějov – Dny malých obcí
5. 11. Praha, Senát (ND Smíchov) – Schůze
3. 12. Praha, MZe, Těšnov – Valná hromada SPOV ČR
prosinec Praha, Senát, Sněmovna, Hrad – Přijetí vítězů SVR 2013
Dále účast na akcích v soutěži Vesnice roku 2013, vyjednávacích týmech MZe, MMR
a v monitorovacím výboru, vydání další knihy Tvář venkova.
* Výstavy Agrokomplex v Nitře se SPOV ČR v roce 2012 neúčastnil.

Jednání a akce Národní sítě MAS ČR v roce 2013
a plán uzávěrek a vydávání Zpravodaje venkova
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3_2013
4_2013
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8_2013

uzávěr- vydání Schůze Výbor
ka ZV ZV SPOV NS MAS
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úterý
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25. 1. 3. 2. 5. 2.
12. 2.
22. 2. 3. 3. 5. 3. 13. 3. (st)
22. 3. 31. 3. 2. 4.
9. 4.
26. 4. 5. 5. 7. 5.
7. 5.
24. 5. 2. 6. 4. 6.
11. 6.
21. 6. 30. 6.
x
9. 7.
26. 7. 4. 8.
x
13. 8.

9_2013 30. 8. 8. 9.*
10_2013
11_2013
12_2013
1_2014

x

jiná akce v měsíci
17. – 20. 1. Regiontour, Brno
14. 3., VH NS MAS, Žlutice, Karlovarský kraj
19. – 20. 4. Venkovské Expo, Plzeň
Má vlast, Praha-Vyšehrad
12. – 14. 5. Leaderfest, Náchod
22. – 25. 8. Agrokomplex, Nitra;
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13. – 15. 9. Luhačovice, vyhlášení Vesnice roku 2013

2. 9.
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x
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27. 12. 5. 1. 7. 1.
14. 1.
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Vítězové Vesnice roku 2012 se tradičně sešli
v adventní Praze
Slavnostní den, kdy se do Prahy sjeli držitelé všech letošních stuh
soutěže Vesnice roku ČR, připadl na 6. prosince 2012. Společně navštívili Senát, absolutní vítězové pak i Pražský hrad a Poslaneckou
sněmovnu. Večer se pobavili u komedie v divadle Na Fidlovačce.
Představitele obcí, které letos obdržely na krajských úrovních Zlatou, Zelenou, Oranžovou, Modrou a Bílou stuhu, pozdravili v Senátu jeho předseda Milan Štěch a předsedkyně Stálé komise Senátu pro
rozvoj venkova Dagmar Zvěřinová. Poděkování za účast v soutěži jim
vyslovili zástupci všech čtyř vyhlašovatelů – ministr zemědělství Petr
Bendl, náměstek ministra pro místní rozvoj Michal Janeba, předseda
Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala, jenž také celou úvodní část programu uváděl, a člen předsednictva Svazu měst a obcí ČR
Antonín Lízner. Poté si starostky a starostové převzali od všech jmenovaných drobné dárky a prohlédli si budovu Senátu.
„Zlatí“ vítězové se poté setkali s prezidentem Václavem Klausem vil vtipnými komentáři. Venkovu jako celku složil poklonu a oceněna Pražském hradě. Přivítal je jako obvykle v dobré náladě a poba- ní všech přítomných nazval důkazem toho, že svou práci dělají dobře a svědomitě. Od předsedy SPOV ČR si prezident převzal skleněnou sochu anděla, ovocný mošt ze soukromého sadu v Lučicích
u Bělotína a nástěnný kalendář na příští rok, který nechalo vyrobit
MMR z fotografií vítězných obcí. Starostové přivezli dárky například
z perníku, jiný měl podobu sazeničky jeřábu oskeruše, pamětní mince. Po přípitku a oficiální části v přijímacím sále se prezidentovi hosté odebrali do salonku, kde už byla jejich rozprava méně formální.
Po obědě se starostky a starostové vypravili do Poslanecké sněmovny. Přivítala je tam milými a obdivnými slovy předsedkyně Miroslava Němcová a každému z nich předala knihu a pamětní plaketu. Od předsedy Spolku pak rovněž dostala mošt a od náměstka
MMR kalendář se slovy: „To abyste si do něj mohla zaznamenat datum příštího setkání s vítěznými starosty Vesnice roku.“ Závěrečnou
tečkou slavnostního dne byla vydařená premiéra komedie v divadle
Na Fidlovačce s názvem Dům čtyř letor.
Text a foto: Kateřina Kapková, tajemnice SPOV ČR
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Česká republika je místopředsednickou zemí ELARD
– Evropské asociace LEADER pro rozvoje venkova
Česká republika bude v roce 2013 místopředsednickou zemí Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova (ELARD). Bude mít ojedinělou příležitost ovlivnit směřování politiky venkova i využití komunitně vedeného místního rozvoje v budoucím období a prosadit
priority a zájmy České republiky v této oblasti. Viceprezidentem
ELARDu za Národní síť Místních akčních skupin České republiky byl
zvolen Radim Sršeň, dosavadní zástupce organizace v ELARD.
„Je to pro nás velká prestiž, protože jsme první zemí střední a východní Evropy, která místopředsednictví dostala. Zároveň je to velká výzva i pro celou Národní síť Místních akčních skupin ČR, protože jsme získali místopředsednictví v době, kdy se bude připravovat
nové programovací období Evropské unie na roky 2014 – 2020. Kromě snahy o jednotnou národní politiku na úrovni metody LEADER
se také chceme s jinými zeměmi podělit o zkušenosti z našeho prostředí. Naše role by měla být zejména ve vztahu k zemím střední
a východní Evropy, kde jsou velmi podobné politické podmínky jako
u nás. Můžeme jim nabídnout například určitý návod na pokrývání
takzvaných bílých míst, která nejsou pokryta MASkami, zkušenost
s prací se začínajícími nepodpořenými MAS, odborná školení nebo
„kuchařku“ metody LEADER – komunitně vedeného místního rozvoje. Jsou to věci, které i v západních zemích, které jsou velmocemi
a naším vzorem v uplatňování metody LEADER, často s obdivem
hodnotí. V některých věcech můžeme být inspirativní a máme co
nabídnout,“ řekl Radim Sršeň.
Mezi priority českého vicepředsednictví bude proto patřit širší
prosazování nástroje LEADER, tedy komunitně vedeného místního
rozvoje, a jeho hlavních principů v Evropě, a to i v rámci předvstupní pomoci zemím mimo Evropskou unii. Bude se zároveň snažit pokrýt „bílá místa“, kde MAS nepůsobí, a to napříč Evropou. Pokusí
se standardizovat kvality a procesy MAS po celé Evropě. Podpoří
snahy o novou tvář společné zemědělské politiky založené na přechodu od kvantity ke kvalitě a na diverzifikaci venkovských ekonomik. Chce také podchytit mládež na venkově, a to na základě principu LEADER mladým.
ELARD je mezinárodní neziskovou organizací, která vznikla s cílem napomoci zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech a udržet zde stávající populaci prostřednictvím udržitelného a integrova-

ného místního rozvoje. Založily ji v Belgii v roce 1999 národní sítě
místních akčních skupin Francie, Řecka, Irska, Itálie a Španělska. V současnosti sdružuje více jak 800 místních akčních skupin z 21 zemí.
Vedení a směřování asociace je zajištěno na bázi volených dvouletých předsednictví jednotlivých členských zemí. V současné době
(období 2012 – 2013) ELARDu předsedá Finsko v čele s prezidentem Petrim Rinnem. ELARD má v Bruselu svou stálou kancelář se
dvěma profesionálními zaměstnanci. Chod organizace pokrývají
pravidelné členské příspěvky jednotlivých členů a dofinancovává jej
předsednická země. Kromě České republiky bylo druhou místopředsednickou zemí pro rok 2013 zvoleno Dánsko. Obě tyto země
se mohou ucházet o předsednictví ELARDu pro období 2014 – 2015.
K hlavním posláním ELARDu patří zastupování zájmů a potřeb
svých členů na půdě evropských, mezinárodních i národních institucí. Je respektována generálním ředitelstvím Evropské komise pro
zemědělství a rozvoj venkova jako evropská asociace zastupující
místní akční skupiny na evropské úrovni a byla přijata za člena Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD). ELARD se snaží aktivně prezentovat metodu LEADER mezi evropskými politiky a zákonodárci
s cílem udržet, případně dále posílit její nezastupitelné postavení
v rámci evropské politiky rozvoje venkova.
Mgr. Olga Špiková, tajemnice NS MAS ČR

Pozvánka na jednání SPOV ČR

Jednání výboru NS MAS

Lednová schůze se koná 8. 1. 2013 od 9 hodin – v Černínském salonku (místnost č. 122) v Senátu Parlamentu ČR
(recepce Kolovratského paláce) v Praze.

Jednání celostátního výboru NS MAS se koná dne 15. ledna 2013 od 10 hodin v Olomouci (KAZV Olomoucký kraj,
Blanická 1, Olomouc – zasedací místnost v prvním patře).

Program:
9.00 – 9.30 Kontrola usnesení
9.30 – 11.30 Reforma veřejné správy
Pozvaní hosté:
PhDr. Robert Ledvinka – náměstek ministra vnitra pro
veřejnou správu
Ing. Josef Bartoněk – předseda SMS ČR
Josef Bezdíček – místopředseda SMO ČR
Antonín Lízner – člen předsednictva SMO ČR
11.30 – 12.00 S tav přípravy období 2014+
– JUDr. Radan Večerka
12.00 – 13.00 R
 ůzné: Kompenzace obcím, jež budou
znevýhodněny novým RUD
Pozvaný host: D
 avid Kádner – poslanec Parlamentu ČR
Členství SPOV ČR ve SMS ČR a SMO ČR

Program:
1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Špiková)
Zpráva o činnosti za uplynulé období (Winter)
	Zpráva o činnosti Vyjednávacího týmu za uplynulé období
(Pošmurný)
2. Podklady pro jednání Valné hromady (Špiková)
3. Zprávy z PS
– PS LEADER (Florian); PS Vize a Rozšíření (Krist); PS Medializace a propagace (Jančo); PS Mezinárodní spolupráce
(Kulíšek); PS Hodnocení (Oliva); PS Úpravy stanov (Winter)
4. Různé
– informace o PS Vzdělávání (Mach)
– stanovisko KK k odpuštění půjčky KS NS MAS
Královéhradeckého kraje
František Winter
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SPOV ČR na výroční valné hromadě rekapituloval rok 2012 a plánoval rok 2013

Celostátní partneři Spolku potvrdili přátelské vztahy,
smutnění z nedobrého výhledu podpory POV v krajích
Na půdě Ministerstva zemědělství ČR v Praze se na začátku prosince uskutečnila valná hromada Spolku pro obnovu venkova. Přítomní se seznámili s činností Spolku za rok 2012, s hospodařením, či zprávami jednotlivých krajských organizací o jednáních na krajských úřadech (téma POV apod.), změnách na postech
členů předsednictva SPOV, či o rozpočtu na rok 2013.

Předseda Folklorního sdružení (FOS) ČR
Zdeněk Pšenica poděkoval Spolku za spolupráci na veletrhu Regiontour 2012 a na festivalu Písní a tancem v Luhačovicích, v jehož
rámci se již počtvrté vyhlašovaly výsledky
soutěže Vesnice roku (SVR). Uvedl, že finanční situace FOSu je v současné době velmi složitá. „Na příjmech z páteřních zdrojů
nás pokrátili 46 procenty,“ řekl Pšenica,
který na valné hromadě 17. listopadu obhájil svůj post a má novou místopředsedkyni.

Jiří Vačkář z MMR uvedl, že jeho ministerstvo chápe Spolek jako dlouhodobého
partnera v prosazování společných zájmů,
s nímž bude spolupracovat i v budoucnu,
např. na přípravě nového plánovacího období. Informoval, že vláda už v této souvislosti schválila osm operačních programů,
a že by se měla metoda LEADER rozšířit na
Integrovaný regionální operační program
(IROP) a na program MPSV. Přemýšlí se však

podle něj o tom, jestli se koordinace nepřesune na Úřad vlády. „Peníze z POV se krátí
a ještě se krátit budou. Vloni bylo ještě podpořeno 300 dětských hřišť a cca 115 drobných sakrálních staveb, letos už se od podpory sakrálních staveb ustupuje, neboť došlo ke křížení různých zdrojů. Na příští rok
Krumpholcová: „Na přípravě
je v návrhu rozpočtu vyčleněno 100 milioprogramového období očekávám
nů korun, z čehož 30 milionů musí být vyspolupráci Spolku.“
placeno na soutěž Vesnice roku, neboť jsou
Rovněž Lucie Krumpholcová z MZe poto závazky z letošního roku a zbylých 70 milionů půjde na podporu dětských hřišť a na děkovala Spolku za spolupráci, která je poaktivity škol obnovy venkova,“ uvedl Vačkář. dle ní velmi aktivní. Přijala s povděkem, že
se představitelé Spolku účastní monitorovaPšenica: „FOS děkuje Spolku za
cího výboru i jednotlivých pracovních skupin. Připomněla spoluúčast MZe na soutěži
partnerství.“

Jiří Vačkář, MMR

Zdeněk Pšenica, FOS

Hosté z významných institucí
vyjádřili Spolku přátelství

Vačkář: „Peníze z POV se krátí
a krátit ještě budou…“

Lucie Krumpholcová, MZe
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Vesnice roku, konkrétně v kategorii Oranžová stuha. Společnou práci na přípravě nového programového období očekává i v příštím roce. „Nové opatření III.4.1. – Získávání
zkušeností, animace a provádění na podporu začínajících MAS – bylo spuštěno právě
i díky Spolku a NS MAS, které k tomu dodaly nezbytné podklady,“ uvedla.

Bartoněk vzpomněl společný boj
SMS a SPOV za RUD
Předseda Sdružení místních samosapráv Eduard Kavala, předseda SPOV
Miroslava Tichá, MMR (SVR)
(SMS) Josef Bartoněk řekl, že jsou za partnerství se Spolkem vděčni, že se jim spolu- ale rád, aby tím hlavním cílem při všech jed- Vítězové ročníku 2012 budou podle jejích
náních bylo načtení sil,“ řekl.
slov oceněni tak, jak bylo dohodnuto. „Pro
následující ročník soutěže musíme ovšem
počítat s tím, že v roce 2014 se plánuje sníWinter: „Neměli bychom se
handrkovat o peníze, ale vytvořit žení podpory vítězům o jednu čtvrtinu.

příjemný venkov pro všechny.“
Předseda NS MAS František Winter se
domnívá, že by nemělo docházet k handrkování o peníze. „Jde o to, abychom vytvořili příjemný venkov pro všechny. Věřím, že
se nám to s partnery, jako je SPOV, SMO,
SMS i dalšími, zemědělsky zaměřenými organizacemi, podaří,“ řekl.

Jiří Bartoněk, SMS

ROZPOČET A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Marcela Harnová předložila přítomným
Zprávu o plnění rozpočtu SPOV ČR od 1. 11.
2011 do 20. 10. 2012, Výsledovku za rok
2012 a Stav účtů za rok 2012. Dále Harnová připravila návrh na snížení podílu členských příspěvků pro krajské organizace z do-

práce s ním velmi osvědčila. Vzpomněl společný boj za RUD a pro budoucnost se zmínil o připravovaném novém zákonu o obcích
a dokončení reformy veřejné správy, kde by
SMS spolupráci se Spolku také ocenilo.

Nekvasilová: „Doufám, že vztahy
s Agrární komorou zůstanou
nadále dobré.“
Jaroslava Nekvasilová z Agrární komory
ČR tlumočila vzkaz prezidenta Veleby, kte- František Winter, NS MAS
rý doufá, že spolupráce se Spolkem bude

Marcela Harnová, rozpočet SPOV

savadních 40 procent na 30. Při hlasování
Do diskuse o vymahatelnosti obsahu Pro- o návrhu se dva z přítomných zdrželi hlasohlášení hejtmanů k podpoře POV se zapoji- vání.
li Eduard Kavala, Zdeněk Peša a Radan
ZPRÁVY KRAJSKÝCH ORGANIZACÍ
Večerka. Z debaty vyplynulo, že „ProhlášeO VÝHLEDU PODPORY POV
ní hejtmanů“ z roku 2003 je podpůrný maNEJSOU DOBRÉ
teriál k vyjednávání s novými krajskými zaKavala vyzval přítomné zástupce krajstupiteli o podpoře POV, a že je pouze na šikovnosti představitelů krajských organizací ských organizací, aby stručně shrnuli, jak to
Spolku, jak ho budou umět použít a zužit- v jednotlivých krajích vypadá s podporou
POV pro rok 2013. Zároveň jim připomněl,
kovat.
K soutěži Vesnice roku se vyjádřila ta- aby se svými krajskými úřady nadále vedli vyjemnice soutěže Miroslava Tichá z MMR. jednávání. (Od jednání valné hromady do vy-

ZPRÁVA PŘEDSEDNICTVA

Jaroslava Nekvasilová, AgK
pokračovat v podobném duchu jako doposud. Přesto, že v příštím roce se bude jednat o tom, kolik peněz půjde z PRV na zemědělství a kolik na obce, doufá AK, že
dobré vztahy zůstanou zachovány a že dojde k dohodě.

Kavala: „Boj o podíl peněz se
přiostřuje.“
Předseda Spolku Eduard Kavala zdůraznil, že je důležité najít průsečík zemědělské
veřejnosti a zbytku majority na venkově.
„Boj o podíl peněz se přiostřuje. Byl bych Radan Večerka, SPOV Karlovarský

Kateřina Kapková, tajemnice SPOV
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Jaroslav Knap, Revizní komise SPOV

Václav Bešta, SPOV Ústecký

Jindřich Kvapil, SPOV Liberecký

dání tohoto Zpravodaje již řada krajů o POV
rozhodla. Souhrnné aktuální informace přineseme v dalších vydáních.)
V Ústeckém kraji se podle předsedy Bešty potýkají s problémem ROPu Severozápad. „To je ten důvod, proč podpora POV
rapidně klesla na 3 miliony korun,“ řekl.
V Jihomoravském kraji to v době konání
valné hromady vypadá na 33 milionů. Jak
uvedl předseda Peša, je to o něco málo víc
než v loňském roce. V Libereckém kraji je
podle předsedy Kvapila situace složitější.
„Jsme krajem, kde ve vedení není ani jedna
parlamentní strana. „Zdědili“ ale návrh rozpočtu po ČSSD a budou o něm teprve jednat,“ uvedl.
Předseda Spolku Karlovarského kraje
Večerka informoval, že u nich je v návrhu
16,1 milionu korun. „My se snažíme dosáhnout 20 milionů. Jednalo se o tom minulý
týden, včera a bude se jednat zase zítra,“
řekl. Královehradecký kraj měl letos podporu POV 15 milionů, pro příští rok je podle
tamního předsedy Kulka stejný předpoklad. V Olomouckém kraji bylo vloni 60 milionů, letos je předpoklad 20 milionů. Nejlépe je na tom Jihočeský kraj. Jak potvrdil
zástupce Spolku Hroch, vládne zde optimistická nálada. „Pan hejtman nám slíbil 90
milionů. Pokud to dobře půjde, rádi bychom
na příští rok tu částku navýšili na 100 milionů,“ uvedl. O situaci v Moravskoslezském
kraji informoval Jan Tomiczek, který uvedl,
že původní návrh 36 milionů byl z rozpočtu
stažen na nulu. „Teď vedeme jednání s hejtmanem i s novým náměstkem pro regionální rozvoj. Z města Ostravy je to odveta za to,
že jsme letos zorganizovali dost silnou demonstraci před budovu magistrátu na podporu RUD. Bylo nám teď jasně řečeno: „Co

chcete? Dotace byly rozděleny do RUD.“
Zřejmě se na tom programu Ostrava zahojí. Pan hejtman přislíbil jednání, které má
být 20. prosince,“ řekl Tomiczek.
O situaci ve Zlínském kraji informoval Vojtěch Ryza, navržených 25 milionů korun činí
o pět milionů méně než v roce předchozím.

„Ale pokud vím, tak dvě volební období má
v naší republice prezident. Kdybychom to
měli přenést do oblasti samosprávy, tak tady
nesedí ani jeden z nás. Zaplaťpánbůh to není dáno zákonem, ale vůlí voličů. Ponechme
tedy rozhodnutí, kolikrát bude předseda
předsedou na vůli valné hromady. Měla by to
být i nadále záležitost demokratická,“ řekl
Peša. Proti návrhu poté hlasovali všichni kromě tří přítomných, kteří se hlasování zdrželi.

Eduard Kavala připomněl fakt, že Jana
Juřenčáková, která neuspěla ve volbách do
Senátu rezignovala na funkci místopředsedkyně SPOV ČR. „Členkou Spolku však
hodlá zůstat i nadále,“ dodal. Stálá komise
Senátu pro rozvoj venkova na své první
ustavující schůzi odsouhlasila spolupráci se
Peša: „Ponechme rozhodnutí na
SPOV ČR a určila senátorku Veroniku Vrecivůli valné hromady.“
onovou, aby komisi ve Spolku zastupovala.
V následující diskusi Zdeněk Peša uvedl, „Z toho ale nevyplývá, že by se zákonitě
že nevidí důvod, proč tento návrh přišel. musela stát místopředsedkyní. Měli bychom

Radomír Hanačík, SPOV Středočeský

Zdeněk Peša, SPOV Jihomoravský

NÁVRH NA ZMĚNU STANOV
SPOV ČR NEPROŠEL

Kruml: „Předseda by měl
vykonávat svou funkci maximálně
dvě volební období.“
Někdejší předseda a spoluzakladatel Spolku Jan Kruml předložil přítomným návrh
na doplnění Stanov SPOV ČR v tomto znění: „Předseda vykonává funkci maximálně
dvě volební období, tj. 6 roků. Zdůvodnění:
Stanovení maximální délky funkčního období je v souladu s principy demokratické
společnosti a uplatňuje se v stanovách řady občanských sdružení i státních orgánů.
V důsledku zrychlujícího se vývoje společnosti je zřejmá potřeba častější obnovy
a okysličování předsednictva novým vedením. Vlivem dlouhodobého vedení docházívá k mnohým negativním jevům, kterým
je třeba předcházet. Zejména je nutné zabraňovat mocenskému prosazování osobních zájmů před spolkovými a společnými.
Stanovení maximálního volebního období
předsedy přinese nové tváře do vedení
Spolku, nový styl řízení a žádoucí proměnu
vnitřního klimatu Spolku.“

Účastnící

ZMĚNY V PŘEDSEDNICTVU

Kavala: „Předsednictvo by mělo
zvolit nového místopředsedu.
Juřenčáková rezignovala.“

Josef Kulek, SPOV Královéhradecký
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Leoš Hannig, SPOV Olomoucký
se jako předsednictvo po Novém roce sejít
na schůzi a tam se dohodnout. Jednal jsem
o tom již s panem senátorem Martínkem,
který ale s ohledem na své zdravotní problémy nemá chuť kumulovat funkce. S podporou od něj však můžeme počítat,“ řekl
Kavala.
K tématu voleb nového místopředsedy
se vyjádřili i další účastníci valné hromady.
V návrzích padla jména senátorů Horníka,
Veleby, ale zazněla také myšlenka, zda by
novým místopředsedou neměl být někdo ze
stávajícího předsednictva. „Nejpozději v únoru bychom měli tuto záležitost rozhodnout,
abychom měli opět plné předsednictvo,“
uzavřel Kavala.

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

Kavala: „V lednu bychom se měli
věnovat dokončení reformy
veřejné správy.“
Předseda Spolku Kavala představil termínový kalendář a navrhl, aby Spolek věnoval
lednovou schůzi připravovanému dokončení
reformy veřejné správy, dále pak stavu příprav
nového plánovacího období. Ostatní vyzval
k tomu, aby navrhli témata dalších schůzí.

Pavel Hroch, SPOV Jihočeský

Večerka: „Schvalme podporu
poslanci Kádnerovi k dopracování
návrhu RUD.“
Radan Večerka informoval o partnerství
Spolku na konferenci „Farmářské trhy –
Quo vadis?“ Dále uvedl, že jej oslovil poslanec Kádner, který je rovněž starostou malé
obce v Ústeckém kraji. „Ta patří k 57 obcím, jež jsou postiženy novým RUD. Přišel s
návrhem poslanecké iniciativy zákona, který se snaží předložit Parlamentu. Pokud by
podle něj změna RUD postihla nějakou
obec o více než 20 procent, muselo by ministerstvo financí tento skok dorovnat, aby
nebyl větší než oněch 20 procent. Nejedná
se o všech 57 obcí, ale u některých je ten
propad příjmů až padesátiprocentní. Např.
Modrava na Šumavě apod. Pan Kádner nás
žádal o podporu a já doporučuji schválit, že
tento návrh podporujeme. Legislativně nemá sice příliš velkou šanci na přijetí Poslaneckou sněmovnou, ale pokud si získá podporu, může se stát vyhláškou MF a bude to
vnitřní předpis MF v rámci RUD,“ uvedl Večerka.
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Vojtěch Ryza, SPOV Zlínský
– Pokračovat v aktivním partnerství s Celostátní sítí pro venkov, SMO ČR, SMS ČR
– Pokračovat ve spolupráci se smluvními
partnery
– Žádat o finanční podporu na svoji činnost
centrální a regionální orgány ČR
– Pracovat v souladu s nastavenými prioritami a schváleným programem Desatero
pro kraje
– Pokračovat s krajskými reprezentacemi
v práci na posílení krajských POV a stabilizovat soutěž Vesnice roku na krajské
úrovni
– Aktivně se zasazovat o zachování státních a veřejných služeb na venkově (např.
pošty, regionální železniční trati)
– Věnovat pozornost rodinné problematice
– Aktivně se podílet na akci „Má vlast“ na
Vyšehradě

USNESENÍ

Návrh rozpočtu na rok 2013 přednesl
Eduard Kavala. Předseda NS MAS František
Winter navrhl doplnit do příjmové i výdajové části 495 tisíc na Národní konferenci
Venkov 2013, která již byla projednána monitorovacím výborem EAFRD. Radan Večerka navrhl změnit text k dotaci z MMR na
„podpora činnosti NNO“. Rozpočet byl jednohlasně schválen ve stejné výši příjmů i výdajů 2.035.946 Kč.

V závěru se valná hromada usnesla
na několika bodech:
– Dopracovat rozpočet do jednotlivých
rozpočtových položek s pověřením provádět změny výdajů v průběhu roku dle
Jiří Rezníček, usnesení
přijatých příjmů tak, aby rozpočet byl
vždy minimálně vyrovnaný
Dle průběhu jednání zapsala:
– Ve spolupráci se všemi vyhlašovateli proKateřina Kapková,
jednat a dopracovat změny podmínek
zpracovala Marie Šuláková
soutěže Vesnice roku 2013
– Dále spolupracovat s Národní sítí místVíce informací v přílohách
ních akčních skupin ČR
na www.spov.org

Tamara Salcmanová, SPOV Plzeňský

Jan Tomiczek, SPOV Moravskoslezský

ROZPOČET NA ROK 2013

Jan Kruml, expředseda SPOV
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Bilance programu 3x3 priority
Zpráva předsednictva o činnosti SPOV ČR za rok 2012,
včetně zprávy o plnění usnesení přijatých na předchozí VH

I. Vnitřní priority:

9
3. Další profesionalizace práce SPOV ČR – zkvalitnění informovanosti členů.
SPOV ČR má tajemnici Kateřinu Kapkovou, která zajišťuje přípravu schůzí, vypracovává zápisy ze schůzí a plní úkoly, vyplývající
z usnesení, koordinuje činnost krajských organizací, zajišťuje písemnou komunikaci mezi členy předsednictva Spolku a jeho předsedou i vůči partnerům zvenčí, propaguje Spolek účastí na veletrzích a výstavách, přispívá do aktualit na webových stránkách SPOV
ČR, do Zpravodaje venkova i periodik jiných vydavatelů, připravuje semináře Spolku, zpracovává projekty na zajištění financí souvisejících s chodem a činností Spolku, vykonává nezbytnou administrativu, spolupracuje na přípravě vyhlášení Vesnice roku a na vydání publikace Tvář venkova a připravuje výroční zprávu Spolku,
která je určena všem jeho členům i zájemcům z řad veřejnosti.
Veškeré účetní záležitosti Spolku, včetně účetnictví soutěže Vesnice roku, zpracovává pro Spolek Marcela Harnová, správu webových stránek má na starosti Jan Florian a Zpravodaj venkova připravuje Tomáš Šulák.

1. Zlepšení vnitřní komunikace SPOV ČR včetně předsednictva a vedení krajských spolků – pravidelné videokonference.
Předsednictvo se pravidelně schází na schůzích, diskutuje mezi
sebou o aktuálních tématech, hledá společná řešení ke stávajícím
problémům a přednáší nové podněty ke zkvalitnění práce Spolku.
K aktuálním otázkám, kterými se Spolek zabývá, bývají na schůzi
zvány kompetentní osoby z ministerstev, významných státních podniků a věci znalí odborníci. Od videokonferencí bylo zatím ustoupeno z důvodu napjatého rozpočtu SPOV ČR. Nyní, po volbách do
II. Vnější priority
krajských zastupitelstev, Spolek tuto otázku znovu otevře.
1. Hájení svébytnosti venkova, její samosprávy a důstojPřístup členů předsednictva k práci ve Spolku je individuální. Někteří se schůzí účastní pravidelně, jiní sporadicky. Krajské organiza- né ekonomické samostatnosti, úzká spolupráce se Svazem
ce se k aktivitám ve Spolku připojují také individuální měrou. Do bu- měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR, Národní
doucna zůstává úkol zaktivovat i méně aktivní krajské organizace. sítí Místních akčních skupin ČR a dalšími smluvními a členskými organizacemi.
2. Systematická práce s členskou základnou – udržení šíře a pestrosti – konzultační schůzky v sídlech krajských or- MEMORANDUM
„VENKOV JAKO DŮSTOJNÉ MÍSTO PRO ŽIVOT“
ganizací Spolku.
Na začátku dubna roku 2011 podepsal předseda SPOV ČR
Členská základna je více méně stabilní. K 22. 10. 2012 čítala
850 členů, tedy stejně jako v říjnu 2011. Členem Spolku je i Sdru- Eduard Kavala společně s předsedy NS MAS ČR, SMO ČR, SMS
žení místních samospráv ČR a tím pádem dochází k předávání in- ČR a místopředsedkyní Stálé komise senátu pro rozvoj venkova
formací dalším obcím. Od konzultačních schůzek, vyžadujících ná- Janou Juřenčákovou „Memorandum: Venkov jako důstojné mísklady na cestovné, bylo zatím s ohledem na napjatý rozpočet SPOV to pro život“. Zdůraznili v něm, že spolupracují na zajištění vyváženého a udržitelného rozvoje venkova a shodli se, že na podpoČR upuštěno.
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ru projektů musí v letech 2014 až 2020 směřovat na venkov nejméně 50 procent prostředků z Programu rozvoje venkova. Dále
v Memorandu vyzdvihli metodu LEADER a samosprávu coby nejdůležitějšího aktéra veřejné kontroly v implementační struktuře
komunitně vedeného místního rozvoje. Adresáty byli opět vláda
ČR a Parlament ČR.

prostřednictvím chatu. V letošním roce vydala pracovní skupina
Spolku, která se tímto tématem zabývá, manuál pro starosty malých obcí, ve kterém se mohou dočíst, jak „Projekt obnovy rodiny“
uchopit a podpořit. POR byl prezentován na mnoha akcích, jako
např. na celostátním setkání Škol obnovy venkova nebo národní
konferenci Venkov 2011.

STANOVISKO K TRANSFORMACI ČESKÉ POŠTY
V tutéž dobu vypracoval Spolek pro obnovu venkova „Stanovisko k transformaci České pošty, s. p.“ a opět se pod něj podepsal společně s NS MAS ČR, SMO ČR a SMS ČR.
Všechny zmíněné organizace tím vyjádřily svou obavu ze snahy
zredukovat počet českých a moravských pošt na třetinu. Ve společném stanovisku se doslova píše: „Tyto snahy Českého telekomunikačního úřadu jdou nad rámec vyjednaných dohod a jsou zástupci výše uvedených organizací rozhodně odmítány.“ Společné
prohlášení čtyř organizací si následně přečetli ministr vnitra Jan Kubice a předseda rady ČTÚ Pavel Dvořák.

VESNICE ROKU
Letos proběhla již po osmnácté…
V letošním roce převzal SPOV ČR záštitu nad výstavou „Entente Florale Europe – 10 let Evropských kvetoucích sídel v ČR“, jež
uspořádala Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu. S tou
je v úzké spolupráci při oceňování vítězů kategorií Zelená stuha
a Oranžová stuha soutěže Vesnice roku.

BOJ PROTI REFORMĚ FINANCOVÁNÍ
REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ
Společnými silami bojovaly partnerské organizace spolu se
Spolkem také proti zamýšlené reformě financování regionálního
školství, která by měla za následek odliv žáků základních škol
z venkova do měst. Byla ustavena odborná pracovní skupina, ve
které měly své zastoupení Asociace krajů ČR, SMO ČR, SPOV ČR
a SMS ČR. Ta důrazně protestovala proti přijetí reformy bez širší
diskuze a vypracovaných dopadových analýz. Reforma byla nakonec pozastavena a připravuje se jiná.
PROSAZENÍ SCHVÁLENÍ ZÁKONA O RUD
S velkým nadšením přijal SPOV ČR letošní přijetí novely zákona
o rozpočtovém určení daní. Za spravedlivější systém přerozdělování daňových příjmů bojoval dlouhá léta. V roce 2006 inicioval v
tomto duchu i petici, kterou předal tehdejšímu předsedovi Senátu
Bohuslavu Sobotkovi. Společně se SMS ČR, NS MAS ČR a SMO ČR
se Spolek na podzim roku 2011 v hojném počtu zúčastnil pokojné demonstrace před Úřadem vlády. Smyslem bylo podpořit návrh
Ministerstva financí na nový systém přerozdělování daní. Ve své
původní verzi navržená novela Poslaneckou sněmovnou neprošla.
Přesto ji v jejím schváleném znění venkovské organizace kvitovaly
s povděkem, neboť by měla v roce 2013 do pokladen měst a obcí nasypat celkem 12 miliard korun. Zákon schválil i Senát a podepsal prezident republiky.
ZÁSAH DO SCHVALOVACÍHO PROCESU
STAVEBNÍHO ZÁKONA
Obrovský kus práce odvedl SPOV ČR v souvislosti s novým stavebním zákonem. Do pozměňujícího návrhu Senátu se podařilo
zapracovat připomínky Spolku, které upozorňovaly na neblahé dopady přijetí zákona v jeho původně navržené verzi. Opět by to byl
venkov, kdo by doplatil na zamýšlenou redukci stavebních úřadů i
na další změny, s nimiž se v novém zákoně počítalo. Poslanecká
sněmovna však návrh Senátu přehlasovala a prezidentovi odešel k
podpisu zákon ve znění, schváleném Poslaneckou sněmovnou.
Úplná prohra to však nebyla. Bezprostřední hrozbu rušení stavebních úřadů na malých obcích se podařilo odvrátit.
Ministr pro místní rozvoj totiž po jednání ve Sněmovně stáhl návrh na přesun části omezení jejich dosavadních pravomocí na úřady obcí s rozšířenou působností. Předcházelo tomu koordinované
úsilí SPOV ČR, SMO ČR a SMS ČR.
POKRAČOVÁNÍ V PRÁCI
NA „PROGRAMU OBNOVY RODINY“
V červnu roku 2011 schválilo předsednictvo SPOV ČR Program
obnovy rodiny (POR). Na dané a příbuzná témata diskutují od té
doby zájemci z řad Spolku s oslovenými zákonodárci a odborníky

2. Vyhodnocení evropských projektů 2007 – 2013, razantní zapojení do agendy Evropa 2020. Metoda LEADER – most
mezi samosprávou, zemědělskou a nezemědělskou veřejností, ale také neziskovým sektorem – jediná cesta kupředu.
SPOV ČR spolupracuje na programovém dokumentu LEADER
a Vize 2014+. Představitelé Spolku jsou členy pracovních skupin
Ministerstva zemědělství ČR, jež připravují pro Evropskou unii podklady pro budoucí programové období. Předseda Spolku Eduard
Kavala je pravidelně zván na jednání u kulatého stolu na ministerstvu zemědělství.
Členy monitorovacího výboru EAFRD jsou Radan Večerka, František Winter a Milan Bena.
Členem antibyrokratické komise ministerstva zemědělství je
předseda Středočeského Spolku Radomír Hanačík. Ten SPOV ČR
zastupuje také ve Výboru pro regiony Rady vlády pro neziskové
organizace.
Dne 16. března roku 2011 byla radou ministra zemědělství obnovena činnost pracovní skupiny Půda. Zájmy Spolku a venkova
zde hájí paní Dohnalová a předseda Ústeckého Spolku, Václav
Bešta.
3. Uhájení národního Programu obnovy venkova (POV)
a krajských POV po krajských volbách.
Předsednictvo Spolku si dalo na své říjnové schůzi za úkol
oslovit v jednotlivých krajích čerstvě zvolené krajské zastupitele
a předložit jim společné Prohlášení hejtmanů o podpoře Programu obnovy venkova (POV) z roku 2003. Snaží se tak zabránit případnému snížení podpory dotačního titulu POV v následujících
letech.
Podpora POV je zakomponována také v „Desateru pro kraje“, které Spolek schválil v únoru roku 2009 a letos v říjnu aktualizoval.
III. Priority dovnitř a vně SPOV ČR
1. Určující role v soutěži Vesnice roku v POV.
Letos proběhla soutěž již po osmnácté a vyhlášení jejích výsledků se již počtvrté uskutečnilo v rámci festivalu Písní a tancem v Luhačovicích. V letošním roce převzal SPOV ČR záštitu nad výstavou
„Entente Florale Europe – 10 let Evropských kvetoucích sídel v ČR“,
jež uspořádala Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu. S tou
je v úzké spolupráci při oceňování vítězů kategorií Zelená stuha
a Oranžová stuha soutěže Vesnice roku.
2. Pravidelné publikační a konferenční aktivity – tradiční
i nové.
ZPRAVODAJ VENKOVA
Celoročně vydáváme ve spolupráci s NS MAS ČR Zpravodaj venkova, který je umístěn na www.spov.org a rozesílán na cca 5000
e-mailových adres. Redaktor Tomáš Šulák zasílá informace i do dalších médií.
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Dny malých obcí v Praze, Vyškově a Prostějově
VENKOVSKÉ STAVBY – TVÁŘ VENKOVA
Spolek je spolupořadatelem Dnů malých obcí. Letos se uskutečSpolek také dále pokračuje v započaté edici „Venkovské stavby
– Tvář venkova“. Každoročně jsou zde na fotografiích publiková- nily koncem února v Praze a začátkem března ve Vyškově, v listony zajímavé venkovské stavby a upravená prostranství, ať už se jed- padu opět v Praze a nově pak v Prostějově. Na všech zmíněných
ná o naprosté novinky nebo zdařilé rekonstrukce. Koncem letoš- setkáních přednesl předseda Eduard Kavala cíle a priority Spolku.
Spolupráce mezi českým a slovenským Spolkem
ního roku vyjde již třetí publikace této edice.
Ve dnech 26. až 28. dubna zavítala na Moravu sedmnáctičlenná delegace ze Spolku pre obnovu dediny SR v čele s tehdejším
DVA SEMINÁŘE NA ZEMI ŽIVITELCE
V roce 2012 uspořádal Spolek dva semináře. Oba proběhly předsedou Františkem Durčenkem. Navštívili Třanovice, Bělotín,
v rámci výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Jeden zů- Teplice n. B., Tučín, Modrou, Komňu, Bořetice, Milotice a Hostětín.
Nyní je už předsedkyní SPOD SR paní Anna Kršáková.
stal věrný svému tradičnímu názvu „Podpora rozvoje venkova
v ČR“ a proběhl ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR a Ministerstvem zemědělství ČR. Na druhém spolupracoval
Kontrola plnění usnesení valné hromady
Spolek s Ústředním pozemkovým úřadem při MZe ČR. Jmenoval
se „Pozemkové úpravy – šance venkova v období 2014+“. Obě
SPOV ČR z 20. prosince 2011
akce se setkaly s velmi příznivým ohlasem – každý navštívilo koValná hromada SPOV ČR ukládá předsednictvu:
lem stovky lidí.
• Nadále se zasazovat ve spolupráci s partnery a MF ČR o přijetí zákona o rozpočtovém určení daní, který nebude diskrimiNÁRODNÍ KONFERENCE VENKOV 2012
nační pro venkovské obce – splněno, zákon schválen
Ve dnech 1. až 3. října 2012 uspořádal SPOV ČR ve spolupráci
• Dopracovat rozpočet do jednotlivých rozpočtových polos NS MAS ČR a jeho jihočeským krajským sdružením národní konžek s pověřením provádět změny výdajů v průběhu roku dle přiferenci Venkov 2012 v Nových Hradech na Českobudějovicku. Akjatých příjmů tak, aby rozpočet byl vždy minimálně vyrovnaný
ce přivítala 300 účastníků a nesla se v duchu motta „Cílem rozvo– dotace MMR nejdříve jen 100.000,– pak dalších 150.000,–,
je komunitního života na venkově jsou spokojení občané.“ Konfeale pořád je to o 150.000,– Kč méně než obvykle. Upustili jsme
rence byla rozdělena do pěti workshopů: A – Příroda a krajina ve
od plánovaných videokonferencí, konzultačních schůzek v sídvenkovském prostoru, B – Kulturní dědictví na venkově, C – Lidské
lech krajských organizací Spolku, neúčastnili jsme se výstavy
zdroje na venkově, D – Komunitní život na venkově, E – PodnikáAgrokomplex v Nitře, odmítali jsme žádosti o příspěvky partnerní na venkově. Ke každému z nich byly připraveny exkurze, které
ských organizací a institucí – např. MMR (na fotbal starostů
zčásti probíhaly i v sousedním Rakousku. Ne náhodou nesla konv Luhačovicích), Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
ference podtitul „Venkov na hranici“. Druhou hranicí měli pořa(na výstavu Entente Florale – kvetoucí sídla). Odmítli jsme také
datelé na mysli rozmezí dvou programových období.
žádost o příspěvek 20.000,– Kč na realizaci Programu obnovy
Jedním z hlavních výstupů třídenní akce se stala výzva pro vládu
rodiny.
ČR, aby využila bohatý potenciál dnešního venkova a jeho obyvatel:
• Ve spolupráci se všemi vyhlašovateli projednat a dopraco1. Rozvíjet funkční infrastrukturu, dostupnost vysokorychlostnívat změny podmínek soutěže Vesnice roku 2012 – byla zde
ho internetu, dostupnost služeb,
snaha zapojit do SVR MŠMT (financování Bílé stuhy), ale
2. zlepšovat dobrou dopravní dostupnost,
zatím z toho sešlo
3. propagovat regionalizaci a lokální trh,
• Prohloubit mediální činnost Spolku v návaznosti na spolu4. udržet a prohloubit spolupráci místních aktérů a koordinovat
práci s krajskými organizacemi. Iniciovat možnosti KO ve spoluplánování i realizaci dílčích aktivit sdílené strategie z místní
práci s regionálními deníky – toto souviselo s konzultacemi
úrovně,
tajemnice v sídlech KO, z čehož v důsledku šetření sešlo.
5. zlepšovat kvalitu předškolní výchovy a vzdělávání na úrovni zá(S Hranickým deníkem spolupracujeme, ostatní mohou
kladního školství a zvyšovat sounáležitost s místem,
totéž praktikovat ve svých regionech)
6. zodpovědně rozvíjet venkovský cestovní ruch respektující
• Spolupracovat s Národní sítí místních akčních skupin, Námístní podmínky,
rodní observatoří venkova o.p. s. a Celostátní sítí venkova, SMO
7. udržet mladé lidi na venkově a podpořit příliv mladých, odvážČR, SMS ČR, Agrární komorou ČR, ASZ ČR, SČMSD COOP
ných a vzdělaných lidí a vytvářet pro ně pracovní příležitosti,
a dalšími – průběžně plněno
8. podporovat rodinu a opatření k posílení její funkce v komuni• Žádat o finanční podporu na svoji činnost centrální a regitě (třígenerační rodina),
onální orgány ČR – čerpáme dotaci na plat tajemnice a Re9. prohlubovat spolupráci místních škol a soukromých subjektů
giontour a na doprovodný program Země živitelky. Zde
a motivovat mladé lidi ke vzdělávání technickým směrem,
je na místě poděkování NS MAS ČR, jmenovitě p. Wintro10. propojovat a vytvářet funkční sítě sociálních partnerů (ÚP – zavi, který obstaral dotaci na pavilon „Z“ na Zemi živitelce
městnavatelé – školy – samosprávy – MAS),
• Pracovat v souladu s nastavenými prioritami a schváleným
11. podporovat spolupráci venkova s výzkumnými a vzdělávacími
programem Desatera pro kraje – průběžně plněno
organizacemi,
• Pokračovat s krajskými reprezentacemi v práci na posílení
12. směřovat dotační podporu do inovací a zahájení podnikatelské
krajských POV a stabilizovat soutěž Vesnice roku na krajské
činnosti např. formou virtuálního inkubátoru a mentoringu,
úrovni – plněno
13. Sázet na kvalitu produkce a služeb na venkově,
• Aktivně se zasazovat o zachování státních a veřejných slu14. zapojit se do přípravy programů s cílem udržení souladu mežeb na venkově (např. pošty, regionální železniční tratě) – plnězi vizí a prováděcími předpisy a legislativou.
no – viz. stavební úřady, matriky, obecné školy, pošty atd.
Za zdárný průběh konference se sluší poděkovat Krajskému
• Věnovat pozornost rodinné problematice – plněno – viz.
sdružení NS MAS ČR v jižních Čechách, za výraznou finanční podchaty na prorodinná témata mezi členy Spolku a odborporu Celostátní síti pro venkov při Ministerstvu zemědělství ČR.
níky (více p. Florian)
• Aktivně se podílet na akci Má vlast na Vyšehradě – letos
VÝSTAVY A VELETRHY
se akce zúčastnil p. Večerka
1. Regiontour Brno (leden)
• Věnovat pozornost aktivitám, které ohrožují venkovské
2. Techagro Brno (přelom března a dubna)
školství, účetnictví samospráv a regionální dopravu – plněno
3. Země živitelka České Budějovice (přelom srpna a září)
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Jsem jedinou obyvatelkou své vesnice Pohoří
na Šumavě. A chtěla bych jí pomoci vrátit život.
Rozhovor s Blankou Milfaitovou z novohradské manufaktury Naše dobroty

Kdo miluje Šumavu, zasteskne se mu
při čtení následujícího rozhovoru. Blance Milfaitové šumavská krajina učarovala. Našla si v ní místo pro život. Konkrétně v obci Pohoří na Šumavě, jejíž je
jedinou obyvatelkou s trvalým pobytem. A teď by ráda pomohla tomuto
místu vrátit život lidí. Prý: „Jeden den
na Srní jsme si s přítelem řekli, že si najdeme samotu na konci světa a začneme tam vařit marmelády a žít trochu
pomaleji, klidněji, snad i upřímněji sami k sobě i okolí. Místo, kam přivést děti.“ Našli s přítelem vesnici Pohoří.

Oslovila jste Spolek pro obnovu venkova s tím, že byste ráda pomohla obci
Pohoří na Šumavě. Napsala jste nám:
„…dovolte, abych se na Vás obrátila s žádostí o informace, jak může být Spolek pro
obnovu venkova prakticky užitečným jako
rádce, pomocník, či zprostředkovatel pomoci v mém konkrétním případě. Obec Pohoří na Šumavě v Novohradských horách,
kdysi 1300 duší, dnes 3 rekreační domy,
z ruin se obrozující kostel, úžasný hřbitov
a můj dům – tedy jeden jediný obyvatel obce s trvalým bydlištěm. V obci mám zároveň
minimanufakturu, vařím marmelády z místního ovoce a po starém způsobu, jezdím
po farmářských trzích. Ráda bych provoz
rozšířila a modernizovala, ráda bych udělal
více pro místo, kde žiji, ale nevím, jak na to.
Děkuji za radu, pošťouchnutí či odkaz.“
Kdo vlastně jste?
Jsem docela tvrdohlavá žena. Vlastně ještě slečna :–). Po třicítce. Třicet let jsem byla
městskou slečinkou a pomalu ale jistě jsem
se ztrácela, a na otázku „kudy“, a „proč“
jsem sama sobě neuměla odpovědět. Po absolvování gymnázia a několika pokusech
studovat na vysokých školách jsem nastoupila do soukromé nábytkářské firmy. A život
šel bez většího nadšení i problémů. A v tom
procesu jsem si stále více uvědomovala, že
takhle to přece nechci. A že si ráda přidělám
pár „provozních problémů“, doprovodí-li je
právě to nadšení a pocit smysluplnosti z mého konání.
V té době naši koupili v šumavském Srní dům a přemýšlelo se, co s ním. A já se
rozhodla poprvé v životě si splnit sen, osamostatnit se, začít podnikat a jít svojí cestou. Následovaly kurzy, školení, moje rekvalifikace a rekonstrukce domu, abych po
roce otevřela Slunečnou kavárnu s cukrárnou. Po třech letech úspěšného provozu
jsem udělala další krok k přírodě a projektu, který mi byl ještě bližší – k vlastním vý-

Blanka Milfaitová fotí produkty na zahradě
ku a konci obce Pohoří na Šumavě. Pomalu jsme projeli celých 300 metrů jediné cesty a na jejím konci, tam, kde končí asfalt
a za loukou je Rakousko, stál domek, jakoby sem ani nepatřil, malý, skromný s úžasným kukučem a na něm plachta s kouzelným textem: Na prodej.
Dál už jsme nejeli, rozhodnutí bylo otázkou vteřiny. Dům jsme si zarezervovali a na
pár dnů pronajali, dojeli domů pro pár věcí,
také sazenice medvědího česneku a tulipánů a… zabrali jsme ho osázením. Dnes je
můj. Čeká nás tu hodně práce, chtěli bychom dům rozšířit pro agroturistiku, přetvořit ho v malý dvorec, zateplit, chovat ovDům jste si postavila nebo koupila ce, vyčistit rybník, založit plantáž rybízů,
který zde byl v minulosti velmi rozšířený
starý a opravila?
Jeden den na Srní jsme si s přítelem řek- a dával místním obživu.
li, že si najdeme samotu na konci světa
Jak zde žijete? Jak vypadá váš běžný
a začneme tam vařit marmelády a žít trochu
pomaleji, klidněji, snad i upřímněji sami den? Máte i zvířata a zahradu?
Moje zahrada bez plotu má téměř dvak sobě i okolí. Místo, kam přivést děti. Vyjeli jsme tedy a na každé křižovatce si řekli, cet tisíc metrů, ideální pro ovečky a rybíz,
kam odbočíme. Nebyl v tom žádný plán. Po pro bylinky všeho druhu… pro starou višeň
třech hodinách bloudění jsme přijeli na pláň a další pěstitelské plány. Třeba sad jabloní,
připomínající roztroušenými ostrůvky smrč- jejichž dědečky zde po lesích nacházím všuků ve vysoké trávě podél meandrujícího de tam, kde stály původní hraniční samoty.
horského potůčku šumavské slatě. Na hori- Ale to přijde až s jarem, nyní je můj den
zontu se tyčil rozpadlý kostel, dojeli jsme k podstatně prostší. Od rána do noci čistím
němu, nikde nikdo, jen starý rakouský hřbi- a zpracovávám ovoce, vařím marmošky,
tov, tři domy pro lufťáky a nic a nic. Žádný vymýšlím kombinace, ochutnávám, plním
obyvatel. Přesto cedule informující o počát- krásné marmeládové sklo se skleněnými
robkům. Opustila jsem relativně obydlenou
oblast horní Šumavy, rentabilní kavárnu
pronajala, našla si konečně pořádného
chlapa a odešla s ním za dalším snem! Na
konec republiky, na konec Šumavy, kterému se říká Novohradské hory, do obce jménem Pohoří na Šumavě, kde končí silnice,
není signál mobilního telefonu a lišky zde
dobrou noc nedávají, sem ani nezabloudí.
Ano, místo, kde žiji, se opravdu jmenuje
Pohoří na Šumavě a jsem jeho jedinou stálou obyvatelkou. Společnost mi dělá přítel,
bez kterého bych tento sen ani nesnila, ani
nežila a také kus pořádného psa.
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víčky, píšu etikety a navazuji na skleničky lýkem, vymýšlím webovou prezentaci a občas
se mrknu, kde je můj chlap. A když je čas,
jedu na farmářský trh, protože mě neskutečně baví moje produkty lidem sama nabízet a těšit se z jejich reakcí. Moje manufaktura jsem já a on. Vše musíme zvládnout sami, baví nás to a snad jednou i uživí.
Dojíždíte někam pravidelně? Co děláte kromě marmelád?
Pravidelně se od nás moc nikam dojíždět
nedá, nejbližší městečko je třicet kilometrů
na české straně, deset na rakouské. V zimě
tu sníh neodklízí, není koneckonců proč
a tak, když se rozhodnu někam vyrazit, vždy
záleží na počasí… A když nevařím marmelády? Běhám. Mám proběhanou celou Šumavu a nyní ukrajuji kilometry v tomto panenském kraji, nejčistším v zemi. Sport mám
moc ráda, také lítám na paraglidu, lezu po
skalách, lyžuji, ale běhání, to je moje radost. A za touto radostí jsem jezdila i po Ev- Adventní trhy v Českých Budějovicích
ropě. Nyní ale moc nejezdím, manufaktura
mě vytěžuje na sto procent.
bez telefonu nemám. Okolí je kouzelné
a místo samo má takovou nepopsatelnou
Jaké máte podmínky k životu (do- energii, snad z příběhů oněch třinácti set listupnost lékaře, obchody…)
dí, kteří zde v největším rozkvětu obce žili.
Hm, to raději moc neřeším, sanitce by to Víte, klid, ticho, opravdu tajuplná obloha plsem z nejbližšího místa trvalo téměř hodi- ná hvězd, pravá zima i voňavé jaro, to vám
nu, kdybych se jí pro absenci signálu nějak dává tolik nadšení a naděje, že dolů do měsdovolala, tak se spoléhám na záchranářský ta, do shonu, nervozity, hektičnosti a agrevrtulník… Obchod s potravinami je dvacet sivity ani nemám potřebu jezdit. A pak, i takilometrů a kino, divadlo, nebo jiné spole- dy lidi jsou. O víkendu tu projede zbloudilý
čensko kulturní vyžití? Kdepak, vždyť jsem turista na kole, nebo dorazí do jednoho ze
šla do tohoto kraje pro úplně jiná pozitiva tří okolních domů lufťáci.
a jiné hodnoty… a ty jsem našla.
Vyrábíte marmelády, které mají i reJak zvládáte život „bez lidí“ na kon- gionální značku. Ovoce si sama pěstuci světa?
jete nebo máte dodavatele?
Zatím moc dobře. Nic mi nechybí. Občas
Snažím se propojit moji práci, výrobek,
přijedou za devizou čistoty a samoty kama- s krajem, kde žiji a kde vzniká. I proto jsem
rádi, občas klienti, ale deprese ze samoty usilovala o regionální označení Šumava –

Marmeláda v jednom z farmářských obchodů

originální produkt. Postupem ho přidávám
k dalším produktům, protože mimo marmelády stále ještě peču na objednávku poctivé české koláče a pořádné dorty. Hlavní
ovoce, jako jsou jablka, hrušky, třešně, višně, švestky, rybíz, jahody, je darem mého
kraje, šumavské a novohradské. Nejraději
mám ovoce od malých producentů, nebo
pěstitelů, kteří jako já dbají na nejvyšší kvalitu a čistotu s důrazem na region. Špičkové ovoce, které zpracovávám, je tedy poměrně drahé, ale mojí marmeládě zajistí to
nejdůležitější: chuť, barvu, vůni i vitamíny.
Jak již jsem řekla, pracujeme na našem projektu s přítelem společně, marmeláda se
nám stala prací i vášní na každý den v roce.
Moje manufaktura je tedy malá, jednu část
mám stále na Srní, jednu zde v Pohoří na
Šumavě, kde je i sklad a logistické zázemí.
Vedle domu mám ještě jednu hospodářskou budovu a naším cílem je ji celou zrekonstruovat a zařídit jako špičkovou manufakturu, kde budu moci dělat i plánované
hořčice a paštiky.
Jak se vám daří v podnikání? Je zájem
o vaše produkty? Kde všude je možné je
zakoupit?
Moje práce mě natolik těší, že podnikatelské „úspěchy“ asi přicházejí tak nějak
souběžně s tím těšením, jako vedlejší produkt. Začínám dodávat marmelády do farmářských obchodů, nabízím možnost online objednávek pro dobírkové zásilky pro
jednotlivce, ale nejnadšenější jsem z farmářských trhů, kde si buduji klientelu, mohu
vnímat zpětnou vazbu, vidět klienty těšící se
z krásného produktu, který ještě k tomu
chutná. Protože se soustředím na nejvyšší
kvalitu, jsem ráda, když mohu na všech trzích nabízet veškeré mé marmelády k ochutnání a k okamžité reakci. Jednoduše, všechno co vyrobím, také prodám.
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Už jste kontaktovala svou místní
akční skupinu? Žádala jste zde někoho
o pomoc? Jak spolupracujete?
Na velké úřadování mi moc času nezbývá, ale akční skupinu kraje jsem kontaktovala a to jak za účelem získání informací
o možnostech podpory mého podnikání,
třeba formou dotací na rozšíření provozu,
založení plantáže či na tvorbu pracovních
míst, tak i za účelem poznání jak já mohu
být užitečná skupině a tím kraji, konkrétně
obci, kde žiji a podnikám. Tady u nás chybí
úplně všechno. Od informací po služby,
a tak bych ráda v tomto poli neoraném vyorala první brázdu a co nejdříve zasela. Historie tohoto místa si to jistě zaslouží a moc
ráda bych nejen udržela mojí manufakturu
a rozšířila ji o malou farmu, ale také bych
ráda v mém okolí viděla růst podobné projekty. V tom vidím smysluplnost spolupráce
s místní akční skupinou.

Pohoří na Šumavě

Hraniční ukazatel za obcí, vedle hraničního
sloupu z roku 1670

Co třeba možnost nějaké mediální
kampaně „Vraťme život Šumavě“? Šla
byste do něčeho takového?
Kampaň, která by měla smysl, tedy měla
faktickou náplň, podporovala konkrétní aktivity a nebyla by jen sama pro sebe, či pro
sebepropagaci jejích tvůrců, taková by asi
měla efekt a takovou bych ráda a aktivně
Ráda byste udělala něco pro záchra- podpořila. Koneckonců, jsem už dnes její
nu místa, kde žijete. Chtěla byste, aby budoucí součástí. Vracím život tomuto kraji.
se sem vrátil život? Na co byste sem lidi
V čem vám Šumava učarovala?
nalákala? Mají šanci zde najít práci? Jak
Můj přítel zde žil, pak se odstěhoval do
by zde mohla žít rodina s dětmi (práce,
ciziny. Bylo mu tam dobře. Vrátil se, nemoškola, lékařská péče…)?
Žít zde je těžké. To ano. Ale život tu nabí- hl bez Šumavy žít. Když mi začne vysvětlozí jiné hodnoty. Myslím, že by se jim dalo ří- vat proč, zasní se, kouká do dáli a ztrácí sloci hodnoty opravdovější, a v tomto prostředí va… Pak jsme zticha a oba víme, o čem je
se bude jistě dobře dařit tradiční rodině. Jen řeč. Kdybych se pokusila vyjmenovat ona
si každý musí tu svojí práci přinést, najít, ne- proč, dopadla bych jako on…
chtít, aby to někdo udělal za něj. Tím bude
Měnila byste?
prospěšný kraji a potažmo dalším okolo. Už
Za samotu v Dolomitech? Dva a půl tisíce
dnes si tu vypomáháme s těmi z druhé strany hranice, my jim marmelády, oni nám sýry, metrů nad mořem, obklopena stejně nadšemaso, mléko, domácí chléb… vztahy tu jsou nými farmáři? Možná ano, ale nepřemýšlím
dobré. To vše vytváří dobré podmínky k osíd- o tom, miluji můj kraj… Jsem tady šťastná!
lení a já si myslím, že výše popsané věci jsou
Rozhovor vznikl písemnou formou.
o něco málo důležitější než to, co člověk odstěhováním z civilizace ztrácí. Jistě, praktické Zpracovala Marie Šuláková
Více informací také na
věci jsou zde náročnější, ale vzájemnou výwww.nase-dobroty.cz
pomocí a potřebou jen potřebného lze přeFoto: archiv Blanky Milfaitové
konat i tento handicap.

Prosinec v Pohoří

Pohoří na Šumavě je bývalá obec, od
konce 70. let 20. století zaniklé, v současnosti postupně obnovované sídlo v Novohradských horách a stejnojmenné katastrální území, spadající pod obec Pohorská
Ves. Název Pohoří na Šumavě obec dostala v roce 1923.
Podle sčítání lidu z roku 1890 mělo 186
domů se 1323 obyvateli (1077 Němců
a 246 Čechů). Obyvatelstvo se převážně
živilo zemědělstvím a ručními domácími
pracemi. Nejznámější činností byla podmalba svatých obrázků pod sklo, které se
potom vyváželo do celé Evropy. Tento způsob malby se rozšířil do celých Novohradských hor a to na obě strany hranice. S nabýváním významu Pohoří se také zvyšovala jeho velikost a tvorba nových živností
a institucí, jako byly například pivovar, vinopalna, hamr. Úctyhodný byl seznam živností pořízený roku 1923: obchod chlebem, cukrář, dva obchodníci dobytkem,
doprava osob, dva obchody galanterním
zbožím, hodinář, dva hokynáři, osm hostinců, obchod s hračkami, kolář, kovář, dva
krejčí pro pány, výčep lihovin, mlynář, dva
obuvníci, pekař, porodní bába, dva řezníci, čtyři obchody smíšeným zbožím, dvě
trafiky, dva truhláři, zedník, úvěrní společenstvo pro Pohoří a okolí.
Po druhé světové válce byli občané
německé národnosti, tvořící většinu místní populace, odsunuti. Noví dosídlenci
většinou pocházeli z Rumunska a Maďarska. Mimo práce v lese se zabývali chovem ovcí a výrobou ovčích sýrů. Po roce
1951, kdy zde žilo asi 70 obyvatel, se
obec stala součástí hraničního pásma. Po
roce 1955 zde bylo 23 domů obývaných
72 lidmi. Ještě na konci šedesátých let
zde žilo asi 35 obyvatel a vedla sem autobusová linka z Trhových Svinů. Roku
1978 už osada neměla žádné trvalé obyvatele a většina zbylých domů byla zbořena armádou. Nedaleko kostela je zčásti dochovaný a zčásti obnovený hřbitov.
U hlavní cesty stojí poblíž kostela stojí pomník obětem 1. světové války s nápisem
„Nie wieder Krieg!“ (Už nikdy válku!).
V létě 2006 stála v Pohoří na Šumavě
jedna novostavba, tři další domy byly rozestavěné. V roce 2009 tu byly 3 novostavby a 2 starší domy, z původní zástavby zbývalo pouze torzo kostela a hřbitov.
Od vstupu ČR do Schengenského systému je taktéž odstraněna závora na hraničním přechodu Pohoří na Šumavě –
Stadlberg. Od roku 2011 pokračuje obnovování obce v podobě výstavby nového
domu na místě bývalé fary. Dále byla
opravena východní část kostela, přistavěna ochranná zeď a obnoveny venkovní
omítky. Opravu kostela z větší části financuje rakouský spolek Bucherser-Heimat-Verein a dary dobrovolných dárců.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org
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Obce usilující o energetickou soběstačnost zakládají klub
a přistoupí k síti malých venkovských obcí RURENER
Pět obcí na Nymbursku, členů místní akční skupiny Mezilesí, se dohodlo na zpracování společného Akčního plánu udržitelné
energetiky. Budou základem klubu podobně
orientovaných venkovských obcí a regionů.
Starostové obcí Kněžice, Chroustov, Záhornice, Chotěšice a Sloveč se 10. prosince
2012 v Kněžicích dohodli na podpisu Úmluvy starostů a primátorů a přistoupení k Síti
malých venkovských obcí, usilujících o energetickou soběstačnost (RURENER).

Začátkem roku 2013 začnou připravovat
Akční plán udržitelné s cílem snížit na svém
území emise CO2 o více než 20 % do roku
2020 a zahájit cestu ke stoprocentnímu využívání obnovitelných zdrojů energie při
pokrývání svých energetických potřeb.
Zapojí se tak do evropského projektu
„Venkovské komunity na cestě k 100 % obnovitelných zdrojů energie“, jehož realizaci
v rámci českého venkova podporuje také
Spolek pro obnovu venkova ČR. K projektu

Komunity pro zelenou energii

se může připojit každá obec, mikroregion
nebo místní akční skupina. Starostové jmenovaných obcí založí při Spolku pro obnovu venkova ČR klub RURENER, jehož členy
se mohou stát venkovské obce – členové
i nečlenové Spolku, mikroregiony či MAS,
které mají o danou problematiku zájem.
Více informací může poskytnout po věcné stránce Karel Merhaut (Liga ekologických alternativ), tel. 723 573 738, e-mail:
lea@ecn.cz nebo po organizační stránce
Ing. arch. Jan Florian, tel. 733 607 513,
e-mail: ing.florian@gmail.com.
Více informací na: http://www.spov.
org/aktuality/obce-usilujici-o-energetickou-sobestacnost-zakladaji-svuj-klub.aspx

Kněžický motor má umožnit vznik v tuzemsku prvního
Akčního plánu udržitelné energetiky společného více obcím
U příležitosti udělení České sluneční ceny EUROSOLAR, vyhlašované každoročně již podvanácté národní sekcí této evropské
asociace, seznámil starosta Kněžic Milan Kazda spolu s tuzemskými organizátory evropského projektu Komunity pro zelenou
energii, jehož se obec účastní spolu se sousedními Chotěšicemi,
Chroustovem, Záhornicí a Slovečí, společné rozhodnutí přistoupit podpisem k evropské Úmluvě starostů a primátorů.
Kněžice byly oceněny v kategorii slunečního činu „za úspěšnou
realizaci samostatné obecní energetiky“ spočívající ve vybudování
a provozování ojedinělého bioenergetického centra. To sestává
z bioplynové stanice s kogenerací (o elektrickém výkonu 330 kW)
a obecní výtopny (se dvěma kotli o výkonech 800 a 400 kW). Technologický celek za 139 mil. korun zásobuje teplem od roku 2007
přes 90 % z více než 400 obyvatel vsi a produkuje více elektřiny, než
obec spotřebuje, což umožňuje její zpětný prodej do sítě a činí z ní
první naše sídlo, které je v podstatě energeticky nezávislé.
Vesnici bez kanalizace přitom bioplynová stanice přinesla kromě čistšího ovzduší další environmentální efekty energetickým zužitkováním obsahu místních žump, septiků, kejdy z farmy i dalších
organických odpadů. Kotelna na biomasu využívá jako paliva štěpku a slámu. Centrum, plně provozované obcí, z rostlinného mate-

riálu navíc produkuje energetické pelety k vytápění rodinných domů v okolí. Obilní a lněnou slámu, stonky energetického šťovíku
v obřích balících a drobný odpad dodávají kotelně hlavně místní
zemědělci. Popel je stejně jako digestát z bioplynky využíván ke
hnojení pozemků…
Mix přínosů chtějí Kněžičtí s dalšími partnery dále obohatit založením infocentra, které by v rekonstruovaném mlýně osvětlovalo mj. právě cesty k energetické nezávislosti, uskutečněné již řadou
zahraničních měst i vesnic.
Přínosy kněžického bioenergetického centra se tak stávají jiskrou šířící energeticky úsporné chování spojené se snižováním emisí skleníkových plynů i do sousedních obcí. Starostové všech pěti
zmíněných vesnic, které jsou členy místní akční skupiny (MAS)
Mezilesí, se totiž dohodli na podpisu evropské Úmluvy starostů
a primátorů, s nímž se pojí povinnost předložit do roka Akční
plán udržitelné energetiky (Sustainable Energy Action Plan
– SEAP) s cílem snížit na svém území emise CO2 o více než 20 %
do roku 2020 při dosažení stejné míry energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie.
Takto praktickým naplněním energetické politiky EU (označované zkráceně „20:20:20“) mohou zahájit cestu k udržitelnému po-

Foto: Radim Kalecký
http://www.kalecky.com/knezice/home.html
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krývání svých energetických potřeb. Zapojí se tak do evropského
projektu „Towards 100 % RES rural communities“ – pro podmínky ČR nazvaného Komunity pro zelenou energii. Ten pro malá
venkovská sídla nově přichází s možností tvorby nikoli individuálních, ale pro více obcí společných SEAPů, jejichž naplněním lze
souhrnné energetické a tedy i emisní přínosy mikroregionu rozpočítat na dosažené průměrné hodnoty u každé z vesnic. V pětici
zmíněných obcích tak počítají s koncipováním promyšleného systému opatření a investic jako jsou zateplování a instalace kvalitních
oken u škol či dalších objektů v majetku samosprávy, pořízení
úsporného veřejného osvětlení, energetické zefektivnění firemních
provozoven, příp. rodinných domů či místní dopravy.
Podstatným vkladem v tomto úsilí bude samozřejmě právě
energetická bilance Kněžic, které jsou v podstatě soběstačné pokud jde o teplo a výrazně přebytkové pokud jde o vyrobenou
elektřinu.
Kněžice spoluzakládají i český klub obcí mířících
k energetické soběstačnosti
Tým projektu Komunity pro zelenou energii ve spolupráci se
zmíněnými pěti obcemi a Spolkem pro obnovu venkova coby partnerem projektu rovněž usilují o založení tzv. klubu RURENER, jehož název je odvozen od evropské sítě malých obcí orientovaných
na energetickou nezávislost (Network of RURal communities for
ENERgetic neutrality). Klub by měl právě při Spolku sdružovat venkovská sídla i regiony ČR s orientací na energetickou soběstačnost
a sociální efekty z místní energetiky a pokrývat zájem o výměnu
zkušeností, poradenství i spolupráci. Projekt, jehož se v roli potenciálních iniciačních center udržitelné energetiky účastní či plánují
účastnit i další obce známé svými aktivitami na tomto poli (např.
Hostětín a Rusava na Zlínsku), bude klubu po dobu svého dvouletého trvání zároveň odborným i organizačním zázemím.
Další informace:
www.res-league.eu
www.spov.org/klub-rurener/default.aspx
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ESO Kněžice – Energeticky
nezávislá obec Kněžice
Náš projekt lze přirovnat k logice myšlení a praxi konání našich venkovských předků. V dnešní, technické a technologické
současnosti to znamená „trochu oprášit“ podstatu sedláckého
uvažování a v jeho způsobu se vrátit k historickému obrazu vesnice, kdy si naši dědové a pradědové bez problémů denně opatřovali zdroje energie sami ve svém okolí a to léty prověřeným, důmyslným ročním koloběhem přírodě blízkých činností spojených
s pěstováním rostlin, výživou zvířat i zpracováním kompostovatelných přírodních odpadů. Potřebné energie tedy měli venkované ještě v první polovině 20.století na místě, kde žili a pracovali.
Měli krmivo pro zvířata, kvalitní jídlo pro sebe, dřevo do kamen
a popel zpět do přírody. Kompostovaným živočišným a rostlinným odpadem doplňovali živiny polím. Koně i chovaný skot jim
dávali levnou a snadno obnovitelnou tažnou sílu, nezávislou na
naftě, či zemním plynu. To ve své obecné šíři tvořilo soběstačnost
celého regionu i země.
Dnes je samozřejmě jiná doba, ale pokud jde o energie, potraviny a přírodu je to totéž. Přejeme si mít teplý domov, dobré
a kvalitní jídlo a k tomu krásnou, nezničenou přírodu a navíc to
vše chceme dát do souladu se současným trendem udržitelného
rozvoje.
Úvahy o tom všem se v malé české polabské vesnici Kněžice
u Městce Králové honily hlavami místních usedlíků v době každoročních podzimních a zimních kouřových spadů z odfukujících domácích hnědouhelných kotlů, mezi hromadami na návsích volně
tlejících větví a posekané trávy i namnoze přetékajících domácích
žump do odtoků povrchových vod.
Nakonec tato nespokojenost vyústila do řešení, které začínalo konstatováním: „ jsme historickými zemědělci a těžko to někdo může do budoucna změnit. Máme tu k dispozici to, co svou
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činností také produkujeme jako biologicky rozložitelný odpad,
který volně tlející v přírodě představuje značné biochemické zatížení naší obce a přírody jako celku. Na druhé straně je to všechno nedoceněná energetická surovina. Stanovme si okruh území
ve kterém můžeme účinným technologickým zařízením jít efektivním způsobem naproti zákonům přírody a přinést tak užitek
přírodě i sobě“.
Tak vznikl projekt energeticky soběstačné obce, kde se z převážné části přeměňují odpadní suroviny na bioplyn a v kombinaci
s přímým spalováním fytomasy pak utváří uzavřený energetický
kruh z něhož vystupuje elektřina jako zpeněžované zboží pro veřejnost a teplo pro místní spotřebu obyvatel obce. Energeticky vyčerpaný zbytek z výroby bioplynu a popel z kotelny se vrací jako
hnojivý komponent na pole.
Bioplynovou stanici jsme zvolili, protože nám řeší několik problémů najednou. Jednak nahrazuje čistírnu odpadních vod a kanalizaci. Kněžice mají pět set obyvatel, ovšem sto z nich žije mimo, ve dvou místních částech a pro ně bychom stejně kanalizaci vybudovat nemohli. Takže jsme si řekli proč odpad nevyvážet
i z Kněžic, když už na to budeme mít techniku, a nevyužívat ho
v bioplynové stanici. Samozřejmě to sehrálo významnou roli
v ekonomice celého projektu. Investiční náklady projektu sice
byly obrovské, odečtení nákladů na kanalizaci a čističku znamená zhruba 45 milionů úsporu. My jsme ale šli dál a řekli jsme
si, že takto budeme likvidovat i veškeré biologické odpady, tzn.
posečenou trávu z obecních ploch, kterých máme asi 5 hekta-
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rů, což není málo, také shrabané listí, odpady z domácností, jídelen atd.
Co se týká ekonomiky projektu, tak celé dílo stálo 138 milionů
korun, je tu ovšem několik ale. My jsme v té době nebyli plátci,
takže to bylo včetně DPH. Když daň z přidané hodnoty odečteme,
což by udělala každá firma a dnes už i obec, protože daňová politika se v tomto změnila, snížíme cenu o 19 procent. A když odečteme už zmíněnou čistírnu a kanalizaci, dostaneme se o dalších
40 milionů níže. Pak už cena nevypadá tak hrozivě, protože vzniklo hodnotné dílo s tepelným výkonem 1,6 megawatt a elektrickým
výkonem 330 kilowatt. A díky tomu, že se nám podařilo získat
83,7 milionů z Evropského fondu regionálního rozvoje a 11,1 milionů od Státního fondu životního prostředí, návratnost zbylých
43,2 milionů, které jsme museli dát ze svých zdrojů, máme spočítanou na zhruba 15 let.
Tento systém bych určitě doporučil i ostatním obcím, ale doporučil bych jim, ať se přijedou podívat na naše, nebo podobné zařízení a poučí se z chyb, které jsme my udělali ne svojí vinou, ale neznalostí systému. Je možné využít různé kombinace, které se dají
namodelovat podle konkrétních možností ostatních obcí.
Náš projekt ovlivnil naprosto zásadně ovzduší v naší obci. Ročně šetříme přes deset tisíc tun emisí CO2 a je to znát i při chůzi po
obci. Před realizací projektu v době inverze, se po ránu při roztápění kotlů válely oblaka kouře po zemi, dnes je tento problém vyřešený díky systémem ESO.
Zdroj: http://www.obec-knezice.cz

Z publikace: Bioplynová stanice energeticky soběstačné obce Kněžice
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Na doprovodných snímcích v této rubrice jsou aktéři semináře MZe a SZIF pro nové opatření PRV III.4.1. Získávání dovedností, animace
a provádění. Seminář se uskutečnil 5. prosince 2012 na MZe.

Výbor NS MAS řešil v prosinci v Blansku přípravu
strategií a koordinaci čtyř aktérů pro venkov 2014+
Přípravou březnové valné hromady na západě Čech se 11.
prosince na jihu Moravy zabýval v úvodu jednání výbor Národní sítě MAS. Zástupce Karlovarského regionu Zdeněk Mach
oznámil, že očekává příjezd delegátů do Žlutic již 13. března
a od 13 hodin, kdy zasedne výbor, se pro další zájemce uskuteční tři exkurze – na zámek v Chotýši a do pivovaru, do Karlových Varů a Becherovky a třetí skupina bude moci navštívit
projekty MAS ve Žlutici. V předvečer volební valné hromady se
pak od 19 hodin uskuteční společenský večer pro zájemce. Pozvánky a další upřesnění programu mohou MAS očekávat
v průběhu ledna.
Předseda: podle MZe se má snížit
podpora v PRV, navýší se přímé platby
Předseda NS MAS František Winter informoval o listopadovém
monitorovacím výboru k PRV, účasti na česko-polské konferenci
Leader bez hranic 2012 na Rejvízu, kde se jednalo i s prezidentem
ELARDu Petri Rinnem, konferenci Národní sítě slovenských MAS ve
dnech 26. – 28. 11. v Únovcích.
10. prosince se na ministerstvu zemědělství uskutečnil kulatý
stůl ministra, kde zaznělo, že se bude snižovat částka na PRV a navyšovat částka na přímé platby. Kohezní a zemědělská politika je
tak v nesouladu (nepoměr názorů v rámci prezentace ČR).
Winter informoval o plánovaném zálohovém čerpání zdrojů na
přímé platby ze zdrojů ČR. Podobné čerpání se snaží NS MAS zajistit na činnost MAS. Problém však bude s čerpáním režií z různých
fondů, což zastím není vyjasněni, i když se jedná.
Vyjednavač: SEA pro strategie nebude,
připravuje se memorandum s církvemi
Vyjednavač NS MAS Václav Pošmurný informoval o reakci ministerstva životního prostředí na žádost o nutnosti SEA pro integrované strategie MAS. Nutnost SEA není vyžadována, ale pokud
MAS budou chtít, tak mohou provést. (Více viz článek na webu
http://nsmascr.cz/aktuality/2012/isu-a-sea/)
Pošmurný informoval o přípravě návrhu společného memoranda České biskupské konference, Ekumenické rady církví a NS MAS
ČR „Venkov jako místo sociálního smíru a duchovního rozvoje“.

Současně byla zaslána výzva farářům a vikariátům s motivací jejich
zapojení se do MAS, popřípadě členství v MAS.
Jednání s Českou lesnickou společností se vedlo o památkově
chráněných objektech na lesních pozemcích a možnosti koordinace aktivit jejich obnovy prostřednictvím místních akčních skupin.
Pošmurný: Finalizace obsahu
integrovaných strategií MAS
Pošmurný zdůraznil, že MMR nadále počítá s využitím MAS pro
operační programy, i když na prezentaci krajům došlo k nešťastnému vyjádření.
Stále se pracuje na obsahu ISÚ – byla předána poslední verze
k připomínkování. Řeší se způsob výběru formou oponentů (garantů). „Je důležité mít kvalitní strategie, které může MMR využít
jako kompletně odspodu zpracované podklady pro tvorbu národních dokumentů tak, jak doposud s ohledem na podklady nemohli,“ uvedl Pošmurný a zdůraznil, že MAS tak budou mít možnost
více se zapojit do přípravy Strategie regionálního rozvoje.
Všechny MAS mohly připomínkovat průběžně aktuální verze
dokumentu obsahu Integrované strategie území působnosti MAS.
Posledním termínem připomínek byl 15. prosinec. Připomínkovaný dokument bude na začátku ledna předán na MMR jako podklad k jednání 9. ledna 2013.
Prezentace pozice Evropské komise
k přípravě Dohody o partnerství s ČR
pro programové období 2014–2020
Z prezentací Evropské komise a také MMR, MZe a MPSV vzešly
níže uvedené důležité pozice:
– hlavní myšlenka > RŮST A PRACOVNÍ MÍSTA
– všechny kroky by měly být činěny v partnerství mezi sektory
(ministerstva) a sociálními partnery (tripartita) a neziskovým sektorem na vrcholové úrovni.
Partnerství = efektivní dialog při přípravě Dohody o partnerství
s NNO a občanským sektorem
– v rámci zemědělství by měl být prioritou Výzkum, Vzdělávání,
Nové technologie a Inovace > v žádném případě není prioritou intenzifikace zemědělské výroby
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V ČR je na 150 MAS pracujících metodou LEADER, které lze
úspěšně využít pro rozvoj venkova i zapojením do jiných fondů,
např. Rybářství. Posílení žen na trhu práce – zajištění dostupné
předškolní péče o děti. Ekologie a Odpady – ne skládkování, prioritou je recyklace, obnovitelné zdroje, snížení energetické náročnosti budov. Zaměření zemědělství na snížení eroze půdy, ochranu
vod, ochranu biodiverzity a krajiny.
Negativní priority – u těchto priorit bude nutné velmi důsledně podložit požadavek na podporu > ŠKOLSTVÍ – ZDRAVOTNICTVÍ – KULTURA – SPORT – VELKÉ INVESTIČNÍ CELKY V CESTOVNÍM RUCHU (velké hotelové areály, lázeňství apod.) – MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Základní úkoly veřejné správy – předcházení korupci.
Základní principy – Aktivní partnerství, Integrovaný přístup > ITI,
Komunitně vedený místní rozvoj.
Pozice ČR k přípravě Dohody o partnerství – ČR je na dobré cestě a je připravena zahájit jednání, jsou zpracovány tematické okruhy definující požadavky ČR
K využití LEADER – (1. náměstek Braun) – Počítáme se selektivním využitím v hospodářky a sociálně postižených a periferních
oblastí.
MPSV – pro podporu sociálního začleňování a vyloučených oblastí počítáme s místními komunitami.
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představena žádost o místopředsednictví. Česká republika byla ve
finále jako spolukandidát s Dánskem. Prezentace obou zemí –
Dánsko zastupuje jenom cca 20 MAS a jejich názory jsou roztříštěné / NS MAS ČR představena jako týmový zástupce. V závěru bylo odhlasováno místopředsednictví obou zemí. Pro NS MAS je přínosem snížení nákladů a zvýšení rozdělení agendy.
Po jednání ELARD se uskutečnila návštěva na stálém zastoupení ČR – pan Jílek podpořil takovouto aktivitu, která by měla být zaměřena i na další země. Další jednání se uskuteční v lednu s DG
Development na téma LEADER jako nástroj pro rozvojovou pomoc.
Radim Sršeň v závěru prezentoval, že ČR působí velice organizovaně než jiné země a NS MAS má velkou členskou základnu. „Je
potřeba si určit priority na příští rok. ELARD má velké možnosti
v prosazování svých priorit, ale ne plně to naplňuje,“ dodal.
Vícepředsednická země v ELARD pro rok 2013 znamená práci
zástupce 60 dní za rok. Finanční částka na místopředsednictví je
pro ČR ve výši svého plánu práce, maximálně však 125 tisíc korun
z důvodu dvou místopředsednických zemí. Na dalším jednání bude sestaven plán práce pro místopředsednické země. (Více viz TZ
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2012/ceska-republika-bude-mistopredsednickou-zemi-evropske-asociace-elard/ a článek na str. 4
tohoto vydání ZV.)
Výbor NS MAS pověřil zástupce v ELARD Radima Sršně definovat činnost a priority NS MAS v místopředsednictví – návrh jiného
Koordinace čtyř organizací
systému příspěvků, zaměření na programy (např. Mládež v akci),
– aliance pro venkov 2014+
které umožní přenést priority dovnitř ČR.
Výbor rovněž schválil vytvoření PS pro místopředsednictví
Vyjednavač Pošmurný dále informoval o koordinační schůzce
SMS ČR, SMO ČR, NS MAS a SPOV ČR k možnostem spolupráce v ELARD. Zpočátku to bude tisková zpráva a banner na web.
a sdílení aktivit v oblasti přípravy programovacího období 2014+.
Nová pravidla pro IV. osu, propagační
SMO ČR přislíbila článek, který by měl zhodnotit průniky názofilmy o MAS, neziskovky v Radě vlády
rů mezi SMO ČR a NS MAS a taky probíhající spolupráci a podporu aktivitám MAS, které jsou výrazným spoluhráčem obcí na venPředseda PS LEADER Jan Florian ml. přednesl informace o dokově, obce jsou zase nejdůležitější částí veřejné kontroly činnosti tazování na změny v pravidlech – externí audit a podobné dotazy.
MAS s ohledem na svou zákonnou povinnost rozvoje svého správ- Odpověď z MZe zatím nebyla do doby jednání zaslána. (Odpověního území. MAS jsou jim v této oblasti partnerem. Obce by tedy di na některé dotazy byly zveřejněny na stránkách SZIF 2. ledna
měly být nedílnou součástí MAS, jejími členy.
2013. – pozn. aut.)
Předseda PS Medializace a propagace Josef Jančo informoval,
Tajemnice k propagaci NS MAS
že Celostátní síť pro venkov (CSV) chce pořídit šoty o MAS, pravTajemnice NS MAS Olga Špiková představila hlavní aktivity za rok děpodobně desetiminutový film dle navrhnutého schématu – po2012. Uskutečnilo se 12 projektů, které zahrnovaly hlavně propa- rovnatelné filmy dle scénáře. Informoval dále o přípravě fotosougační činnost na výstavách, organizaci seminářů a sběr dat o MAS těže na téma VENKOV pro rok 2013.
V závěru jednání Jiří Krist prezentoval informace z Rady vlády
a příkladech dobré praxe. Dále byl představen návrh projektové činnosti na rok 2013 a také upozorněno na žádost MMR o podporu pro NNO. Velice byl vyzvedán LEADER. Zazněly zde obavy, že zjedpro NNO na činnost tajemnice. Členové Výboru byli také seznáme- nodušení operačních programů se nepovede. NNO dokumenty
ni s čerpáním rozpočtu, který je vyrovnaný. Dostali za úkol projed- připomínkují, ale připomínky nejsou akceptovány. Rada doporučunat na valných hromadách krajských sdružení možnosti a ochotu je, aby se NNO odkazovaly přímo na EP.
financování nákladů na vyjednávání pro rok 2013.
Výbor v závěru jednání schválil jako nového člena NS MAS obPodpůrné kroky NS MAS pro
čanské sdružení Místní akční skupina Brána Vysočiny. Schválil nomístopředsednictví ČR v ELARD
minaci do Výboru IROP Václava Pošmurného a náhradníka FrantišOd minulého jednání výboru se uskutečnilo jednání PS Meziná- ka Wintera. Na námět Gustava Charouzka dostala krajská sdružerodní spolupráce s vedením organizace. Byly vyžádány podklady ní za úkol projednat na krajských valných hromadách možnost
jak účetní, tak výroční zprávy o činnosti a byla sjednána schůzka zvýšení členských příspěvků v návaznosti na „osvojování“ pro nena Rejvízu. Na základě jednání bylo doporučeno kandidovat na podpořené MAS.
Zapsala: Olga Špiková. Upravil a zkrátil Tomáš Šulák
místopředsednický post v ELARD. Na jednání ELARD 5. 12. byla
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Úkoly k projednání na valných hromadách krajských
sdružení:
1.	Nominovat člena a náhradníka do Výboru NS MAS ČR, člena
Kontrolní komise, členy PS (Leader, Medializace a propagace, Mezinárodní spolupráce, Hodnocení, Vize a rozšíření, Vzdělávání).
2. KS MAS xxx kraje doporučuje pro všechna další hodnocení
v rámci stálého a transparentního prostředí pro práci MAS, aby
kritéria pro hodnocení a jeho dopad byla zveřejněna na začátku daného hodnoceného období, aby bylo přihlíženo ke
specifikům a odlišnostem jednotlivých MAS a aby nebyl kladen
nepřiměřený důraz na formální kritéria na úkor podstaty, tj.
hodnocení skutečné činnosti MAS. Dále doporučujeme pro hodnocení využít návštěv na místě v jednotlivých MAS a to i průběžně.
3. Projednat a navrhnout náplň činnosti NS MAS ČR (viz pomocná tabulka).
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4. Informovat o činnosti koordinátora a projednat možné další
financování jeho činnosti.
– doposud se zapojilo 83 MAS, které poskytly dary ve výši cca
600 tis. Kč
– náklady na činnost koordinátora jsou ve výši 800 tis. Kč (ke konci roku 2012)
5. KS nominují členy do pracovních týmů OP dle nastavených
definic:
– odpovědný člověk, kterému bude Výbor věřit na doporučení KS,
– přirozená autorita s vlastním názorem, který bude korespondovat s většinovým názorem MAS,
– zástupce na jednání musí být stejný, aby nedošlo k rozdílnosti
názorů a porušení kontinuity jednání,
– neplacená funkce.
6. Informace o zvolení NS MAS ČR místopředsednickou zemí
v ELARD společně s Dánskem. Výbor NS MAS ČR schvaluje zastupování v ELARD dosavadním zástupcem Radimem Sršněm
do jednání Valné hromady NS MAS ČR v březnu 2013. Plán činnosti v ELARD bude upřesněn.
NS MAS

Zasílejte náměty k Národní konferenci VENKOV 2013,
která se uskuteční v Teplicích nad Bečvou na Hranicku
Příjemný areál Lázní Teplice nad Bečvou a město Hranice v Olomouckém kraji budou dějištěm v pořadí už páté národní konference věnující se současnosti i budoucnosti českého a moravského
venkova. Ve dnech 1. až 3. října 2013 se tak opět pod jednou střechou sejdou aktéři rozvoje z řad zástupců ministerstev, krajů, samospráv, místních akčních skupin a stavovských organizací z celé
republiky. Témat k řešení bude jistě opět víc než dost. Hlavní téma,
celkovou koncepci a obsahovou náplň již nyní začínají připravovat
krajské buňky Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě MAS

ČR. Technické zázemí a logistiku v místě pak bude zajišťovat především MAS Hranicko a Mikroregion Hranicko, samozřejmě s podporou mnoha dalších partnerů. Již nyní je možno zasílat náměty,
nápady a připomínky.
František Kopecký,
manažer MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice
tel: 773 583 020
e-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz
Projekty spolupráce

OSA IV LEADER V JIHOČESKÉM KRAJI

KMAS:
PMAS:

MAS Sdružení Růže
MAS Pomalší
MAS Loucko

Název projektu Ú

Kovářství včera a dnes

Typ projektu:

národní

Celkové náklady projektu
Výše dotace v %
číslo opatření z PRV

3 520 000 Kč
90 %
IV.2.1

PříKLADy Z PRAxE

Kraj:

Jihočeský
Jihočeský
Vysočina

Hlavní cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je využití kulturního a historického dědictví pro udržitelný rozvoj regionů. Dílčím
cílem pro tento projekt je pak využití tradičního kovářského řemesla pro posílení konkurenceschopnosti
místních řemeslníků, oživení regionů a propagaci pro rozvoj cestovního ruchu.

Obsahem projektu je:
Zvyšování dovedností kovářů a povědomí o jejich aktivitách (kurzy, exkurze, výměnné stáže)
Prezentace řemesel dětem a mládeži (akce pro veřejnost, prezentace školám)
Využití aktivních dílen a řemeslníků k oživení regionu rozvojem stávajících aktivit a novými – tradici
zakládajícími akcemi (akce pro veřejnost na kovárnách)
Propagace kovářství jako řemesla (publikace o kovářství, expozice řemesel a kovářství, infotabule)
Využití fenoménu kovářství v cestovním ruchu (naučná stezka, průvodce stezkou)
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LEADER V PRAXI. Národní síť MAS Jihočeského kraje ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov vydala prostřednictvím ministerstva
zemědělství a Programu rozvoje venkova nově publikaci „Osa IV LEADER v Jihočeském kraji – Příklady z praxe“.
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SZIF převzal v rámci transformace
organizací ministerstva zemědělství
agentury pro zemědělství a venkov
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) převzal od roku 2013
většinu zaměstnanců a povinností Agentur pro zemědělství a venkov (AZV). Tento krok souvisí s probíhající transformací organizací
podřízených ministerstvu zemědělství za účelem zefektivnění státní správy, snížení administrativních nároků na podnikatelské subjekty a dosažení finančních úspor. K úplnému propojení SZIF a AZV
dojde do konce roku 2013.
Síť 63 pracovišť AZV je dosud organizačně začleněna přímo do
ministerstva zemědělství. V každé agentuře působí několik pracovníků, jejichž úkolem je poskytování rozmanitých služeb zemědělcům, především v souvislosti s administrací dotací.
V novém uspořádání bude celá stávající síť AZV z větší části převedena do SZIF. „Pro klienty se nic nemění, pokud jde o rozsah poskytovaných služeb a místa působení agentur. Jedinou změnou z
hlediska klientů je sjednocení provozní doby všech AZV pro běžné
agendy s provozní dobou regionálních odborů SZIF,“ ujišťuje Martin Šebestyán, první náměstek ředitele SZIF.
Z dosavadních 389 funkčních míst v síti AZV bylo 83 míst zrušeno ke konci roku 2012. Ze zbylých asi 300 míst je na SZIF převedena většina, malá část pracovníků zajišťujících činnosti v oblasti
hospodářské správy (účetnictví, správa majetku) přechází na příslušné odbory sekce správní ministerstva zemědělství. Agenda zjišťování výše škod na polních plodinách a ostatních škod v územích
určených k řízeným rozlivům povodní a agenda nedoplatků přídělových cen budou převedeny na nově vznikající Státní pozemkový
úřad.
V přechodovém roce 2013 bude proces začlenění AZV do SZIF
pokračovat některými nezbytnými legislativními úpravami tak, aby
mohly být od počátku příštího roku 2014 naplno využity všechny
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očekávané přínosy. Změna umožní především sjednocení agend,
optimalizaci vedení veřejného registru půdy LPIS, efektivnější využití elektronizace v soustavě služeb poskytovaných AZV zemědělcům a následně také odstranění nerovnoměrné zátěže AZV působících v nevhodném územním členění.
„Chci ujistit všechny zemědělce, že jsme sice ke změně byli motivováni snahou zefektivnit provoz resortních institucí a uspořit finanční prostředky, ale že je proces připraven tak, aby nevyvolal
žádné negativní dopady na straně klientů AZV a SZIF. Připravená
změna nám umožní splnit cíl uspořit ve správních a provozních výdajích resortu v letech 2009 až 2016 celkem 16 miliard korun, přičemž platí nepřímá úměra, že čím více uspoříme ve správě a provozu, tím méně budeme muset spořit na platbách pro příjemce dotací,“ dodává ministr zemědělství Petr Bendl.
Zdroj: MZe

Státní pozemkový úřad bude řídit
rozsáhlou pozemkovou agendu
Státní pozemkový úřad (SPÚ), který bude zřízen k 1. lednu 2013,
spojí agendy dosud vykonávané Pozemkovým fondem České republiky ( PF ČR) a pozemkovými úřady, které působily v okresních
městech jako součásti ministerstva zemědělství. Nová instituce je
zřízena zákonem schváleným v prosinci Poslaneckou sněmovnou
a podepsaným prezidentem Václavem Klausem.
SPÚ bude vykonávat působnosti ve věcech:
– vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
(zákon č. 229/1991 Sb.),
– pozemkových úprav (zákon č. 139/2002 Sb.),
– převodu majetku státu na jiné osoby (zákona 92/1991 Sb.) a
– převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na
jiné osoby (dosud zákon 95/1999 Sb., nově upraveno přímo
v zákoně o SPÚ).
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SPÚ také mimo jiné převzal od Pozemkového fondu ČR roli povinné osoby podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (č. 428/2012 Sb.), a bude tedy řešit i vydávání restituovaného majetku církvím.
Do funkce ústředního ředitele bude ministrem zemědělství Petrem Bendlem jmenován Petr Šťovíček, který působil na pozici 1. náměstka PF a od června letošního roku byl pověřen jeho řízením.
Pozemkový fond ČR během své transformace od roku 2010 snížil počet pracovních míst o více než 200 a v současné době má 721
zaměstnanců. Nově vzniklý SPÚ by měl zaměstnávat přibližně
1500 osob, předpokládá se ale, že v průběhu roku 2013 dojde ke
konsolidaci činností a odpovídající redukci počtu zaměstnanců.
Sídlem SPÚ bude budova zrušeného Pozemkového fondu ČR v Praze 3, Husinecká 11a.
Zdroj: MZe
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Společný postup je základem
úspěchu, tvrdí SMS a SMO

Koordinační schůzka zástupců Svazu měst a obcí a Sdružení
místních samosparáv se uskutečnila dne 5. prosince 2012 pod záštitou předsedy sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Stanislava Polčáka. Předmětem jednání bylé dokončení reformy veřejné správy, kde shodně obě organizace požadují neoddalování veřejné správy občanům. To souvisí s opakovanými
návrhy na převod kompetencí výkonu přenesené státní správy na
obce s rozšířenou působností, což prakticky znamená, že lidé budou muset za těmito službami dojíždět dále. Shoda panuje i na
tom, že nejprve je nutno dokončit reformu ústřední státní správy,
která se stále odkládá.
Část debaty byla věnována problematice meziobecní spolupráce, především tomu, jaké modely by mohly fungovat systémově
Svaz měst a obcí vyzval vládu,
a byly pro obce motivační. Cílem by mělo být posílení vlivu obcí
aby zachovala stavební úřady
v území vzhledem k působení ostatních aktérů a přirozená obrana
proti více či méně zřetelnému tlaku na slučování obcí ze strany stáa matriky občanům co nejblíže!
tu. Účastníci se dohodli na další spolupráci v této oblasti, přičemž
Zástupci měst a obcí předali 3. ledna na Úřadu vlády výzvu k zasta- základním předpokladem všech návrhů řešení musí být zachování
vení druhé fáze reformy veřejné správy. Cílem je zabránit plošnému samostatnosti každé obce. Další jednání je naplánováno hned
Zdroj: SMO
snížení počtu stavebních úřadů a matrik a dalšímu odebírání kompe- zkraje nového roku.
tencí obcím. Představená vládní reforma totiž vzdaluje správu od občanů, což je pro obce nepřípustné. Svaz měst a obcí ČR proto žádá
vládu, aby od dokončení druhé fáze reformy veřejné správy upustila. Poplatek za tomboly v roce 2013
Předáním výzvy, do které se zapojilo na 500 obcí a měst, ktezůstává v režimu roku 2012
rých se předkládané změny dotknou, chtějí zástupci Svazu měst
a obcí ČR představitele vlády důrazněji upozornit na úskalí připraUpozorňujeme všechny, kteří plánují v roce 2013 pořádat
vovaného legislativního řešení. Ministerstvo vnitra totiž navrhuje
tomboly, že ministr financí prodloužil platnost rozhodnutí o prozrušení výkonu státní správy na obcích I. a II. stupně. Co to bude
minutí části správního poplatku za přijetí žádosti o provozování
pro obce konkrétně znamenat, shrnul starosta města Chlumec nad
tomboly do 31. 12. 2013. Částka 5 000 Kč se tak opět snižuje
Cidlinou Miroslav Uchytil: „Tato úprava s sebou přinese zrušení stana 500 Kč.
vebních úřadů, zrušení matrik, odebrání agend řešení přestupků
Namísto tomboly mohou organizátoři také uspořádat soutěž,
proti občanskému soužití, vydávání rozhodnutí o předepsání fianketu nebo jinou akci o ceny, kdy se organizátor zavazuje vynančních odvodů za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského
platit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výpůdního fondu, rybářských lístků a další.“
Ve výzvě proto obce vyjadřující s tímto zásadní nesouhlas a odmí- běrem, nepeněžité výhry. Ty u jednoho provozovatele v jednom
tají direktivní odnětí většiny kompetencí v přenesené působnosti pro kalendářním roce nesmějí přesáhnout částku 200.000 Kč a hodobce I. a II. stupně. „Nerozumím tomu, proč nám stát nařizuje, jaké nota jednotlivé výhry nesmí přesáhnout 20.000 Kč. Pořádání taslužby smíme vykonávat. V případě, že nyní zajišťujeme tyto služby kových akcí je potřeba oznámit místně příslušnému finančnímu
a chceme v tom pokračovat, máme na to vyškolené úředníky, které úřadu (ve smyslu vyhlášky MF č. 315/1999 Sb., o způsobu oznastátu platíme, tak nevidím důvod, proč bychom nemohli nadále svým mování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřeobčanům poskytovat kompletní servis,“ říká Jana Vildumetzová, bitelskou loterií) nejpozději 15 dní předem. Oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky není zpoplatněna. Samo minisčlenka Předsednictva Svazu a starostka města Horní Slavkov.
Starostové ve výzvě také vyvracejí tvrzení ministerstev, že pří- terstvo financí tento postup nepřímo provozovatelům tombol
slušná povolení mohou dnes občané vyřídit na jednom místě ne- posvětilo. Řešením by tedy mohlo být při vstupu na ples číslovat
bo dokonce v jeden den. Neznají totiž úřad, který vyjádření dotče- přijaté vstupenky. Kdo projeví zájem zúčastnit se soutěže o ceny, ten může zaplatit drobný poplatek za „vhoz“ ústřižku své
ných orgánů provádí „na počkání“.
Svaz na konečné důsledky těchto změn opakovaně upozorňu- vstupenky do slosovací nádoby. Namísto tomboly tak proběhne
je. „Chápeme, že stát hledá možnosti, jak ušetřit, je ale nepřípust- pouze slosování o ceny, které není podrobeno tak přísné právní
Zdroj: SMO
né, aby se tak dělo na úkor občanů,“ řekl po předání výzvy na Úřa- úpravě.
du vlády předseda Svazu Dan Jiránek a upozornil, že „Úsporu státu zaplatí občané, kteří budou muset více cestovat za úřady.“
Výzva k upuštění dokončení druhé fáze reformy veřejné správy je Kulatý stůl ministra zemědělství:
důrazným připomenutím dlouhodobých požadavků Svazu. Představitelé měst a obcí totiž opakovaně předkládali vládní i parlamentní Odmítnutí škrtů pro rozvoj venkova
politické reprezentaci své námitky a snažili se vést konstruktivní de- v rámci Společné zemědělské politiky
batu, která by zamezila plošnému rušení stavebních úřadů a matrik.
Vyjednávání o legislativním balíčku k budoucí podobě SpolečSvaz například dlouhodobě podporuje efektivní správu a v otázce
změny financování výkonu státní správy na obcích upřednostňuje fi- né zemědělské politiky (SZP) Evropské unie po roce 2013 a problenancování podle skutečného výkonu státní správy, provedenému na matika cukerných kvót byly tématy prosincového kulatého stolu
k evropským otázkám v zemědělství.
základě výsledků analýzy počtu provedených úkonů na úřadech.
Ministr Petr Bendl informoval, že Evropská rada prozatím nedoZdroj: SMO
Více na: http://www.smocr.cz/cz/publikace/tiskove-zpravy/ spěla k dohodě o Víceletém finančním rámci EU 2014 – 2020. „Dozachovejme-stavebni-urady-a-matriky-obcanum-co-nejblize.aspx hoda se dá očekávat během února,“ řekl Bendl.
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ních operací. Mohou se tak stát katalyzátorem pro zvýšení snahy
českých podnikatelů uplatnit se na nových trzích,“ řekl ministr Petr Bendl.
Zdroj: MZe

Předseda Zemědělského svazu
Pýcha viceprezidentem COGECA

ČR usiluje v rámci reformy SZP o zajištění rovných podmínek jak
pro staré, tak nové členské státy. V oblasti rozvoje venkova je pro
nás klíčová výše obálky, konkrétně její navýšení. „Zásadně odmítáme škrty navržené pro oblast politiky rozvoje venkova. Domníváme se, že právě tato politika je prostředkem pro větší efektivitu,
konkurenceschopnost a modernizaci SZP,“ uvedl ministr Bendl.
Ministr vyjádřil přesvědčení, že vzhledem k stále nejasné výši
budoucího rozpočtu pro oblast zemědělství a mnoha neuzavřeným
otázkám, začíná být legitimní diskuse na téma přechodného období. „Bez dohody na struktuře a objemu rozpočtu pro nadcházející období je téměř nereálné předpokládat dosažení komplexní dohody o budoucí podobě SZP. Pokud bychom byli optimisté, můžeme dohodu ohledně jejího budoucího směřování očekávat až
s blížícím se létem. I tak bude na implementaci nové legislativy jen
velmi málo času a bude nutné přechodné období pro rok 2014.
Pro toto období je pro nás prioritou zachování plateb SAPS,“ řekl
Petr Bendl.
Zdroj: MZe

Publikace MZe „Za hranice EU“
prezentuje české produkty
úspěšné na zahraničních trzích
Ministerstvo zemědělství vydalo pravidelnou publikaci, která
obsahuje podrobné informace o českém zahraničním obchodě se
zemědělským a potravinářským zbožím (AZO), letos má název „Za
hranice EU“.
Hlavním tématem letošního vydání publikace je prezentace českých výrobků a zboží, které se s úspěchem prosazují v zemích mimo
Evropskou unii. Podíl zemědělského a potravinářského vývozu ČR
do těchto regionů představuje jen necelých 10% celkového českého agrárního vývoZa hranice eU
zu. Přesto existuje řada výBeyond the EU borders
robků, u nichž podíl vývozu
mimo EU tuto úroveň překračuje, nebo dokonce tvoří
převažující část.
„Některé nedávné změny
podmínek obchodu v zahraničí, o kterých publikace informuje, mohou být pro české podnikatele velmi zajímavé, protože se týkají zlepšení
podmínek a transparentnosti přístupu na zahraniční trhy a znamenají zjednodušení a snížení nákladů obchod-

Na jednání prezidia evropské organizace zemědělských družstev – COGECA, byl předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha
zvolen jejím viceprezidentem. Pýcha se tak stal jediným členem vedení COGECA z řady nových členských zemí.
„Zemědělský svaz vždy podporoval myšlenku tržně orientovaného zemědělství, které je především producentem kvalitních potravin a tyto myšlenky budu obhajovat i v rámci reformy společné
zemědělské politiky. Konkurenceschopnost zemědělců je vzhledem k prohlubující se globalizaci trhu s potravinami a zemědělskými komoditami stále více spojena s dobře fungujícími a konkurenceschopnými družstvy. Individuální zemědělský podnik či individuální farmář, byť třeba velký, se velmi těžko může účinně bránit
tlaku v rámci potravinového řetězce, či se prosadit na světovém trhu,“ řekl Pýcha.
Zvolení českého zástupce do úzkého vedení jedné ze dvou největších evropských zemědělských organizací je o to významnější,
že v současnosti vrcholí na evropské úrovni jednání o budoucí podobě Společné zemědělské politiky EU na dalších sedm let. Hlas
českých zemědělců, kteří jsou již dnes vnímáni jako jedni z nejaktivnějších z nových zemí EU při jednání o reformě SZP, tak může
být ještě posílen.
Předseda Zemědělského svazu tento názor potvrdil: „Jedním
z cílů mé kandidatury je samozřejmě snaha o lepší obhajobu našich zájmů v rámci reformy Společné zemědělské politiky EU. Ve
spolupráci s dalšími nevládními organizacemi jsme vždy usilovali
o to, aby bylo dosaženo spravedlivého postavení zemědělců v celé EU a proto jsme vždy bojovali proti diskriminaci našich farmářů v rámci společné zemědělské politiky“.
COGECA je evropskými institucemi uznávána jako hlavní zástupce a mluvčí sektoru zemědělských a rybářských družstev. V současné době zastupuje zájmy cca 40 000 zemědělských družstev zaměstnávajících asi 660 000 lidí a disponujících ročním obratem přes
300 miliard eur.
Zdroj: Zemědělský svaz

SMS ČR pomůže s řešením novely
zákona o rozpočtových pravidlech
Přes několikerý nesouhlas Sdružení místních samospráv ČR nabyla dne 1. ledna 2013 účinnosti novela zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech, podle níž mají obce ve lhůtě 3 měsíců povinnost zřídit účet u ČNB. SMS ČR obdrželo v této věci četné negativní reakce z řad svých členů. S odmítavými reakcemi se
ztotožňujeme. V průběhu ledna bude ve spolupráci s ČNB připraven informační materiál s návodem na to, jak na uvedenou novelu reagovat.
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Monitoring médií

Přečetli jsme u Asociace soukromého zemědělství

Kozí farma v Pěnčíně se stala
vítězem soutěže Farma roku 2012
Do posledního místečka zaplněné divadlo ABC tleskalo vítězi
soutěže Farma roku 2012, jejíž jedenáctý ročník vyhlásila Asociace soukromého zemědělství ČR. Záštitu nad akcí převzal předseda
vlády ČR Petr Nečas.
Odborná porota, která hodnotí nominované farmy dle pěti kritérií (celkový vzhled farmy, organizace práce, ekonomické výsledky, zamýšlený rozvoj a zapojení rodiny do chodu farmy), neměla
ani v letošním roce jednoduché rozhodování. Letošní nominované
farmy totiž předvedly originální a důmyslně propracované podnikatelské záměry a dokázaly mimo jiné i to, jakým přínosem jsou
pro obce, v nichž žijí. A které z nich zaujaly nejvíce?
Vítězem jedenáctého ročníku soutěže Farma roku se stala Kozí
farma Pěnčín rodiny Pulíčkových z členské organizace ASZ – Svazu chovatelů ovcí a koz. Ekologická farma rozkládající se na 210
hektarech travních porostů a 10 hektarech sadů v okrese Jablonec
nad Nisou je zaměřena na chov pětiset koz a stejného množství ovcí. Veškeré kozí i ovčí mléko je zpracováváno přímo ve faremní mlékárně a pestrá škála výrobků z něj je prodávána nejen ve vlastním
obchodě a na farmářských trzích, ale vlastním rozvozem putuje i do
mnoha prodejen v Praze. Další z podnikatelských aktivit rodiny Pulíčkových je provoz výletního areálu s mnoha zajímavostmi pro děti i dospělé. „Od počátku našeho podnikání jsme vsadili na diverzifikaci, a to se ukázalo jako správná cesta,“ řekl Josef Pulíček.
Stříbrnou příčku obsadil Smetanův statek ze Svobodných Dvorů, člen ASZ Rychnov nad Kněžnou. Rodina Smetanova pěstuje na
32 hektarech polí směrem na severozápad od Hradce Králové zelí,
dýně, cibuli a brambory. Z části úrody se přímo na farmě vyrábí originální zelné saláty prodávané buď přímo ze dvora či na farmářských trzích. Stabilizaci výdělků pomáhá zajišťovat i nedávno rekonstruovaný krásný penzion a nově i salonek, který slouží jako školící
místnost. „Jedním z cílů našeho podnikání je představit lidem zemědělství jako poslání s vazbou na produkci kvalitních českých potravin. Snažíme se o to od těch nejmenších formou dnů otevřených
dveří pro předškolní a školní děti,“ informoval David Smetana.
Široký záběr činností má bronzem ověnčená farma Pavla Vokála v těsné blízkosti Národního parku Šumava, která je členem
Asociace farmových chovů jelenovitých ČR. Pavel Vokál s rodinou
zde ekologicky obhospodařuje 1.150 hektarů půdy, která slouží
převážně pro chov osmi set kusů masného skotu. Kromě toho je
na farmě také obora s několika stovkami jelenů a daňků. V šesti
malých rybnících probíhá chov lososovitých ryb, především pstruhů. Na ideální podmínky horské přírody a extenzivní činnost farmy
navazuje provoz agroturistiky, jejíž součástí je rybářská bašta a moderní penzion vybudovaný z bývalých stájí. „Každopádně počítáme s dalším rozvojem farmy. Víme, že dobrá rodinná farma se buduje několik generací,“ prozradil své plány Pavel Vokál.
Čtvrté místo náleží farmě rodiny Ondruchových z Valašské
Bystřice, která je členem ASZ Vsetín. Ondruchovi se od počátku
hospodaření věnují zemědělské činnosti typické pro oblast Valašska
– tedy chovu dojných ovcí. Mléko od stáda zhruba 110 ovcí je zpracováváno ve vlastní minimlékárně a prodej sýrů, tradiční žinčice
a dalších výrobků z plně ekologické produkce je zajištěn přímo
z obchůdku na farmě. Doplňkovou činností Ondruchových je výroba originální kruhové dojírny pro ovce podle vlastního návrhu. „Domnívám se, že i moderní zemědělské podnikání může být návratem
k tradičním hodnotám,“ řekl mladý hospodář Tomáš Ondruch.
Páté místo obsadila rodina Vodňanských se svým statkem s tisíciletou historií v Blíževedlech z ASZ Litoměřice. Statek rodina obnovuje od roku 1992, kdy jim byl vrácen v dezolátním stavu v podobě obvodových zdí. V současnosti už hospodářství opět plně

funguje – na 380 hektarech se pěstuje chmel, obilí a olejniny, na
pastvinách se pase stádo masného skotu a několik koní. Výzvou
do budoucna je ale pro rodinu dokončení oprav všech hospodářských i obytných budov statku, které by jednou měly sloužit i jako
penzion. „Soukromé zemědělství pro mě není jen podnikání, ale
hlavně rodinná tradice, v které vidím budoucnost i pro další generace,“ vysvětlil Erich Vodňanský.
Letošní nominované farmy si svá umístění mezi pěti nejlepšími
bezesporu zaslouží. U některých z nich se o tom budete moci
osobně přesvědčit v dalších letech, kdy se stanou hostiteli tolik oblíbených Farmářských slavností. Jsme rádi, že rodinné farmy se
opět staly nedílnou součástí společnosti a podařilo se jim výsledky
své práce pozměnit pohled spotřebitelů na soukromé zemědělství.
Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ

Ekologická kozí farma Pulíčkových
– mléčné výrobky, sklozemědělství
i výletní areál s poznáváním zvířat
Na chov asi pěti set koz a stejného množství ovcí je zaměřena
ekologická farma rodiny Pulíčkových rozkládající se na 210 hektarech travních porostů a 10 hektarech sadů v okrese Jablonec nad
Nisou. Veškeré kozí i ovčí mléko je zpracováváno přímo ve faremní mlékárně a pestrá škála výrobků z něj je prodávána nejen ve
vlastním obchodě a na farmářských trzích, ale vlastním rozvozem
putuje i do mnoha prodejen v Praze.
Zemědělství a sklářství v moderním pojetí
Rodina Pulíčkových je také originální tím, že dvě historicky tradiční
činnosti tohoto podhorského regionu – zemědělství a sklářství, dokázala spojit a ukázat i v moderním pojetí, a to ve stylu výletního areálu, který každoročně navštíví zhruba 25 tisíc návštěvníků. „Podhorské
oblasti severních Čech byly od 14. století krajem tzv. „sklozemědělců“.
Každý sklář měl také vlastní políčko, kde se snažil vypěstovat nějakou
zeleninu. Podle finančních možností pak hospodářství doplňovaly ovce, kozy a drůbež,“ přibližuje zdejší historii hospodář. Dnes spásá od
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jara do podzimu Pulíčkovic pastviny na úpatí Jizerských hor celoden- rokracii. „Oceňujeme proto snahu Asociace soukromého zemědělně zhruba pět set dojných východofríských ovcí.
ství, která v boji proti byrokracii vynakládá značné úsilí,“ dodávají.
Farma rodiny Pulíčkových si na trhu našla své pevné místo. V doVýletní areál plný zajímavostí pro děti i dospělé
bě, kdy slyšíme nářky nad poklesem a útlumem zemědělské výroVe výletním areálu, jehož je farma součástí, se návštěvníci mi- by, řeší Pulíčkovi opačný problém – každoroční nárůst prodaných
mo jiné seznamují se slavnou sklářskou historií Jablonecka a Želez- mléčných a uzenářských výrobků činí 20 %, stále však nestačí plně
nobrodska. Rodiny s dětmi mohou využít vyjížďky výletním vláč- pokrýt požadavky svých zákazníků.
Zdroj: ASZ
kem z farmy přes Jistebsko a Krásnou až k rozhledně na Horní ČerVíce informací, včetně reportáží z oceněných farem najdete na
né Studnici. Možností, kam se v rámci výletního areálu podívat, je http://www.asz.cz/
ale mnohem více. Další z nich je například šedesátiminutový prohlídkový okruh brusírny skleněných perel, kozí farmy a sýrárny za
doprovodu odborné průvodkyně. Zejména děti jsou v rámci prohlídky nadšené z místní mini zoo. Ta zahrnuje kromě koz a ovcí Místopředsedkyně ASZ Eliška Kravcová
i koně, masný skot, osla, pávy, perličky, husy a kachny. „Nevěřili oceněna „Lady Pro“ na Pražském hradě
byste, kolik dnešních dětí mnohá zde chovaná zvířata ani nezná.
Je smutné, když tápají při pohledu na kachnu či husu,“ říká s poVe Španělském sále Pražského hradu převzala v pátek 30. listovzdechem majitel farmy Josef Pulíček.
padu v doprovodu předsedy ASZ Josefa Stehlíka a místopředsedy
Součástí farmy je i zemědělské muzeum, kde si návštěvníci mo- ASZ Břeclav Miroslava Zabloudila čestný titul Lady Pro 2012 místohou prohlédnout staré zemědělské stroje používané v minulosti při předsedkyně Asociace soukromého zemědělství ČR Eliška Kravcová.
polních pracích. Všechny vystavené exponáty pocházejí z oblasti
Titul Lady Pro uděluje společnost Comenius ženám, které ve své
Jablonecka a Turnovska. „Výtěžek z dobrovolného vstupného je manažerské, obchodní, politické, sportovní, umělecké nebo jiné výpoužit na rozšíření expozice a údržbu stávajících exponátů,“ vy- znamné činnosti a kariéře, ale i mateřství patří k těm nejcennějším.
světluje hospodář.
Těm, které dosáhly skutečně mimořádných úspěchů a při své každodenní časově, odborně a mnohdy i fyzicky náročné práci a činBílé a hnědé kozy jako genetický zdroj
nosti si dokázaly zachovat své ženství.
Kromě pěti stovek východofríských ovcí naleznete na Pulíčkovic
„Ocenění mě samozřejmě velmi těší. Je však třeba podotknout,
farmě i stejné množství bílých a hnědých krátkosrstých koz, které že nepatří mně samotné, ale především Asociaci a všem těm, kteří
jsou zařazeny do Národního programu pro uchování genetických se během let zasloužili o její přerod v uznávanou a respektovanou
zdrojů a je u nich prováděna kontrola užitkovosti. „Šlechtitel ze Sva- organizaci,“ podotkla skromně Eliška Kravcová. Přitom její zásluhy
zu chovatelů ovcí a koz odebere každý měsíc vzorky mléka pro kon- v tomto směru jsou nemalé – již dvě desítky let se aktivně účastní
trolu mléčné užitkovosti. Členům SCHOK je pak jednou ročně k dis- lobby a politických jednání v oblasti podpory rodinných farem (a zepozici brožura s celorepublikovými výsledky,“ vysvětluje Josef Pulíček. mědělství obecně), jak na regionální, tak i celorepublikové úrovni.
Spolu se svou matkou a dvěma dcerami se na rodinné farmě
Pěnčínské mléčné výrobky ověnčené mnoha oceněními
v Oseku nad Bečvou na Přerovsku věnuje chovu prasat a hospoV roce 2008 vybudovali Pulíčkovi za pomoci dotací z evropských
daří na více než 40 hektarech půdy. Do budoucna plánuje farmu
fondů dojírnu na 2 x 24 stání. Její zajímavostí je, že v ní lze po přemodernizovat a zefektivňovat výrobu.
hození dojících strojů dojit kozy i ovce. Podojení 750 zvířat trvá dvěLetošními Lady Pro se spolu s Eliškou Kravcovou stalo ještě 11
ma dojičům zhruba tři hodiny. Veškeré kozí i ovčí mléko je pak zpražen, mezi nimi například tenistka Andrea Hlaváčková, módní nácováváno přímo ve faremní mlékárně, jejíž provoz mají na starosti
vrhářka Tatiana Kovaříková, či hlavní sestra armádní nemocniční
čtyři zaměstnankyně. Pestrá škála pěnčínských (převážně bio) výŠárka Gorgoňová, ASZ
robků zahrnuje kozí a ovčí mléko, kefír, jogurtová mléka, syrovát- základny Hana Koďousková.
ku, sýry mnoha druhů, bryndzu, jogurty, tvarohy, ale i kozí salám či
klobásy. Pravidelně jednou ročně přibude do nabídky nový výrobek.
Rozváženy jsou do nejrůznějších pražských obchodů, od roku 2010
jsou navíc k dostání i v síti hypermarketů Globus ČR. Výrobky jsou
ověnčeny mnoha oceněními z nejrůznějších soutěží. V loňském roce například zvítězil ovčí bio jogurt přírodní v kategorii mléčných výrobků v soutěži Regionální potravina Libereckého kraje. V letošním
roce vyhrál v téže kategorii pro změnu kozí bio kefír.
Nikdy nekončící administrativa
„Naše rodina i všech deset zaměstnanců pracuje jako jeden
tým,“ říká Josef Pulíček, který má na starosti chod farmy. Syn rozváží mléčné výrobky do pražských obchodů a prodává je na farmářských trzích. Manželka má pod palcem veškerou administrativu. „Stohy lejster nás odvádějí od práce. Desítky nejrůznějších kontrol, které každoročně absolvujeme, nás nepředstavitelně zdržují,“
stěžují si Pulíčkovi na nejčastější bol všech sedláků – přebujelou byZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 178 • 1/2013
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Pekařovská pouť

Jeseníky mají své originální zážitky
certifikované jako první v ČR
První certifikované originální zážitky v rámci České republiky mají
Jeseníky. Značka, jejíž zavádění a koordinaci vede MAS Horní Pomoraví a pod patronací Asociace regionálních značek, se tak rozšířila
o nový druh služeb zážitků, vedle ubytovacích a stravovacích služeb.
Prvními jedinečnými zážitky, které Jeseníky nabízejí, jsou Exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, Pekařovská
pouť a Adrenalin park Bozeňov. „Certifikace zážitků v tuzemsku
dosud neexistovala. Podařilo se nám asi před dvěma lety zjistit, že
podobné aktivity certifikují v Rumunsku a dokonce jsme pro zajímavost získali i rumunská certifikační kritéria. Ta naše jesenická
vznikla loni. Věříme, že se nám je podařilo nastavit tak, aby i v budoucnu značku obdržely ty pravé zážitky, které budou reprezentovat Jeseníky i prestiž naší značky,“ uvedla koordinátorka značky
Hana Olejníková.

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně

Mezi certifikační kritéria zážitků se značkou
JESENÍKY originální produkt® se řadí, kromě základních podmínek jako je místní příslušnost,
kvalifikace pro provozování a kvalita služby, intenzita zážitku a zpětná vazba. Intenzitou se myslí, že návštěvník
získává zážitky aktivním zapojením do různých činností, nabývá
nové zkušenosti nebo tento zážitek podporuje rozvoj kreativity či
týmové spolupráce a jiných dovedností. Hodnotí se také tradice
poskytovaného zážitku.
První certifikovaná trojice je velmi různorodá. Jde o turistickou
atraktivitu, tradiční akci a adrenalinový park. Všechny mají velký potenciál a lidé si z nich odvážejí jedinečný zážitek. Například Peka-

Adrenalin park Bozeňov
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řovská pouť patří ke znovuobnoveným akcím, které iniciovalo občanské sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné a v příštím
roce se uskuteční již jubilejní 10. ročník. Jedinečné je její pojetí, které se vrací k duchovním kořenům a původnímu obsahu tradičních
poutí, spojené s mezinárodním setkáním flašinetářů. To se v Pekařově nekoná náhodou. Ve zdejší obci se vyráběly a vyvážely do celého světa varhany a flašinety.
Značku JESENÍKY originální produkt® má od prosince i devět
nově certifikovaných ubytovacích a stravovacích zařízení. Celkem
se nyní pyšní značkou 17 subjektů. Cílem značení je zviditelnit region Jeseníků včetně území CHKO Jeseníky a území chráněné soustavou Natura 2000 a využít jeho socioekonomických výhod. Značka má podpořit místní producenty a poskytovatele služeb, kteří
v tomto přírodně hodnotném, zdravém území hospodaří šetrně,
tradičně a v souladu se zájmy ochrany přírody.
Zdroj: MAS Horní Pomoraví

Benešovský pivovar má novou
chmelnici, naučnou stezku a atrakce
pro děti díky projektu spolupráce
Nová chmelnice, naučná stezka, informační systém i atrakce pro
děti vznikly v areálu benešovského Pivovaru Ferdinand a.s. v rámci
projektu nazvaného Pivo, chmel, slad – to mám rád. Připravily a realizovaly ho společnosti Posázaví o.p.s. a Rakovnicko o.p.s. s cílem
přiblížit veřejnosti jedno z řemesel typických pro oba regiony – pivovarnictví. Celkové náklady na projekt dosáhly 2,5 milionu korun,
z toho většinu pokryla dotace z Programu rozvoje venkova v rámci
projektu spolupráce.
„Snažíme se pivovar maximálně otevřít veřejnosti a propojit ho
s městem Benešov. Aby lidi, kteří tady žijí, věděli, že tady mají pivovar, na který můžou být hrdí. Na druhou stranu aby návštěvník, který do Benešova přijede, našel něco, co ho provede pivovarem a zároveň mu ukáže, jak se pivo vyrábí, proč se vyrábí zrovna tímto způsobem. Že heslo ‚Skutečné pivo‘ má nějaký smysl v tom, že to, co
do něj dáváme a jak ho děláme, je poctivá výroba, “ řekl předseda
představenstva společnosti Pivovar Ferdinand a.s. Petr Dařílek.
Pivovar nabízí návštěvníkům také prohlídky vybraných provozů,
které jsou v současné době přístupné na objednávku. Nově si příchozí budou moci prohlédnout také výstupy projektu Pivo, chmel,
slad – to mám rád. Je mezi nimi například sloupová drátěná chmelnice s odrůdami Žatecký poloraný červeňák a Bor. „Podle dostupných dokumentů stabilního katastru v Benešově od roku 1848 žádná chmelnice nebyla. Myslím si ale, že před tímto datem, od raného středověku, se tady chmel určitě pěstoval, protože si každý
podnikavější měšťan v malém a podomácku vařil pivo sám, byl tady i klášter, kde si ho duchovní dozajista taky vařili,“ uvedl architekt
projektu Tomáš Reml.

Prostřednictvím malé naučné stezky se návštěvníci dovědí, z čeho a jak se benešovské pivo vaří. Například že pivovar má dvojitou
varnu, že pivo kvasí v otevřených spilkách spodním kvašením
a dokvašováním v ležáckých sklepích. Tato technologie se používá
výhradně v českých zemích a pouze v některých českých pivovarech, čímž se stává naprosto jedinečnou. Výsledkem je pivo poctivé, typicky české, prostě „skutečné“. Součástí projektu je i nový
informační systém, který ukáže, kde a co je například spilka, sudárna, požahovna nebo ledárna. Nejmenší návštěvníci si mohou
zahrát venkovní hru Člověče, nezlob se nebo kuželky.
„Projekt vznikl v rámci podpory regionálních výrobců. Hledali
jsme další společné téma s Rakovnickem a našli jsme pivovarnictví
a chmelařství,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka
Zemanová. Benešovský pivovar na tuto myšlenku přistoupil a aktivně se zapojil do její realizace. „Navázali jsme na jeho aktivity a propagaci, jejichž prostřednictvím se snaží získat zpátky zákazníky. Je
to ještě běh na dlouhou trať a náš projekt byl jedním ze střípků mozaiky. Pokusili jsme se ukázat pivovar trošku z jiného pohledu a co
nejširšímu okruhu lidí. Výrobě piva jsme proto věnovali také jedno
číslo barevného dětského časopisu Posázavské Kukátko,“ dodala
Bohunka Zemanová.
Jaroslava Tůmová

Alej roku 2012 se jmenuje Rybářská
a stojí v Přerově. Získala nejvíce hlasů
v anketě. Lidé bojovali za její záchranu
Vítězné vavříny v letošním ročníku ankety Alej roku 2012 putují do Rybářské aleje v Přerově. V internetovém klání zvítězila mezi
71 nominovanými stromořadími z Čech, Moravy i Slezska, kdy získala 12,3 % hlasů. První diplom převzal Adin Vyhlídka, který alej
nominoval, druhý pak vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí přerovského magistrátu RNDr. Pavel Juliš. Za Přerovskou alejí na druhém místě skončila Alej na Práchovně v RokycaZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 178 • 1/2013
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nech, místo třetí obsadila Královská alej u Poličky. Celkem pro některou z alejí hlasovalo 5 494 lidí.
„V posledních letech probíhaly pokusy o odstranění všech stromů v aleji. Důvodem bylo tvrzení pracovníků Povodí Moravy, že kořeny stromů narušují pevnost nábřeží. Většina obyvatel se ale postavila proti vykácení této asi 1700 metrů dlouhé aleje, která slouží jako místo procházek a odpočinku od počátku minulého
století,“ přibližuje důvody nominace Adin Vyhlídka z Přerova.
„O ohrožení přerovské aleje víme a o to více si ceníme postoje
místních, kteří svým hlasováním v anketě dokázali, že jim na jejich
stromořadí záleží. Přestože do ankety byly nominovány historicky
významnější, starší a působivější aleje, na té Rybářské je důležité
právě odhodlání místních lidí stromy bránit. Pokusíme se nyní obyvatele Přerova podpořit a přispět k tomu, aby letošní alej roku České republiky mohla dělat radost i dalším generacím Přerovanů. Většinou je možné nalézt i jiné řešení, než je kácení zdravých stromů,“
říká vedoucí kampaně Zachraňme stromy! sdružení Arnika, jejíž je
anketa součástí, Martin Skalský.
Arnika sleduje ohrožení alejí již několik let. Iniciovala vznik petice „Zachraňme stromy“, která požaduje lepší zákonnou ochranu alejí a stromů v krajině i ve městech. Petici podpořilo více než
30 tisíc lidí. Také díky nim se podařilo prosadit novelu zákona a zrušit výjimku, která umožňovala správcům cest kácet stromy u silnic
bez povolení. Arnika také vytvořila první celostátní statistiku a upozornila, že během posledních několika let u silnic v České republice zmizelo více než 100 tisíc stromů. Ve spolupráci s Univerzitou
Palackého v Olomouci vytvořilo ekologické sdružení první krajskou
databázi alejí, která má i podobu turistické mapy. Díky desítkám
dobrovolníků také opatřila reflexními pruhy stovky stromů v několika alejích pro zvýšení bezpečnosti řidičů.
Zdroj: http://arnika.org/alej-roku-2012-se-jmenuje-rybarska-a-stoji-v-prerove

Zlínský kraj usiluje o prodloužení
poutní stezky sv. Cyrila a Metoděje
z Moravy na Slovensko
Prodloužit v rámci přeshraniční spolupráce stávající trasy poutních stezek z Moravy na Slovensko a odtud pak na jih Evropy je cílem projektu, který schválili radní Zlínského kraje.
Zlínský kraj se již delší dobu snaží podpořit úsilí církve a přispět
svými možnostmi k rozvoji poutnictví, které se celosvětově těší
vzrůstajícímu zájmu. Při putování do duchovních míst si mnoho lidí dnešní přetechnizované doby vyjasňuje osobní otázky a hledá
pravé hodnoty života.
Při příležitosti 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu do oblasti kolem Velehradu, které připadá na rok

28
2013, se uskuteční řada akcí, které vznikly z iniciativy Zlínského
kraje. „Také si slibujeme, že oslava takto významného jubilea přímo na území Zlínského kraje je mimo jiné i dobrou příležitostí
k rozvoji církevní a poutní turistiky, pro níž jsou v našem regionu
příhodné podmínky,“ sdělil radní Zlínského kraje Ladislav Kryštof,
zodpovědný za kulturu, cestovní ruch a spolupráci s církvemi.
Konkrétně se jedná o spoluúčast Zlínského kraje při vytváření Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje s vazbou na Velehrad,
který by byl hlavním centrem této trasy, ať již ve smyslu výchozího bodu či cíle.
V současné době již na Moravě existuje poutní cesta, která je
rozdělena na tři hlavní úseky a která spojuje čtyři významná poutní místa: sv. Kopeček u Olomouce, sv. Hostýn, Velehrad a sv. Antonínek. „Chceme využít možností operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007–2013, a proto nyní do výzvy
předkládáme projekt zaměřený na prodloužení stávající poutní
stezky o další úsek, a to ze sv. Antonínka do Kopčan-Mikulčic
přes Gbely do Šaštína. Tím by došlo k protažení trasy o sedmdesát kilometrů, přičemž do budoucna předpokládáme další směřování stezky do Nitry a odtud na jih Evropy,“ přiblížil Ladislav
Kryštof.
Finanční prostředky z Evropské unie, které by kraj mohl získat,
pokud se svým projektem uspěje, mají být využity ke značení terénu a k zajištění propagace. Samotná realizace projektu by byla
úkolem Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
Helena Mráčková, Zlínský kraj

Město Blansko vstoupilo
do MAS Moravský kras
Místní akční skupina Moravský kras se v loňském roce zvětšila
o území města Blansko a řadí se nyní s počtem obyvatel a rozlohou mezi největší MAS v republice. V letošním roce se budou moci ucházet o finanční podporu svých projektů v rámci realizace
Strategického plánu Leader „Nové výzvy a nové příležitosti pro
Moravský kras“ i subjekty z území města.
O vstup do MAS požádalo zastupitelstvo Blanska. „MAS je velmi činorodá organizace, která je v tom, o co usiluje, velmi úspěšná. Rozsah jejích finančních prostředků se odvíjí od obyvatel pokrytého území, takže její vedení naše rozhodnutí vítá,“ oznámil
blanenský starosta Lubomír Toufar. Místní akční skupina má nyní
63 885 obyvatel a rozlohu 580 kilometrů čtverečních.
Zdroj: MAS MK

Vydejte se „S Peklíkem na vandr“…
Cílem tohoto projektu (který společně realizují MAS Blanský les
– Netolicko a MAS Rozkvět zahrady jižních Čech) je rozšíření a zlepšení turisticky atraktivních podmínek v regionech MAS, a to především pěší turistiky. Dále je výstupem projektu vyhledání a vyznačení nové sítě turistických a vycházkových tras včetně oživení historické obchodní Linecké stezky, vytvoření sítě odpočinkových zastavení,
uspořádání živých akcí (tematických výletů a jarmarků) a tím zvýšení návštěvnosti regionu spolupracujících MAS. Veškeré aktivity budou realizovány s ohledem na posílení marketingové značky regionu MAS Blanský les – Netolicko,
kterou je postavička Peklíka a její
rozšíření na sousední území MAS
Rozkvět zahrady jižních Čech. Bližší informace o projektu, včetně termínů konání živých akcí, naleznete
na www.mas-netolice.cz, nebo na
www.masrozkvet.cz.
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Pracovníci infocenter z Posázaví
o novinkách v sezoně 2013

certifikáty. Dvě nejnovější značky – ZNOJEMSKO regionální produkt a TOULAVA regionální produkt vyberou své první držitele na
začátku roku 2013. Celkem je v rámci ARZ v současné době přibližně 600 platných certifikátů pro výrobky a 50 certifikátů pro zaProjekty spolupráce v regionu Posázaví, chystané aktivity v turi- řízení poskytující ubytovací a stravovací služby.
stické sezóně 2013 i nový zákon o cestovním ruchu byly na programu prosincového setkání zástupců informačních center z regionu Posázaví v novém zážitkovém areálu TEPfaktor v Chotilsku.
Hovořilo se také o avizovaném sloučení certifikačních systémů pro- Nová turistická destinace
vozovaných agenturou CzechTourism a společností A.T.I.C. ČR, i regionální značka Toulava
které se chystá v souvislosti se vznikem Jednotné klasifikace turistických informačních center v České republice.
„TOULAVA“ je název nově vzniklé tu„Setkání pracovníků informačních center pořádáme několikrát ristické destinace přímo v srdci Čech, na
do roka. Je příležitostí seznámit je s chystanými novinkami v turis- půl cesty mezi Prahou a Šumavou, na
tickém ruchu a zároveň od nich získáme informace o tom, co ná- hranicích Jihočeského a Středočeského
vštěvníky zajímá, po čem se shánějí,“ řekla ředitelka společnosti Po- kraje. „TOULAVA regionální produkt“ je
sázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Na základě poptávky chce příští nová regionální značka udělovaná pro
rok společnost Posázaví vydat například nové „trhací“ mapy regio- výrobky, zemědělské a přírodní produknu. Opět vyjde také barevná brožura Posázaví, v níž se společně ty a pro ubytovací a stravovací služby na
prezentují zdejší města, památky a podnikatelé. Děti se mohou tě- území MAS Krajina srdce a následně na území nově vzniklé turisšit na další vydání oblíbeného časopisu Posázavské Kukátko. JT tické destinace.

N

Novinky z ARZ

Beskydská značka
s novým názvem
BESKYDY originální produkt
Jedna z nejstarších značek ro místní produkty v České republice, Vyrobeno v BESKYDECH, vstoupí do roku 2013 s novými plány, novým koordinátorem a novým názvem!
Značka Vyrobeno v BESKYDECH se pod křídly nového koordinátora Sdružení HÁJENKA se sídlem v Kopřivnici mění na BESKYDY
originální produkt. Vizuální podoba značky zůstává nezměněna,
nový název umožní rozšířit v brzké době okruh certifikovaných produktů také na služby v cestovním ruchu. Pod hlavičkou nové značky již proběhlo první zasedání obnovené certifikační komise, které
potvrdilo obnovu všem držitelům značky, jimž již vypršela platnost
certifikátu a nově udělila právo užívat značku sedmi žadatelům.
Značku nově získaly tyto produkty:
– Chlebovické brambory od Libora Janečky, pěstované tradičními
postupy v okolí Chlebovic
– Med z Podbeskydí od Mojmíra Urbana z Nového Jičína (včelstva
jsou umístěna v oblasti Libotín – Puntík – Bludovice)
– Syrové kravské bio mléko a výrobky z něj od Ing. Vojtěcha Menšíka z Kunčic pod Ondřejníkem
– Užitková keramika z Valašska od firmy KERAMIKA DUB. s.r.o.
z Valašského Meziříčí
– Dětské oblečení Forestík ze Štramberka od Bc. Pavlíny Chemijové
– Pivo (Valašský vojvoda, Kozlovický fojt a Kozlovjan) z Valašského pivovaru v Kozlovicích
– Tradiční dřevěné dechové nástroje od Ing. Petra Arnošta ze
Skotnice.
Dohromady má v současné době značka BESKYDY originální produkt 28 certifikovaných produktů, které zastupují různé řemeslné
i zemědělské a potravinářské obory. Podrobný přehled všech produktů přinese připravovaný tištěný katalog, další informace jsou uvedeny na webové stránce značky www.regionalni-znacky.cz/beskydy.

Přirozeným centrem nové oblasti je známé historické město Tábor s velkou husitskou tradicí. Vlastní oblast začíná na severu Českým Meránem a Českou Sibiří, pokračuje přes Táborsko, Bechyňsko, Milevsko až po Soběslavsko. Na západě začíná Sedlčanskem
a na východě končí Mladovožickem a Chýnovskem.
Vznik turistické oblasti iniciovalo občanské sdružení MAS Krajina srdce ve spolupráci s Moníncem s.r.o. v návaznosti na připravovaný zákon o cestovním ruchu. Občanské sdružení MAS Krajina
srdce také iniciovalo zavedení regionální značky TOULAVA.
MAS Krajina srdce zavádí tuto značku v rámci realizace projektu spolupráce „Za poklady venkova“, kde spolupracují MAS Krajina srdce, MAS Říčansko, MAS Podlipansko, MAS Zálabí a zahraničních partnerů LAG Karhuseutu z Litvy a LAG Kaunas District
z Finska.
Projekt „Za poklady venkova“ si klade za cíl co nejúčinnější
podporu regionálních výrobců a místních řemeslníků a zároveň posílení kulturního a komunitního dění v regionech. Dalšími prioritami projektu je zvýšení zájmu o tradiční řemesla a jejich obnova, intenzivní spolupráce a předávání si zkušeností mezi partnerskými
MAS a zahraničím formou mezinárodních festivalů a workshopů,
soutěží řemeslníků atd., propagace místních výrobců a řemeslníků
vytvořením propagačních katalogů, propagačních vitrín a certifikací výrobků, a také podpora cestovního ruchu v regionech vytvořením turistických zážitkových balíčků orientovaných na tradiční dění a zajímavosti regionu.
Zdroj: ARZ

Na Znojemsku se budou pyšnit
značkou v podobě ještěrky

Značka pro místní výrobky na Znojemsku a Moravsko-Krumlovsku by se
svých prvních držitelů měla dočkat na
počátku roku 2013. První typicky vinařský region mezi všemi regionálními
značkami si možná překvapivě zvolil za
svůj symbol zelenou ještěrku, která symbolizuje stepní charakter místní přírody,
kde prosluněné vinice střídají obilné lány
a lemuje meandrující tok řeky Dyje. Značka bude udělována na ceNové regionální značky
lém území okresu Znojmo.
Koordinátorem značky je MAS Živé pomezí Krumlovsko-JevišoZNOJEMSKO a TOULAVA
vicko z Moravského Krumlova ve spolupráci s MAS Znojemské viAsociace regionálních značek (ARZ) zastřešuje v současné do- nařství. V případě zájmu o značku se obracejte na manažerku
bě už 21 značek pro místní produkty, z nichž 19 už udělilo první MAS, Jitku Schneiderovou (manager@zivepomezi.cz).
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V průběhu podzimních certifikačních
komisí přibyla řada dalších certifikátů
v jednotlivých značkách:

•	Fit müsli šťavnatá / Fit Bio müsli jablko – Úsovsko a.s., Klopina
•	Jablka – TAGROS a.s., Troubelice
•	Čepičky „Kvítko“ – Gabriela Kvapilová, Příkazy

Značku „ŠUMAVA originální produkt®“ získaly:
•	Pohledy Šumava – sběratelské retro pohlednice ze Šumavy
a Lipenska – Jan Papaj
•	Ručně vinuté skleněné korálky, šumavské berušky – Alena
Kyrálová

Značku „JESENÍKY originální produkt®“ získaly:
•	Konopný list a květ – MUDr. Iva Pousková
•	Bylinné čaje z Rychleb – VS Rychleby s. r. o.
•	Rychlebské šťávy a mošty – VS Rychleby s. r. o.
•	Velkolosinské pralinky – Jana Kašparová

Značku „POLABÍ regionální produkt®“ získaly:
•	Mělnické textilní výrobky – Jaroslava Nikodemová Sušená zelenina – BENKOR s.r.o.
•	Hlavenecké mini rajče – Ing. Radek Smotlacha
•	Podlipanská přírodní kosmetika – Martina Teclová
•	Pletené výrobky – Michaela Podzimková Keramika z Poříčan
•	Jiří Málek Floristická tvorba – Vladislava Langrová
•	Sadská keramika – Luděk Škrabánek
•	Starokolínské jahody – Radek Baše Podlipanský med – Hana
Cháberová

V kategorii služeb značku „JESENÍKY originální produkt®“
získala tato zařízení:
•	Kavárna Předměstí, Šumperk,
•	Penzion Kovárna, Horní Lipová
•	Horský hotel Paprsek, Velké Vrbno
•	Penzion a relax centrum Andělka, Hanušovice
Chata U profesora, Kunčice
•	Chalupa Pod Sviní horou, Vlaské
•	Motorest Permoník, Sobotín
•	Chaloupka U potoka, Horní Lhota
•	Stará škola – Turistická ubytovna TJ Sokol Dolní Studénky,
Velké Vrbno
Více informací o jednotlivých značkách se dozvíte
na www.regionalni-znacky.cz

Značku „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“
získaly:
•	Dekorační a užitkové předměty vyrobené technikou patchworku – Lenka Dostálová
•	Vyzrálé hovězí maso z Moravanu – MORAVAN – masná výroba s. r. o.
• Selské škvarky z Moravanu – MORAVAN – masná výroba s. r. o.
•	Uzené speciality z Moravanu – MORAVAN – masná výroba s. r. o.
•	Pečené výrobky z Moravanu – MORAVAN – masná výroba s. r. o.
Značku MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®“ získaly:
•	Umělecko-řemeslné výrobky ze dřeva – Sochařský ateliér
DŘEVOTVOR Ústí
•	Wellartův chléb a další pečivo – WELLART, v.o.s.
•	Hranice Uzenářské a masné výrobky z Malhotic – Řeznictví
a uzenářství Oldřich Kubeša
Značku „ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®“ získaly:
•	Zámecká medová žebra – Josef Raba – Restaurace Zámek
Choltice
•	Choltické koláče – Josef Raba – Restaurace Zámek Choltice
•	Ovoce z Podhůří Železných hor – Jaroslav Nevole
•	Pracovní oděvy – OBZOR – výrobní družstvo invalidů v Praze
– závod Heřmanův Městec
•	Lipinské mléčné výrobky – Marie Víšková
•	Český med a medovina z Třebosic – Ladislav Skřek
Značku „VYSOČINA regionální produkt®“ získaly:
•	Mačkaný oves z Vysočiny – Jaroslav Cech
•	Komínová klobása, Paštika s medvědím česnekem, Doubravské párky – Zemědělská a.s. Krucemburk
•	Kmín, mák modrý, mák bílý – Zemědělská a.s. Krucemburk
•	Sportovní funkční prádlo – Pleas a.s.
•	Chléb, koláč Mák – KLAS Jaroměřice, spol. s r.o.
Značku „HANÁ regionální produkt®“ získaly:
•	Masné výrobky z Konice – Lubomír Šmída, Konice
•	Malované hedvábí a batika – Jana Petříková, Štěpánov
•	Masové dorty – Karla Kupková, Uničov
•	Mléčné výrobky z Hané – Zemědělské družstvo Senice na
Hané

Nové vydání Doma v regionech
Asociace regionálních značek vydala nové číslo novin Doma
v REGIONECH. K dispozici je elektronicky ve formátu PDF http://
www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/noviny/?file=dvr-2012-web.pdf&do=download, nebo na vyžádání v tištěné podobě.
Číslo 3
Rok 2012–2013
ZDARMA

Zajímavosti z regionů

Přehled udělených certifikátů

Doplňovačka s tajenkou

Aktuality, tipy na výlety, pozvánky
na akce a recepty na krajová
jídla na stranách 2–3 a 10–12

Velký přehled jednotlivých značek a jimi
oceněných služeb, výrobků a produktů
na stranách 4–5 a 8–9

Vyzkoušejte si své znalosti
o tradicích i současnosti našich
regionů na straně 12

www.regionalni-znacky.cz

Další trendy v rozvoji
domácího cestovního
ruchu
Stanovení optimální strategické vize
a cílů nové Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR v novém programovacím období 2014–2020 je v současné
době ve finální fázi zpracování v gesci
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Potřebný důraz na zajištění kvality
turistické nabídky v regionech a zvyšování konkurenceschopnosti regionálních turistických produktů se vytváří
v součinnosti se všemi významnými
subjekty cestovního ruchu a zejména
s jednotlivými kraji a regionálními destinačními managementy cestovního
ruchu. Hlavním posláním nové Koncepce je podporovat podmínky pro
rozvoj domácího cestovního ruchu po
celý rok v zájmu optimálního zhodnocení přírodního potenciálu území,
kulturního a historického dědictví regionů ve prospěch zlepšování kvality
a udržitelnosti rozvoje cestovního ruchu v regionech.
Mimořádná pozornost je věnována
otázkám řízení a struktury cestovního
ruchu, marketingovým aktivitám, vývojovým trendům v nabídce a poptávce
cestovního ruchu, ale i dopadům ekonomického prostředí na podnikatelskou sféru a otázkám sociálního a environmentálního prostředí na další rozvoj
cestovního ruchu v tržním prostředí.

Foto: © Radek Drahný

Nová opatření v Koncepci na období 2014+ usilují o zlepšování kvality
řízení cestovního ruchu v regionech
a podporují i rozvoj šetrných forem
cestovního ruchu v zájmu zvýšení podílu tohoto typu cestovního ruchu na
jeho celkovém objemu.
V této souvislosti nelze opomenout
zejména efektivní nástroje, které budou ovlivňovat jednotlivé regiony a turistické destinace v novém programovacím období. Jde zejména o Integrované plány rozvoje cestovního ruchu,
které budou obsahovat návrh nosných
projektů, které integrují nabídku turistické destinace a přispívají ke zvyšování její konkurenceschopnosti na trhu
cestovního ruchu.
V praxi je zřejmé, že jednotlivé regiony se v současné době potýkají se specifickými problémy podle typu území
a směřují proto k dalším rozvojovým
aktivitám v oblasti únosných forem
cestovního ruchu v provázanosti na
oblast životního prostředí a jeho eko(pokračování na straně 2)

Střípky z regionů
Co nového v Asociaci
regionálních značek

Všude dobře, a jak doma?
O Češích se traduje, že jsou věčnými pesimisty. Nevím, jak moc to platí o Moravanech a Slezanech, ale na škarohlídy
na svých četných cestách po celé naší
vlasti občas skutečně narazím. Protože
ale cestuji téměř výhradně kvůli projektům souvisejícím s podporou místních
výrobců a provozovatelů kvalitních služeb, mám to štěstí, že daleko častěji potkávám lidi, kteří jsou nesmírně pracovití, tvořiví a houževnatí při zdolávání
nejrůznějších překážek. Jsou to lidé, kteří věří svým nápadům a schopnostem
a navíc jsou pevně ukotvení v místě, které je jejich domovem.
„Značkování“ nejrůznějších produktů se stává fenoménem naší doby. Není
divu, je to pokus o obranu před invazí
bezejmenného a často bohužel také
bezcenného nebo přímo nebezpečného
zboží, jež se valí i na náš trh. Regionální značky, které se Vám snaží přiblížit
tyto noviny, jsou v mnoha ohledech
specifické. Na rozdíl od řady jiných,
které vymyslel někdo ať už od úřednického nebo podnikatelského stolu, naše
značky vznikly díky zájmu a iniciativě
lidí přímo z regionů, jejichž jméno nesou. Oslovují nejmenší výrobce, ale
i větší firmy, které chtějí své produkty
spojit s konkrétním místem. Ač jsou
pro každý region jedinečné, s vlastním
názvem i symbolem, do jehož výběru
se měli možnost zapojit i budoucí držitelé, všechny značky jsou jednotné
svými kritérii a pravidly udělování. Neomezují se na jeden typ komodity, ale
otevírají náruč doširoka všemu, čím se
daný region může pochlubit. A to nejsou jen zavedené tradiční produkty,

ale celé společenství všech, kdo se snaží poctivě a nápaditě dělat jakýkoli
obor, jenž přináší konkrétní (hmotné
i duchovní) výsledky.
Úplný aktuální seznam držitelů všech
regionálních značek najdete uvnitř
těchto novin. Vzhledem k celkovému
množství (počet udělených certifikátů
už přesáhl 600), nebylo možné zveřejnit
více podrobností, ty najdete v našem
webovém katalogu. Do novin jsme se
zato pokusili zařadit pozvánky na místa a akce, které se mohou stát cílem rodinného výletu či dovolené, a na nichž
se – budete-li chtít – s oceněnými regionálními výrobky a službami také potkáte.
Českosaské Švýcarsko láká na především zimní romantiku s ojedinělými
ledopády. Výlet do Polabí bude dobré
naplánovat na jaro, nejlépe, až pokvetou jabloně. Jaro nezklame určitě ani
v Podkrkonoší, tamní vinařská stezka
ale zaujme v každém ročním období.
Celou plejádu nejrůznějších zážitků
nabízí celoročně Šumava, v Jeseníkách
nechtějí zůstat pozadu, proto připravují cílenou propagaci zážitkové turistiky
formou udělování regionální značky
i v této oblasti. Krkonoše se představí
ve třech nových publikacích zaměřených na cyklisty i pěší turisty a v Kraji
blanických rytířů uvidíte tak trochu
jiná zvířátka.
A pak tu máme celou řadu pozvánek
na konkrétní akce nebo k přímo k certifikovaným výrobcům, a také něco
málo poučení o tom, nač se snažíme –
často s obtížemi – navazovat, tedy o tradicích řemesel (ze Železných hor) i lido-

vých zvyků (z velmi rázovitého regionu
Těšínského Slezska). Pozvánky mohou
jen naznačit, co zajímavého se děje v jednotlivých regionech. Podrobnější informace a mnohem úplnější seznam akcí
můžete v průběhu roku sledovat v kalendáři na www.regionalni-znacky.cz.
A jelikož místní produkty bezprostředně souvisejí s jídlem, najdete v novinách i několik receptů na tradiční pokrmy z různých koutů Čech, Moravy
i Slezska. Budeme rádi, když je vyzkoušíte a podělíte se s námi o své dojmy
třeba formou diskuse na našem webu,
nebo, jste-li příznivci sociálních sítí –
na nedávno založené stránce Regionální značky na Facebooku.
Těší nás, že pomalu přibývá míst, kde
lze nakupovat produkty s regionálními
značkami. Zatím sice převažují obchody
se zbožím suvenýrové povahy, ale třeba
v Olomouci již rok funguje obchůdek
a mléčný bar „To pravé z Hané i odjinud“.
Podobný sortiment nabízí i obchod
„Z dědiny“ v prostorách zlínské Tržnice.
Smyslem regionálních značek není
jen ocenit ty nejlepší, na to máme nejrůznější specializované soutěže. Hlavní
poslání a snad i síla „našich“ značek
spočívá v oživování přirozených vazeb
a podpoře spolupráce v rámci jednotlivých regionů. Třeba i Vás při čtení těchto novin napadne, jak byste se mohli
zapojit – ať už jako poučení spotřebitelé, originální producenti nebo třeba
prodejci či propagátoři myšlenky podpory místních výrobků a služeb.
Přínosné čtení Vám přeje
Kateřina Čadilová, národní
koordinátorka ARZ, o.s.

Asociace regionálních značek, která
sdružuje regionální koordinátory značek se společnými pravidly a vizuálním
stylem, uzavře rok 2012 s celkem 22
členskými organizacemi. Z nich 19 má
už své první oceněné výrobce, které
můžete vidět v katalogu všech regionů
a produktů na www.regionalni-znacky.cz,
další dvě značky – Znojemsko a Toulava stojí těsně před prvním zasedáním
certifikační komise. Zatím posledním
členem asociace je MAS Opavsko, které se chystá na jaře pustit do zavádění
značky s názvem Opavské Slezsko. Vypadá to ale, že brzy bude mít i tento region následovníky, pravděpodobně
z opačného konce republiky – na možnosti zapojení do asociace se intenzivně pracuje v Krušnohoří a jednání probíhají i na značkami dosud nepokryté
části Jižních Čech. Změny se udály také
uvnitř asociace, jeden ze zakládajících
regionů, Beskydy, změnil v létě koordinátora. Sdružení Hájenka ze Štramberka se pokusí dát značce nový pohyb
a směr, o čemž vypovídá i plánovaná
změna názvu na BESKYDY originální
produkt.

Venkov tradiční
a současný zároveň
ARZ je partnerem ve vzdělávacím projektu spolufinancovaném z Evropského
sociálního fondu v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Doma na venkově, který
realizuje spolek OTAVAN, se zaměřuje
na tradiční i nové možnosti venkovského prostoru. Vzdělávání probíhá až do
léta 2013 formou seminářů a dalších
návazných aktivit (diskuse, brainstormingy, interaktivní dílny, exkurze, festival a konference) na Strakonicku, Písecku, Blatensku a Vodňansku. Program
složený ze šesti základních modulů přináší pozvání ke společnému zastavení,
zamyšlení, poznávání i tvoření, a především zasvěcené pohledy na život na
vesnici, na jeho kořeny, hodnoty, úskalí i příležitosti ze šesti různých úhlů.
Více informací a termíny konání jednotlivých vzdělávacích akcí najdete na
www.na-venkove.cz.
Na Strakonicku probíhá i další zajímavý projekt, tentokrát pod taktovkou
koordinátora prácheňské regionální
značky, MAS LAG Strakonicko. Je financován z programu celoživotního
vzdělávání Grundtvig a zaměřuje se na
vytvoření partnerství s cílem předávání
zkušeností se vzděláváním v oblasti využívání potenciálu současného venkova. Do projektu jsou zapojeni partneři
z Nizozemska, Polska a Slovenska a jednotlivé výměnné návštěvy se soustředí
na marketing faremních produktů, obnovu tradičních plodin a spotřebu místní produkce, zapojení veřejnosti a médií do propagace konkrétního území
a využití značení a certifikace pro podporu místních produktů. Více o projektu se dozvíte na průběžně budovaných
stránkách www.reviving.eu.

Kontaktní osoba ASZ: Kateřina Čadilová, cadilova@arz.cz
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MZe: Nová Společná zemědělská
politika EU musí podporovat
konkurenceschopnost zemědělství
Tématem prosincového zasedání ministrů zemědělství a rybářství
EU bylo vedle každoročního vyjednávání o rybolovných kvótách i uzavření kyperského předsednictví a pokrok dosažený v projednávání reformních návrhů k budoucí podobě Společné zemědělské politiky.
„Jednou z významných priorit České republiky je to, aby nové
členské státy měly stejné podmínky nastavení systému plateb v
rámci Společné zemědělské politiky jako staré členské státy. Mezi
další klíčové otázky, které zůstávají nejen pro Českou republiku nadále otevřené, patří z pohledu přímých plateb dobrovolnost ozelenění a zastropování plateb a rovné podmínky pro využití vázané
podpory v některých sektorech. V oblasti rozvoje venkova se jedná
zejména o otázku financování v kontextu vyjednávání Víceletého
finančního rámce, zjednodušení schvalování veřejné podpory či degresivita plateb v méně příznivých oblastech,“ řekla náměstkyně
ministra zemědělství úseku pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU Jaroslava Beneš Špalková.
Předsednictví v Radě EU převezme v prvním pololetí roku 2013
Irsko, které bude čelit řadě výzev, neboť se od něj mj. očekává jak
úspěšné uzavření diskusí k rozpočtu EU na období 2014 – 2020,
tak i k legislativnímu balíčku k budoucí podobě Společné zemědělské politiky.
Zdroj: MZe
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Z celkové částky má být 32,3 miliardy použito na společnou zemědělskou politiku. Na marketing by mělo jít 200 milionů Kč, na
správní výdaje 1,46 miliardy korun. Na tzv. jednotnou platbu na
plochu, tedy na ornou půdu, louky, vinice nebo například sady má
jít 20,9 miliardy korun.
Na podporu včelařských výrobků fond počítá s částkou téměř
66 milionů korun. Na program ovoce do škol by mělo jít celkem
téměř 140 milionů korun. Z toho 102 milionů pochází z peněz EU.
Další desítky milionů mají směřovat na propagaci zemědělských
produktů. Půjde o 30,5 milionu korun, z toho 19 milionů korun
má zaplatit EU. V roce 2013 se uskuteční nové propagační programy Olej nad zlato a propagační kampaň pro unijní systém kvality
zemědělských produktů.
SZIF administruje a kontroluje opatření z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského rybářského fondu. Zároveň kontroluje,
zda jednotliví zemědělci pobírají finanční prostředky oprávněně.
Spravuje také národní značku kvalitních potravin Klasa.
Zdroj: www.zscr.cz

Národní dotace do zemědělství
budou vyšší o 630 milionů korun

Ministerstvo zemědělství zvýšilo rozpočet národních dotací pro
celkem o 630 milionů korun. Peníze podpoří živočišnou výrobu, a to
konkrétně chov prasat a drůbeže. Finanční prostředky získalo ministerstvo zemědělství z Pozemkového fondu, což umožnil v prosinci
Sněmovna schválila rozpočet SZIF,
schválený zákon.
„Peníze z Pozemkového fondu využijeme na živočišnou výrobu.
klesne na 34 miliard korun
Z 630 milionů korun rozdělíme přibližně 30 % na dotace, které poPoslanecká sněmovna schválila rozpočet Státního zemědělské- můžou zemědělcům s ozdravením chovů drůbeže, zbývajících 70 %
ho intervenčního fondu na rok 2013. Fond bude mít 33,9 miliar- získají chovatelé prasat. Z toho jsme více než 60 milionů vyčlenili na
dy korun, což je o více než pět miliard nižší částka než v roce 2012. ozdravení chovů prasnic,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.
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V roce 2012 dostanou zemědělci podle nedávno schválené novelizace zákona o Pozemkovém fondu 460 milionů. V roce 2013
to bude 170 milionů korun, přičemž tato částka může být ještě
navýšena. Celková suma vyplacená na národní dotační programy
dosáhne letos 1,3 miliardy, v roce 2013 minimálně 770 milionů
korun.
„Díky zákonu o Pozemkovém fondu můžeme podpory do českého zemědělství a venkova zvýšit v letech 2012 a 2013 celkem o
2,6 miliardy korun. Například na spolufinancování Programu rozvoje venkova přidělíme 800 milionů. Tyto dotace jsou důležité pro
udržení konkurenceschopnosti našich zemědělců. Do programů
Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, které
podporují například pojištění plodin a hospodářských zvířat, přidáme 330 milionů korun,“ řekl Petr Bendl.
Ministerstvo zemědělství přidělí z prostředků Pozemkového
fondu 140 milionů na hnojení a vápnění lesů v imisně zatížených
oblastech. Na výstavbu čistíren odpadních vod a vodohospodářské
infrastruktury bude vyčleněno 100 milionů korun. Na národní doplňkové platby k přímým platbám půjde 400 milionů korun a na
pozemkové úpravy, které zlepší protipovodňovou prevenci, 200
milionů korun.
Zdroj: MZe

Národní program podpory
cestovního ruchu pro rok 2013
Ministr pro místní rozvoj schválil zásady pro žadatele podprogramu Cestování dostupné všem a vyhlásil v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu 1. výzvu k předkládání žádostí
o dotace pro rok 2013.
Podprogram je zaměřen na 3 oblasti podpory:
1. Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb
pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, cyklotras
a zdrojových tras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu.
2. Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat
o atraktivity nadregionálního a regionálního významu, případně
atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras
a dálkových mezinárodních cyklotras). Projekty vztahující se k dopravě musí být zaměřené na ochranu životního prostředí a podporu ekologicky šetrných forem cestovního ruchu (rozvoj ekologicky
šetrné dopravy v místě atraktivity, doprava do místa atraktivity
a doprava v rámci atraktivity) včetně marketingu vytvořených
produktů cestovního ruchu.
3. Zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního
ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu.
Rámcový rozpočet Programu pro rok 2013 je 50 mil. Kč.
Termín vyhlášení 1. výzvy je od 30. 11. 2012 do 15. 2. 2013.
Podpora bude poskytována formou dotace, která může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů akce a je
určena podnikatelským subjektům. Maximální možná výše celkových výdajů akce 5 mil. Kč.
Zásady pro žadatele a ostatní související informace a dokumenty jsou k dispozici v tomto odkaze Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2013.
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/
Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-(2010-201/Rok-2013-Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem
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Evropská komise ocenila úsilí,
které ČR vyvinula k obnovení
plateb do operačních programů
Zástupci Evropské komise se sešli s českými orgány zodpovědnými za realizaci operačních programů, aby na pravidelném výročním jednání diskutovali a zhodnotili právě končící rok. Setkání
organizované Ministerstvem pro místní rozvoj – Národním orgánem pro koordinaci (MMR-NOK) se tentokrát konalo v Praze. Letošní rok byl v oblasti kohezní politiky v Česku ve znamení realizace Akčního plánu, který se zaměřil na zlepšení systému řízení
a kontroly strukturálních fondů v ČR. Evropská komise na výročním jednání ocenila úsilí, které české orgány vyvinuly k odblokování operačních programů a obnovení plateb plynoucích z rozpočtu EU do rozpočtu ČR.
Na programu jednání bylo jak celkové shrnutí finančního stavu čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti tak i pokrok
v plnění cílů Národního strategického referenčního rámce, evaluace, zlepšení auditu a kontrol, úpravy operačních programů. Diskutovalo se i téma konkrétních projektů zaměřených na problematiku romské menšiny, podporovaných z evropských fondů, či
opatření na zavádění širší škály finančních nástrojů kohezní politiky, jako jsou např. zvýhodněné úvěry.
„Letošní rok pro Českou republiku nebyl v oblasti politiky soudržnosti jednoduchý. Připravili jsme úpravy systému a následně
provedli sérii kroků ke zlepšení čerpání, které byly součástí tzv.
Akčního plánu. I díky tomu se nám v létě letošního roku po intenzivních jednáních s Evropskou komisí podařilo odblokovat
pozastavené proplácení prostředků na projekty spolufinancované z fondů EU. V praxi to znamená, že Česká republika nepřišla
o šanci získat pro letošní rok přibližně 100 miliard z evropského
rozpočtu. Přesto tím úsilí nekončí a programy nyní musí pokračovat v intenzivním řešení problémových oblastí. Naším cílem je
teď připravit se na období 2014–20 tak, aby ČR využívala prostředky na smysluplné projekty a měla jednodušší administrativu. V této přípravě musíme kontinuálně pokračovat při nadcházejícím vyjednávání s EK,“ uvedl 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun.
Součástí výročního setkání se zástupci Evropské komise byly také prezentace pokroku v jednotlivých operačních programech
přednesené zástupci řídících orgánů. Ministerstvo pro místní rozvoj jako koordinační orgán stav realizace operačních programů
průběžně monitoruje. Kromě toho programy také pravidelně hodnotí a na základě výsledků hodnocení předkládá vládě materiály,
kterými informuje o rizicích v programech a navrhuje adekvátní
opatření.
U operačních programů, které čelí problémům s čerpáním, aplikuje MMR-NOK tzv. zesílené řízení rizik, v rámci kterého jsou problémy daných operačních programů podrobně řešeny, jsou navrhována a poté i vyhodnocována opatření. MMR se rovněž zapojuje v případech řešení nápravných opatření v případě auditních
nálezů. Koordinuje jednotlivé kroky tak, aby orgány ČR vždy včas
zaslaly odpověď Evropské komisi.
Kromě zastřešující funkce národního koordinátora čerpání a gestora pro řídící orgány v případě operačních programů čelících problémům zajišťuje MMR-NOK i podporu pro příjemce. A to mimo jiné veřejnou a bezplatnou sérií seminářů „Jak na fondy“ určenou
všem, kteří v současnosti realizují své projekty.
Přípravy na období budoucí, které začne v roce 2014, probíhají již dva roky. Klíčový materiál z pera MMR-NOK definující základní principy nadcházejícího programového období i novou strukturu operačních programů schválila Vláda ČR 28. listopadu 2012.
Úspěch čerpání závisí také na zájmu a znalostech budoucích žadatelů. MMR bude koordinovat aktivity pro přípravu budoucích projektů.
Zdroj: MMR
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MMR: Měsíční
monitorovací zpráva
o čerpání SF/ FS
za měsíc listopad 2012
Od počátku programového období
k 5. prosinci 2012 bylo v rámci politiky
hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU realizované na území ČR podáno 91 355 žádostí o podporu v celkové
hodnotě 1 335,4 mld. Kč. To představuje
169,9 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. Řídicí orgány a zprostředkující subjekty OP doposud
vydaly 39 821 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 639,4 mld.
Kč, což činí 81,3 % celkové alokace NSRR.
Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 388,9 mld. Kč, tedy 49,5 % celkové alokace NSRR. Certifikované výdaje předložené EK činí 221,3 mld. Kč, což je 28,2 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013.
Zdroj: MMR
Více zde: http://strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Mesicni-monitorovaci-zprava

V prvním ročníku studentské soutěže
„Navrhni projekt“ zvítězil
Systém sdílení jízdních kol
pro Mladou Boleslav
Soutěž „Navrhni projekt“, kterou pro studenty středních škol
uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, už zná své vítěze.
Mezi celkem 32 přihlášenými projekty z humanitních, ekonomických i technických středních škol z celé ČR zvolila odborná porota
jako nejlepší projekt Řešení dopravní situace ve městě – systém sdílení jízdních kol pro Mladou Boleslav.
Podzimní soutěž „Navrhni projekt“ měla za cíl zábavnou formou seznámit mladé lidi s problematikou fondů EU a kohezní politiky. Pětičlenné soutěžní týmy si samy zvolily téma a navrhly, jak
by se evropské finance daly využít k podpoře regionu, kde žijí nebo studují. Ačkoli přihlášené projekty mohly mít jednodušší formu
než opravdové projektové žádosti spolufinancované z evropských
fondů, celková kritéria jako je účelnost, udržitelnost a realistický finanční rámec musela být dodržena.
Autoři vítězného projektu Řešení dopravní situace ve městě navrhli systém sdílení jízdních kol pro Mladou Boleslav, kde navštěvují gymnázium Dr. Josefa Pekaře. Přízeň poroty si získali video-průzkumem veřejného mínění, pečlivě sestaveným rozpočtem
i originálním záměrem. „Realizace takového projektu by představovala první celoplošný systém pronájmu jízdních kol v ČR v rámci jednoho města, jaký mají v současnosti evropská velkoměsta Vídeň nebo Berlín,“ ocenil vítězný projekt při slavnostním vyhlášení
první náměstek ministra po místní rozvoj Daniel Braun, který návrh označil za mimořádně vydařený.
Na druhém místě se umístil tým studentek Obchodní akademie
a jazykové školy Pardubice s návrhem azylového domu Daemon,
dům druhé naděje. Jako třetí nejlepší projekt na celostátní úrovni
porota ocenila projekt Ekocentrum Podřipsko studentů Gymnázia
Roudnice nad Labem. „Výběr nejlepšího projektu nebyl jednoduchý.
Návrhy, které postoupily do celostátního kola, byly po všech stránkách detailně zpracované, realizovatelné a co je nejdůležitější, dlouhodobě udržitelné. Studenti prokázali vynikající znalost dané problematiky a své návrhy konzultovali nejen s odborníky, ale často také s předpokládanými uživateli navrhovaných projektů,“ vyzdvihl
první náměstek ministra vysokou úroveň přihlášených projektů.
Úspěch prvního ročníku soutěže ukázaly již ústní prezentace
projektů v sedmi regionálních kolech, které celostátnímu kolu
předcházely. Sešly se zde návrhy ze všech existujících oblastí podpory dotovaných evropskými fondy. Soutěžící své návrhy předsta-

vili porotcům z řad zástupců regionálních operačních programů,
zástupců MMR ČR a koordinátorů sítě Eurocenter. Hodnotitelé pak
do celostátního kola poslali nejlepší projekt z každého regionu. Vedle projektů zaměřených na revitalizaci krajiny, cestovní ruch, či
snížení nezaměstnanosti předvedli studenti také velmi originální
návrhy hvězdářské observatoře, běžecké sněhové stopy, vlakového nádraží či projektu zubní prevence. Kromě tří nejlepších návrhů vybrali porotci do celostátního kola tyto projekty:
– Víceúčelové hřiště (ŠŠ technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice)
– Modernizace autobusového nádraží (Gymnázium Stříbro)
– Zelená stezka – trasa pro běžce, cyklisty a in-line bruslaře (Gymnázium Jana Blahoslava a SŠ pedagogická, Přerov)
– Zaměstnání, součást každého života – podpora zaměstnanosti
mentálně a zdravotně postižených (Gymnázium Vincence Makovského, Nové město na Moravě)
Soutěž „Navrhni projekt“ probíhala v termínu od 3. září do 1. listopadu 2012 a přihlásit se mohli studenti středních škol. Projekty se
mohly týkat např. podnikání, dopravy, cestovního ruchu, životního
prostředí či dalších skutečných oblastí podpory v jednom z regionů
nebo v celé ČR. Studenti při svých návrzích využili nejen pomoc pedagogů, ale také semináře koordinátorů Eurocenter a pro účely soutěže speciálně sestavenou metodologickou příručku. Jako inspirace
jim posloužily také snímky z úspěšné letní soutěže „Vyfoť projekt“
a online Mapa projektů . Na internetové adrese www.navrhniprojekt.cz budou k dispozici nejlepší projekty regionálních kol. Na svých
webových stránkách je bude propagovat i 13 Eurocenter po celé republice. MMR hodnotí soutěž i vzhledem k velkému zájmu studentů jako úspěch a již plánuje pokračování této soutěže i v roce 2013.
Zdroj: MMR
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Kontakty

Kontakty na předsednictvo SPOV
Aktuální k 15. 3. 2011
•
Předseda
Mgr. Eduard Kavala
OÚ Bělotín, 753 64 Bělotín 151
tel. 581 612 100, 602 514 347
Veškerou poštu, týkající se SPOV,
posílejte výhradně na adresu
spov@belotin.cz
•
1. místopředsedkyně
Ing. Jana Juřenčáková
senátorka PČR
Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
tel. 605 969 058, 577 342 881
jurencakovaj@senat.cz
jana@jurencakova.cz
•
2. místopředseda
JUDr. Radan Večerka
SPOV Karlovarského kraje
nám. Dr. Milady Horákové č. 2, 360 01
Karlovy Vary
tel.+fax 353 223 611
radan.vecerka@seznam.cz
•
Ing. arch. Jan Florian
Štěpánkova 106, 537 01 Chrudim
tel. 733 607 513
ing.florian@gmail.com
•
Pavel Hroch
398 55 Kovářov 63
tel. 382 594 218
hroch20@quick.cz
•
Ing. Marcela Harnová
Slaměníkova 37, Radslavice 751 11
tel. 737 520 886
harnova.marcela@tiscali.cz
•
Jiří Řezníček
Tučín 127, 751 16
tel. 732 876 307
ou@tucin.cz
•
Stanislav Rampas
337 01 Ejpovice 61
tel. 724 022 313
strampas@quick.cz
•
Ing. František Winter
Na Holbě 491, 788 33 Hanušovice
tel. 602 533 707
f.winter@atlas.cz
•
Členové předsednictva volení orgány krajských organizací SPOV (§ 8 stanov SPOV):
Ing. Luboš Peterka
Maltézské nám.82, 378 31 Radomyšl
tel. 383 392 255
radomysl@email.cz
•
Jihomoravský kraj
PaedDr. Zdeněk Peša
nám. Míru 20, 979 74 0lešnice
tel. 516463296, 603 816 152
starosta@olesnice.cz
•
Královéhradecký kraj
Martina Berdychová
508 01 Holovousy 39
tel. 493 691 538, 724 164 674
ou@holovousy.cz
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Liberecký kraj
Jindřich Kvapil
468 22 Koberovy 140
tel. 483 389 346, 603 980 970
starosta@koberovy.cz
•
Moravskoslezský kraj
Bc. Jan Tomiczek
739 93 Třanovice 250
tel: 558 496 929; 602 857 528
tranovice@iol.cz
•
Olomoucký kraj
Leoš Hannig
790 64 Vápenná
tel. 737 286 377, 584 439 068
leos.hannig@seznam.cz
•
Pardubický kraj
Ing. Jiří Kosel
533 75 Horní Ředice 101
tel. 466 681 966
obec@horniredice.cz
•
Plzeňský kraj
MUDr. Tamara Salcmanová
332 11 Hradec 133
tel. 377 423 630
salcmanova@volny.cz
•
Středočeský kraj
Radomír Hanačík
Horní 74, 267 12 Loděnice-Jánská
tel. 723 787 653
spov.sk@gmail.com
•
Ústecký kraj
Václav Tyl
Na průhonu 270, 413 01 Vědomice
tel. 602 483 423
starosta@vedomice.cz
•
Vysočina
Zdena Švaříčková
Nová 473, 588 22 Luka nad Jihlavou
tel. 731 165 239, 567 219 601
svarickovazdenka@seznam.cz
•
Zlínský kraj
Vojtěch Ryza
756 15 Lidečko 467
tel. 571 447 945, 731 163 586
lidecko@centrum.cz
•
REVIZNÍ KOMISE
Jaroslav Knap
OÚ Mořice, 798 28 Mořice 68
tel. 774 431 136
obec@morice.cz
•
Ing. Ludmila Krušková
Větrovcova 7, 140 00 Praha 4
tel. 603 233 003
kruskova@volny.cz
•
Jana Vaníčková
790 84 Hradec-Nová Ves 111
602 512 544
vanickova.47@seznam.cz
•
REDAKTOR
Tomáš Šulák
751 25 Veselíčko 196
tel. 775 949 142
tomas.sulak@smarv.cz
•
TAJEMNICE
Kateřina Kapková
Bělotín 151, 753 64
tel. 777 258 628
KKapkova@tiscali.cz

www.spov.org

VýBOR NS MAS ČR
•
PŘEDSEDA
Ing. František Winter
Olomoucký kraj – MAS Horní Pomoraví
f.winter@nsmascr.cz
+420 602 533 707
•
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ
Jan Florian
Plzeňský kraj
MAS Český západ – místní partnerství
j.florian@nsmascr.cz
+420 777 870 202
Ing. Jiří Krist
Moravskoslezský kraj – MAS Opavsko
jiri.krist@ekotoxa.cz
+420 724 790 088
Mgr. Petr Kulíšek
Královéhradecký kraj – MAS NAD ORLICÍ
petr.kulisek@nadorlici.cz
+420 604 201 113
Ing. Jozef Jančo
Jihomoravský kraj – MAS Moravský kras
masmk@seznam.cz
+420 739 042 933
•
ČLENOVÉ VÝBORU
Václav Pošmurný
Středočeský kraj – MAS Posázaví
posmurny@posazavi.com
+420 604 890 190
Ing. Zdeněk Mach
Karlovarský kraj – MAS Vladař
mach@job-asistent.cz
+420 737 444 602
Bc. Jiřina Karasová
Jihočeský kraj – MAS Strakonicko
lag.strakonicko@seznam.cz
+420 606 349 724
Jiřina Leinweberová
Pardubický kraj
MAS Sdruěení pro rozvoj Poličska
manazer@maspolicsko.cz
+420 773 615 270
Hana Dufková
Ústecký kraj – MAS Západní Krušnohoří
dufkova@oakchomutov.cz
+420 737 177 432
Aleš Lahoda
Zlínský kraj – MAS Hornolidečska
lahoda@mashornolidecska.cz
+420 604 628 026
Mgr. Gustav Charouzek
Vysočina – MAS Královská stezka
kralovska-stezka@centrum.cz
+420 774 489 322
Jindřich Šolc
Liberecký kraj – LAG Podralsko
solc@lagpodralsko.com
+420 775 110 397
•
NÁHRADNÍCI VÝBORU:
Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
MAS Šumperský venkov
RadimBz@seznam.cz
+420 603 578 141
Ing. Michal Arnošt
MAS sv. Jana z Nepomuku
mas.nepomucko@seznam.cz
+420 602 334 882
Ing. Pavel Kolář
MAS Nízký Jeseník
masnj@seznam.cz
+420 775 295 599

Jana Kuthanová
MAS Hradecký venkov
kuthanova@horineves.cz
+420 724 186 825
Anna Čárková
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
annacarkova@centrum.cz
+420 774 664 698
RNDr. Zuzana Guthová, CSc.
MAS Sdružení Růže
guthova@cb.gin.cz
+420 724 643 050
Miloslav Oliva
MAS Pošembeří
oliva@posemberi.cz
+420 721 210 662
Miroslav Bouda
MAS Sokolovsko
bouda@mu-brezova.cz
+420 724 180 833
Ing. Bohumir Jasanský
MAS České středohoří
mascs@tiscali.cz
+420 724 134 539
Romana Zemanová
MASiF
romana.zemanova@quick.cz
+420 724 209 706
Ivona Opletalová
MAS Litomyšlsko
mas-lit@seznam.cz
+420 733 705 320
Jaroslava Hájková
MAS Havlíčkův kraj
hajkova@havlickuvkraj.cz
+420 774 420 913
RNDr. Roman Kašpar
MAS Luhačovické Zálesí
luhacovskezalesi@pozlovice.cz
+420 774 230 210
•
KONTROLNÍ KOMISE
PŘEDSEDA
Jindřich Tollinger
MAS Střední Povltaví
tollinger@tollmi.cz
+420 731 603 603
ČLENOVÉ
Mgr. Galina Čermáková
MAS Vyhlídky
agconsult@seznam.cz
+420 724 068 686
Ing. Petr Brandl
MAS Aktivios
pbrandl@volny.cz
+420 721 747 966
Julie Zendulková
MAS Moravská cesta
Julie.zendulkova@moravska-cesta.cz
+420 724 111 510
Petr Pecha
MAS Rýmařovsko
pecha@rymarov.cz
+420 602 521 057
PhDr. Jitka Doubnerová
MASiF
masif@seznam.cz
+420 774 678 033
Jiří Kmoníček
MAS Mezi Úpou a Metují
jiri.kmonicek@centrumrozvoje.cz
+420 607 966 379
Lucie Hlavinková, DiS.
Via rustica
lucie.hlavinkova@viarustica.cz
+420 723 074 105
Ing. Jaroslav Chmelař
MAS Pomalší
jarda.chmelar@volny.cz
+420 602 116 848
Tajemnice NS MAS ČR
Mgr. Olga Špiková
MAS Horní Pomoraví
o.spikova@nsmascr.cz
tel. +420 602 832 880
www.nsmascr.cz

