
PAVILON VENKOVA. Vystoupení jihočeského folklorního souboru Javor z Lomnice nad Lužnicí zpestřilo před Pavilonem venkova ju-
bilejní 40. ročník agrosalonu Země Živitelka v Českých Budějovicích. Foto: TSu
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Aktuálně:
Konference Venkov 2013
se zaměří na nastavení
eurodotací v příštím období

Jaké možnosti bude mít český a morav-
ský venkov v oblasti čerpání evropských do-
tací v budoucím plánovacím období Evrop-
ské unie, bude hlavní otázkou i tématem 
Národní konference VENKOV 2013, která 
se uskuteční ve dnech 1. až 3. října v Hrani-
cích a nedalekých lázních Teplice nad Beč-
vou v Olomouckém kraji. Pořadatelé před-
pokládají, že pátého ročníku konference se 
zúčastní minimálně tři stovky aktérů rozvo-
je venkova z tuzemska i zahraničí. Třídenní 
setkání umožňuje účastníkům společně 
hledat řešení problémů, které náš současný 
venkov nejvíce trápí.

Více informací na straně 3

Rozhovor:
Každý účastník by měl být 
obohacen v rozšiřování
obzorů a myslel víc na ostatní

Tak jako v minulých letech přinášíme roz-
hovor s hlavním organizátorem letošní Ná-
rodní konference VENKOV Františkem Ko-
peckým, manažerem MAS Hranicko. Konfe-
rence letos nezačíná společným zasedáním, 
ale pěti workshopy, aby už od začátku do-
stala „grády“ a poté mohli řečníci reagovat 
na aktuální problémy. „Venkov – to je naše 
společné téma, pojítko a cíl!“ říká Kopecký 
o akci, která by měla být podnětná, neboť 
se uskuteční na přelomu programovacích 
období 2007–2013 a 2014–2020, kdy se 
„lámou ledy“, a kdy bude vrcholit předvo-
lební kampaň pro poslanecké volby.

Rozhovor začíná na straně 12

TÉMA:
Agrosalony Země Živitelka
a Agrokomplex slavily
40 let. Nechyběl ani venkov

Poslední dva týdny prázdnin byly v České 
republice i na Slovensku ve znamení oslav 
40. výročí zemědělských výstav. První své ju-
bileum oslavila od 22. do 25. srpna meziná-
rodní zemědělská a potravinářská výstava 
Agrokomplex v Nitře. Na ni volně navázal 
v Českých Budějovicích mezinárodní agro-
salon Země živitelka, největší tuzemská vý-
stava zaměřená na zemědělství a rozvoj ven-
kova. Slavnostního otevření se ve čtvrtek 
29. srpna zúčastnil i prezident Miloš Zeman. 
Během své návštěvy zavítal také do pavilo-
nu „Z“, který byl zasvěcen venkovu, MAS, 
metodě LEADER a PRV.

Více informací na straně 4
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Festival Písní a tancem
představí dětský folklor

Třináct obcí, třináct krajských finalistů 
soutěže Vesnice roku, navštívila během prv-
ního zářijového týdne komise, která má ny-
ní za úkol vybrat vítěze celostátního kola. 
Výsledky budou jasné 14. září, kdy je ozná-
mí ministr pro místní rozvoj František Lukl na 
luhačovickém Mezinárodním festivalu dět-
ských folklorních souborů Písní a tancem. 
Soutěž, jež se koná v rámci Programu obno-
vy venkova, pořádají od roku 1995 Spolek 
pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, mi-

nisterstvo pro místní rozvoj a od roku 2007 
i ministerstvo zemědělství. Do soutěže se 
letos přihlásilo celkem 273 obcí z celé re-
publiky.

Od 9. září bude v atriu haly pramenu Vin-
centka v Luhačovicích instalována Výstava dr-
žitelů ocenění Zlatá stuha za vítězství v kraj-
ských kolech soutěže. Spolupořadatel soutě-
že Folklorní sdružení ČR oznámí vítězné obce 
s nejvýraznějším programem dlouhodobé pé-
če o místní lidové tradice. šum

Ve dnech 13. až 15. září 2013 se v Luhačovicích uskuteční již 
XXI. ročník Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů 
„Písní a tancem CIOFF®“. Tento stěžejní dětský festival Folklorního 
sdružení ČR tak vstupuje již do třetí desítky svého trvání. Opět se na něm sejdou děti 
a mladí lidé z národopisných souborů z různých míst naší republiky i zahraničí, aby se po-
dělili s diváky o radost z písní a tanců svých domovských regionů a zemí. 

Na Lázeňském náměstí, kolonádě i dalších místech Luhačovic, ale také v Pozlovicích 
a v Uherském Brodě, vystoupí dětské folklorní soubory Olšavěnka Uherský Brod, Vsacánek 
Vsetín, Hanýsek Šakvice, Kuřátka Chrudim a Malé Zálesí Luhačovice společně se zahraniční-
mi soubory Perezvony z Ruska, ZPiT Trablanka z Polska, DFS Gerulata ze Slovenska a Bajnó-
ca z Maďarska. Do Luhačovic jsou také pozvání finalisté 19. ročníku Celostátní soutěže dět-
ských zpěváků lidových písní Zpěváček, která se tradičně koná v květnu ve Velkých Losinách. 

K tradiční náplni 
luhačovického festiva-
lu patří lidový jarmark, 
krojový průvod, večer-
ní zábava dětí v domě 
Elektra i fotbalový zá-
pas, v němž se utkají 
starostové obcí, které 
se aktivně zapojily do 
soutěže Vesnice roku. 

„Čím dál sympa-
tičtější je mi tradice, 
která vznikla před pě-
ti lety, kdy jsme se 
s předsedou Folklorní-
ho sdružení ČR Zdeň-
kem Pšenicou dohod-
li na tom, že výsledky 
soutěže Vesnice ro-
ku budou slavnostně 
vyhlašovány v rámci 
podzimního dětského 
festivalu Písní a tan-
cem v Luhačovicích. 
Tehdy to byl vícemé-
ně ’pokus naslepo’. 
Dnes je to přirozená 
záležitost, díky níž se 
festival i soutěž vzá-
jemně udržují na pres-
tižní úrovni,“ řekl o fes-
tivalu Eduard Kavala, 
předseda SPOV.
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Národní konference Venkov 2013 se v Hranicích
zaměří na nastavení eurodotací v příštím období
Lázně Teplice nad Bečvou v Olomouckém kraji přivítají od 1. do 3. října aktéry venkova z celé země

Jaké možnosti bude mít český a moravský 
venkov v oblasti čerpání evropských dotací v bu-
doucím plánovacím období Evropské unie, bude 
hlavní otázkou i tématem Národní konference 
VENKOV 2013, která se uskuteční ve dnech 
1. až 3. října v Hranicích a nedalekých lázních Teplice nad Beč-
vou v Olomouckém kraji. Pořadatelé předpokládají, že pátého 
ročníku konference se zúčastní minimálně tři stovky aktérů roz-
voje venkova z tuzemska i zahraničí. 

Třídenní setkání umožňuje účastníkům společně hledat řešení 
problémů, které náš současný venkov nejvíce trápí. Tomu odpoví-
dá i skladba témat, na které je letošní ročník zaměřen. „Tím hlav-
ním bude „Budoucnost venkova 2014 – 2020“ ve vazbě na nad-
cházející programové období Evropské unie. Pro toto téma budou 
vyhrazeny hned dva konferenční bloky – v úterý navečer a ve stře-
du ráno,“ upřesňuje ředitel konference František Kopecký z MAS 
Rozvojové partnerství regionu Hranicko.

EurodotacE a volby
Aktuální téma souvisí se současným rozhodováním na minister-

stvech a ve vládě o nastavení evropských fondů v budoucím plá-
novacím období EU pro Českou republiku. „Stojíme před otázkou, 
jaký podíl z celkového balíku eurodotací připadne pro venkovské 
oblasti, tedy pro obce, podnikatele či neziskové organizace. Ne-
dávné změny politické situace poněkud zamotaly již dohodnutými 
kroky,“ upřesňuje jeden z organizátorů konference Tomáš Šulák ze 
Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje s tím, že právě na 
podzim by mělo dojít ke chválení dohody o evropských fondech 
mezi ČR a EU. „Bude to navíc v době předvolební kampaně, tak-
že i proto chceme, aby se o venkovu hovořilo daleko víc než do-
sud,“ dodal.

témata pro vEnkov
Konference nabídne několik konkrétně zaměřených worksho-

pů i exkurze. „Téma Zemědělství a venkov zacílí na budoucnost 
a spolupráci zemědělců s ostatními složkami života na venkově. 
Jak dál v samosprávě? Je otázka pro debatu nad reformou voleb-
ního systému pro komunální volby, tlaky na (ne)dobrovolné slučo-
vání obcí či odstraňování byrokracie v samosprávě. Zažijte venkov! 
To bude workshop zaměřený na venkovský cestovní ruch a regio-
nální značky. Téma Služby jako cesta k zaměstnanosti bude řešit 
problematiku obchodní obslužnosti obcí, budoucnosti venkov-
ských pošt či tvorby pracovních míst na venkově. Seminář Putting 

CLLD into Practice je určen zahraničním účastní-
kům se zacílením na zavádění komunitně vedené-
ho místního rozvoje do praxe,“ seznamuje před-
seda Národní sítě MAS ČR František Winter s pro-
gramem prvního dne. 

SpolEčné jEdnání a ExkurzE
Ve středu program začne hlavní společnou diskusí o budouc-

nosti venkova. Tento den se uskuteční také exkurze do okolí, kte-
ré budou tematicky napojené na jednotlivé workshopy, či tři dis-
kusní panely, z nichž jeden bude mít v režii Krajský úřad Olomouc-
kého kraje a představí na něm své rozvojové priority pro venkov. 
Ve čtvrtek program vyvrcholí společným plenárním zasedáním. 

Pro účastníky je připraven také bohatý doprovodný program, 
výstavy, prezentace partnerů a zajímavých projektů, jarmark míst-
ních produktů či dva společenské večery. „Účastníci také jistě oce-
ní krásné okolí místních lázní či dobrou dopravní dostupnost,“ do-
plňuje ředitel konference Kopecký. Veškeré podrobnosti včetně 
programu naleznou zájemci na webu www.venkov2013.cz, kde 
také probíhá on-line registrace.  

HoSté z domova i zaHraničí
Národní konference VENKOV, jejímž hlavním pořadatelem je 

Spolek pro obnovu venkova ČR a hlavním donátorem Celostátní 
síť pro venkov zřízená ministerstvem zemědělství, se každoročně 
účastní více než tři sta aktérů rozvoje venkova od náměstků mini-
strů a vysokých státních a krajských úředníků přes předsedy nej-
různějších stavovských komor až po početnou skupinu zástupců 
místních akčních skupin, rozvojových agentur či starostů obcí, ak-
tivních zemědělců, podnikatelů a zástupců neziskového sektoru. 
Významná bude také účast několika desítek zahraničních hostů, 
zástupců evropské sítě místních akčních skupin ELARD, dorazí do-
konce i zástupci Evropské komise. 

Mezi významné partnery konference patří i Olomoucký kraj, 
který její konání podpořil finančně i osobní záštitou hejtmana Jiří-
ho Rozbořila, který se také konference aktivně zúčastní. „Organi-
zátoři, kteří už nyní připravují zdárný průběh této prestižní akce, 
doufají, že si účastníci odvezou z Hranicka a Olomouckého kraje 
jen ty nejlepší dojmy a budou tak šířit dobré jméno našeho regio-
nu po celé republice,“ dodal Kopecký.

fk/šum
Více informací najdete v rozhovoru

a v podrobném programu akce.

Předseda SPOV Eduard Kavala k významu
pořádání Národní konference Venkov 2013:

„Cokoliv, co přispěje ke zpopularizování tématu venkova, je 
dobré. A konference je jednou z možností, jak toho dosáhnout. 
Vše, co pomůže posunout vnímání ve prospěch venkova, je po-
třebné. Protože teď, když se lámou ledy v přípravě nových progra-
mů z Evropské unie na další období, se začíná i oficiálně hovořit 
o tom, že na venkov se peníze opět moc nedostanou. Proti tomu 
je potřeba něco dělat.

Navíc se po třiadvaceti letech ukazuje, že například služby na 
venkově nejsou zajištěny, ale hodně jich naopak ubývá. K tomu je 
zde silná konkurence, která poráží drobné výrobce, kteří jsou ještě 
ochotni něco na venkově dělat. To je nemyslitelné, aby to tak šlo 
dál. Hledají se varianty, jak zajistit na venkově a pro lidi z vesnic do-
pravní dostupnost, zachovat síť pošt, obchody a další služby.“
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T é m a  4T

pavilon vEnkova
Prezentaci osobně podpořilo na 85 MAS ze všech krajů naší re-

publiky. Expozici doplnilo venkovní představení regionálních výrob-
ků, produktů a potravin. V rámci moderovaných rozhovorů před-
stavili zástupci ministerstva zemědělství, ministerstva pro místní 
rozvoj, Spolku pro obnovu venkova, NS MAS ČR, zahraniční part-
neři ze Slovenska i aktéři jednotlivých MAS celé spektrum informa-
cí o venkově jako je PRV, vývoj metody LEADER, regionální znače-
ní nebo zajímavé projekty spolupráce. „Rozhovory s účastníky vý-
stavy byly letos novinkou a umocnily celé dění v Pavilonu venkova,“ 
pochvalovat si předseda NS MAS František Winter.

Velmi příjemným oživením bylo rovněž vystupování cimbálové mu-
ziky Friška z Kyjova, která hrála a zpívala v pravidelných intervalech. 
„Hráli jsme u stánků Kyjovské Slovácko v pohybu a Jihomoravského 
kraje, ale nejlepší byl páteční Večer venkova, kde jsme zůstali i po je-
ho skončení a hráli a zpívali s ostatními,“ svěřil se primáš David Va-
šulka s tím, že příští rok přijedou nasávat atmosféru a těšit návštěvní-
ky folklorem určitě zase. Jejich produkci podpořil Jihomoravský kraj.

Poslední dva týdny prázdnin byly v České republice i na 
Slovensku ve znamení oslav 40. výročí zemědělských výstav.

První své jubileum oslavila od 22. do 25. srpna mezinárodní ze-
mědělská a potravinářská výstava Agrokomplex v Nitře. Národní síť 
MAS ČR se prezentovala společně s Celostátní sítí pro venkov v pa-
vilonu M1 v rámci expozice slovenských MAS, Národní sítě rozvo-
je venkova SR a MAS z Maďarska a Rakouska.

„Prezentaci oživilo promítání filmů o Programu rozvoje venko-
va a představení příkladů dobré praxe. Návštěvníci měli možnost 
ochutnat regionální potraviny a produkty z Ústeckého a Olomouc-
kého kraje,“ přiblížila tajemnice NS MAS Olga Špiková.

Na prezentaci MAS v Nitře volně navázal v Českých Budějovi-
cích mezinárodní agrosalon Země živitelka, největší tuzemská vý-
stava zaměřená na zemědělství a rozvoj venkova. Slavnostního 
otevření se ve čtvrtek 29. srpna zúčastnil i prezident Miloš Zeman. 
Během své návštěvy zavítal také do pavilonu „Z“, který byl zasvě-
cen venkovu, metodě LEADER a PRV. 

Zemědělské veletrhy Země živitelka a Agrokomplex
oslavily 40 let. Nechyběli ani aktéři venkova z MAS
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vEčEr vEnkova
Páteční den se celý linul ve znamení setkávání a vzdělávání. Se-

minář Spolku pro obnovu venkova, MMR a MZe zaměřený na pod-
poru rozvoje venkova v ČR a pozemkové úpravy v období 2014+ 
navštívilo na 130 zástupců obcí, MAS a odborné veřejnosti. Napří-
klad zástupce Svazu měst a obcí Ivan Černý prezentoval nový pro-
jekt na podporu meziobecní spolupráce a vytvoření pilotních spo-
lečenství obcí. V celé zemi nyní existuje 564 dobrovolných svazků 
obcí (DSO), je rozdělena na 205 správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností (ORP) a působí zde 175 místních akčních skupin (MAS).

Na vlnu informací ze semináře navázal Večer venkova, neformál-
ní společenské setkání s možností degustace vín, ochutnávkou regi-
onálních produktů a také diskuzí, tancem a přátelským posezením.

dožínky a EkodEn
Sobota byla tradiční oslavou národních dožínek. V pivovarské 

zahradě zahájil celodenní oslavy premiér Jiří Rusnok v doprovo-
du ministra zemědělství Miroslava Tomana a dalších členů vlády. 
Neděle zase přinesla osvětu k odpovědnému přístupu k životní-
mu prostředí v rámci Ekologického dne, který pořádaly jihočes-
ké MAS.

Výstavu navštívilo na sto tisíc lidí, trvala šest dní a skončila 
v úterý 3. září. Své výrobky a služby představilo na 600 vystavo-
vatelů z 21 zemí. Již při ukončení začaly pořadatelské organiza-
ce CSV, NS MAS a SPOV plánovat další ročník, který by měl být 
opět koncem prázdnin 2014.

OŠ/TSu

T é m a  5T
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Prezident Zeman na Zemi živitelce
přál k úrodě a navrhl vznik
národního obchodního řetězce

Prezident Miloš Zeman první den veletrhu Země živitelka v Čes-
kých Budějovicích, největší tuzemské výstavy zaměřené na země-
dělství a rozvoj venkova, zemědělcům gratuloval k úspěšné a vy-
soké úrodě. Dále přednesl návrh, aby značné zisky nadnárodních 
řetězců českým podnikatelům spravedlivě vynahradil vznik národ-
ního řetězce na bázi obchodů COOP.

Zeman s podobným návrhem přišel již v dubnu na jednání se 
šéfem Agrární komory Janem Velebou. „Je dobré vědět, že velkou 
část zisku jak prvovýrobců, tak potravinářů, spolknou nadnárodní 
obchodní řetězce, jejichž zisková marže se pohybuje kolem 60 pro-
cent,“ upozornil na Zemi živitelce prezident.

„Podle mého názoru jedna z možných cest, jak tento rozdíl pře-
konat a dosáhnout spravedlivějšího rozdělení zisku v onom kom-
binátu prvovýrobce, potravinář, obchod, je vytvoření národního 
obchodního řetězce například na bázi již existujícího COOP,“ na-
vrhuje Miloš Zeman.

Ministr Toman předal značku 
KLASA a ocenil mladé vědce

Po zahájení výstavy v Pivovarské zahradě předal ministr země-
dělství Miroslav Toman novým držitelům certifikáty národní znač-
ky kvality KLASA a certifikáty Český výrobek garantovaný Potravi-
nářskou komorou ČR. Dále také udělil Ceny ministra zemědělství 
pro mladé vědecké pracovníky a Ceny za nejlepší realizovaný vý-
sledek výzkumu a experimentálního vývoje.

Ministr uvedl, že k hlavním cílům našeho zemědělství patří na-
stavení vhodné struktury plošných plateb tak, aby byla posílena 
konkurenceschopnost českých zemědělců. Dalšími důležitými úko-

ly jsou rozvoj reálných opatření přispívajících k podpoře citlivých 
sektorů, například živočišné výroby a vytváření různorodých čin-
ností a podpora projektů na venkově, které vytvářejí pracovní pří-
ležitosti. „Nastavení nové Společné zemědělské politiky nám po-
může lépe reagovat na aktuální situaci našeho zemědělství, a to 
díky mnohem větší flexibilitě při řešení problémů i dělbě finančních 
prostředků než doposud, ale také umožní lepší zacílení na citlivé 
sektory, jako je živočišná výroba a pěstování speciálních plodin. 
Musíme rozhodovat o rozdělení více než 250 miliard korun na příš-
tích sedm let pro efektivní a vyvážený rozvoj českého zemědělství, 
potravinářství a venkova,“ řekl ministr Miroslav Toman.

Premiér a ministr zemědělství 
na Národních dožínkách

Návštěvníci na Živitelce oslavovali v sobotu i konec žní. Hekta-
rový výnos u obilí je o více než pětinu vyšší než loni. Úroda řepky 
je nejvyšší v historii. Schodek českého agrárního zahraničního ob-
chodu v letošním prvním pololetí dosáhl podle Zemědělského sva-
zu ČR 10,8 miliardy korun, a zůstal tak na loňské úrovni. Více než 
70 procenty se na něm podílelo záporné saldo obchodování s ma-
sem a droby. Do Česka bylo dovezeno zemědělských komodit, po-
travin, nápojů a tabákových výrobků za 85,8 miliardy korun, což 
bylo o 3,5 miliardy víc než loni.

Národních dožínek, které jsou oslavou práce zemědělců a podě-
kováním za úrodu, se spolu se zemědělci zúčastnili také předseda vlá-
dy Jiří Rusnok a ministr zemědělství Miroslav Toman. „Dobrou zprá-
vou je, že výnosy letošní sklizně jsou lepší než loni. Sklizeň je praktic-
ky u konce a výnosy obilovin dosahují 5,45 tuny na hektar, což je 
o tunu více než byly průměrné výnosy loni. Dosavadní analyzované 
vzorky vykazují velmi dobrou potravinářskou kvalitu. Řepka je sklize-
na z více než 99 procent. Její úroda dosáhla historického rekordu, a to 
téměř 1,5 milionu tun,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Dožínkové věnce posvětil biskup českobudějovické diecéze 
Monsignor Jiří Paďour. Poté je z rukou prezidenta Agrární komory 
Jana Veleby převzali premiér Rusnok a ministr Toman. Následně si 
hosté v doprovodu ministra Miroslava Tomana prohlédli výstavu.
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Co vše bylo k vidění: 
ochutnávky potravin

Tradiční a největší tuzemský agrosalon prezentoval celý země-
dělsko-potravinářský sektor. Na akci se kromě pěstitelů zeměděl-
ských plodin, chovatelů hospodářských zvířat a výrobců potravin 
představil i prodejci zemědělské techniky. Své stánky zde měli ta-
ké rybáři, myslivci či zahradníci. První den výstavy patřil pekařům 
a cukrářům.

I letošní prioritou veletrhu byla prezentace regionálních potra-
vin, mimo jiné oceněných značkou kvality Regionální potravina 
a Klasa v pavilonu T. Po celou dobu výstavy mohli návštěvníci ochut-
návat české výrobky z místních surovin. Prezentovaly se rovněž vý-
robky značky Chutná hezky jihočesky a také značka Český výrobek 
garantovaná potravinářskou komorou. V pavilonu T prezentovalo 
svou činnost ministerstvo zemědělství a jím řízené organizace jako 
Státní pozemkový úřad, Státní rostlinolékařská správa, Ústav země-
dělské ekonomiky a informací a Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský.

K 27. srpnu byly žně v ČR prakticky ukončeny, neboť bylo celkem posekáno 1 233,4 tis. ha obilovin z 1 323,2 tis. ha určených 
ke sklizni, a to představuje 94,4 %. Aktuální výnos obilovin 5,45 t/ha převyšuje výnosy, které byly zjištěny v roce 2012 (4,45 t/ha) 
o 1,0 t/ha a přibližuje se výnosu, který byl dosažen v roce 2011 (5,52 t/ha).

Sklizeň ozimého ječmene v ČR skončila již v minulém týdnu. Z celkové sklizňové plochy 106,3 tis. ha je posekáno 106,2 tis. ha 
a průměrný výnos činí 4,60 t/ha, což je vyšší o 0,56 t/ha než v roce předcházejícím. Pšenice ozimá je také v závěru žní, je sklizena 
na 95,1 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 5,90 t/ha, což je vyšší o 1,38 t/ha v porovnání s loňskou sklizní.

Z dalších obilovin končí sklizeň jarního ječmene, kde je sklizeno 234,5 tis. ha (96,6 %) a průměrný výnos dosahuje výše 4,86 t/ha, 
dále ozimé žito (95,2 % s průměrným výnosem 5,02 t/ha), jarní pšenice (84,5 % s průměrným výnosem 4,86 t/ha ) a triticale (86,2 % 
s průměrným výnosem 4,93 t/ha). Ze základních obilovin zbývá dokončit sklizeň ovsa, kde je sklizeno 73,8 % ploch s výnosem 3,75 t/ha. 
Celková produkce základních obilovin dosahuje výše 6 717,8 tis. tun.

Zdroj: MZe

Nechyběly ani soutěže, koncerty a programy pro děti. Společen-
ský program se odehrával v Pivovarské zahradě a v amfiteátru. Li-
dé mohli v pavilonu F4 zhlédnout expozici 40 let výstavy Země ži-
vitelka a v pavilonu C1 výstavu historické zemědělské techniky. Vy-
hlášeny byly výsledky mnoha soutěží. TSu, zdroj: MZe, Deník

S k l i z e ň  v  č í s l e c hS
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Země živitelka 2013: Diskuse, semináře, návštěvy politiků
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Země živitelka 2013: Prezentace regionů a místních produktů
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Země živitelka 2013: Setkávání aktérů venkova napříč kraji
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AGROKOMPLEX: Národní síť MAS a MZe se prezentovali v Nitře
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koná v Hranicích. Je v tom nějaká sym-
bolika?

Poté, co se loni právě v Nových Hradech 
dohodlo letošní pokračování konference 
v Hranicích, nás nejprve trochu štvalo, že 
nám nevědomky Jihočeši příhodný slogan 
vyfoukli, ale vzápětí jsme vymysleli jeho up-
grade. Nedaleko Hranic totiž leží nejhlubší 
propast nejen České republiky, ale i celé 
střední Evropy, a v organizačním výboru 
jsme dohodli poněkud provokativní slogan 
„Venkov na hranici propasti“. Ale pak jsme 
si řekli, že to přece jen s tím naším venko-
vem není tak zlé, a my se do propasti ne-
necháme stáhnout, ať už si významu ven-
kova jako takového konečně někdo v Pra-
ze a v Bruselu všimne či ne. O tom, že se 
ale venkov pohybuje neustále hned na ně-
kolika existenčních hranicích, nemůže být 
pochyb a názvy workshopů na několik ta-
kových problémů odkazují.

Konference je opět třídenní. Jaká je 
základní struktura konferenčních dní? Na 
co se můžou účastníci konference těšit?

Od začátku jsme museli v přípravném vý-
boru krotit spoustu různých nápadů, které 
by sice program velmi zatraktivnily, ale mís-
to konference by z celé akce byl spíše festi-
val. Někomu se tak může zdát, že účastníci 
za celý den nevytáhnou paty z jednacích sá-
lů. To je ale jen zdání. V úterý po odpoled-

ních workshopech čeká účastníky už zmíně-
ný devadesátiminutový moderovaný pořad 
pokračující společenským večerem s živou 
hudbou hned na 3 pódiích. Ve středu dopo-
ledne se v hlavním dopoledním bloku ve 
svých příspěvcích vystřídají hlavní „hvězdy“ 
konference a už nyní jsme zvědaví, jakých 
novinek a zásadních sdělení se z jejich úst do-
čkáme. Středeční odpoledne nabídne hned 
pět exkurzí, kdy až praxe kolikrát ukáže ten 
skutečný venkovský život a jeho přednosti 
i složitosti. Večerní odměnou pak bude spe-
ciální koncert kapely Fleret jako dárek hos-
titelského města Hranice. Čtvrteční závě-
rečné jednání pak zpestří jarmark místních 
výrobků v sousedním parku. Snažili jsme se 
tak vyvážit náročná jednání s oddychověj-
ším programem, který ale není jen o nějaké 
zábavě, často právě zde při neformálních 
rozhovorech se domluví ta správná řešení.

Jak se mohou lidé resp. odborná ve-
řejnost venkova na konferenci přihlásit?

K registraci účasti vede jednoduchá cesta 
přes odkaz www.venkov2013.cz/registrace. 
Rozřazení účastníků na jednotlivá ubytová-
ní a části programu bývá často nejsložitější 
oblastí organizace obdobně rozsáhlých ak-
cí. My jsme od začátku vsadili na moderní 
elektronickou cestu, tedy online registraci 
přes internet, která umožňuje účastníkům 
komfort v podobě budoucí editace svých 

R o z h o v o r  1 2R
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Spolek pro obnovu venkova ČR je 

společně s Krajským sdružením MAS 
v Olomouckém kraji hlavním pořa-
datelem Národní konference Venkov 
2013, která se uskuteční ve dnech 
1. – 3. října v Hranicích. Tak jako v mi-
nulých letech přinášíme i nyní rozho-
vor s hlavním organizátorem letošní 
akce Františkem Kopeckým, mana-
žerem MAS Rozvojové partnerství 
regionu Hranicko. Konference letos 
nezačíná společným zasedáním, ale 
pěti workshopy, aby už od začátku 
dostala „grády“ a poté mohli řeční-
ci reagovat na aktuální problémy. 
„Venkov – to je naše společné té-
ma, pojítko a cíl!“ říká Kopecký o na-
stávající akci, která by měla být roz-
hodně podnětná, neboť se uskuteční 
na přelomu programovacích období 
2007 – 2013 a 2014 – 2020, kdy se „lá-
mou ledy“, a kdy bude navíc nečeka-
ně vrcholit předvolební kampaň pro 
poslanecké volby, které rozdají nové 
politické karty.

Národní konference Venkov 2013 se 
letos uskuteční v Olomouckém kraji. Co 
připravujete celkově jiného a nového 
ve srovnání s konferencemi v uplynu-
lých letech?

Novinek myslím bude hned několik, ale 
nechci se nějak vymezovat vůči minulým 
ročníkům, byl jsem na všech čtyřech a vždy 
to byly akce povedené, navíc až teď vidím, 
že je za tím ještě víc práce a odhodlání, než 
jsem se i jako zkušený organizátor akcí do-
mníval. V každém případě jsme spolu s ce-
lým organizačním výborem například po-
změnili harmonogram konference. První den 
začínáme rovnou pěti oddělenými work-
shopy na různá aktuální témata a všichni 
účastníci konference se na jednom společ-
ném jednání sejdou až ve středu. Myslíme 
si, že tím konference chytne hned zkraje 
„grády“ a ve středu tak budou moci hlav-
ní řečníci ve svých příspěvcích reagovat 
i na výstupy a nastíněné problémy z work-
shopů. Novinkou bude také večerní mode-
rovaný diskusní pořad Budoucnost venkova 
2014 – 2020, I. část, který bychom rádi po-
jali ve stylu televizních debat či „arén“ a na-
směrovali ho směrem ven z konference, te-
dy k široké veřejnosti. Plánujeme on-line 
přenos na internet a řadu zajímavých hostů.

Po loňské konferenci, která nesla 
podtitul „Venkov na hranici“, se letošní 

Každý účastník by se měl obohatit v rozšiřování
obzorů a myslet víc na ostatní sektory v regionu

Rozhovor s ředitelem Národní konference VENKOV 2013 Františkem Kopeckým

Ředitel Národní konference VENKOV 2013 František Kopecký
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údajů. Kupříkladu, když si brzy po registra-
ci někdo uvědomí, že musí svou účast o den 
zkrátit nebo si přece jen rozmyslel, na kte-
rou exkurzi vyrazí, není nic snazšího, než se 
do registrace znovu přihlásit a své preferen-
ce pozměnit. Naopak organizátoři mají dí-
ky tomu jasný konkrétní přehled o pohybu 
každého účastníka. Víme, kdy, kam a čím 
přijede, podle toho můžeme nachystat par-
koviště a zajistit kyvadlovou dopravu od vla-
kového a autobusového nádraží. Víme, kdo 
má sedět ve kterém autobuse na exkurzi 
a kdo kde bude bydlet. Změny můžeme fle-
xibilně dělat klidně i poslední noc před kon-
ferencí. Slibujeme si od toho, že se vyhne-
me tradičním zmatkům se seznamy ubyto-
vaných, nepřekvapí nás ani náhlý nával 
zájemců o účast těsně před konferencí.

Loňská konference měla i mezinárod-
ní rozměr, protože se konala na hranicích 
s Rakouskem a hosté i exkurze vedly do 
sousedního Rakouska. Letošní konferen-
ce má dokonce multinárodní rozměr, ne-
boť je plánována účast z více zemí a jed-
nání zástupců evropské asociace ELARD. 
Jak tato iniciativa vznikla?

Velmi jednoduše. Česká republika se v le-
tošním roce stala místopředsednickou zemí 
organizace ELARD (Evropská asociace EADER 
pro rozvoj venkova – pozn. aut.) a náš zá-
stupce a místopředseda ELARD Radim Sršeň 
je členem organizačního výboru konference. 
Od toho už byl jen krůček spojit pravidelná 
zasedání ELARDu s naší konferencí a do Hra-
nic tak zavítá početná skupina zkušených ak-
térů rozvoje venkova z dobrých 15 zemí. Prý 
už se moc těší a navíc se nepřijedou jen dívat 
a poslouchat. Dovezou sebou především své 
zkušenosti a příklady dobré praxe a já dou-
fám, že účastníci speciálního mezinárodního 
workshopu z těchto vzácných hostů vytáh-
nou co nejvíce inspirací. Máme zajištěn si-
multánní překlad, takže dveře jsou otevřeny 
i tuzemským zájemcům.

Hlavním pořadatelem konference je 
SPOV ČR a hlavním organizátorem Kraj-
ské sdružení NS MAS. Organizace tako-
véto akce je náročná. Kolik lidí se zapo-
jilo a ještě zapojí do jejích příprav? Ko-
lik jste měli přípravných schůzek?

Přípravy běží v podstatě celý rok a po 
vzrůstající křivce tak, jak se termín blíží. Na 
web jsme si umístili odpočítávání dní, ať 
pěkně každého ta číslovka hned trkne do 
očí, sotva se na web podívá. Konferenci po-
jal za vlastní celý Olomoucký kraj, zhruba od 
ledna se pravidelně schází třináctičlenný vý-
bor složený ze zástupců krajských poboček 
SPOV a KS NS MAS, pomáhá Olomoucký 
kraj, město Hranice, zapojení jsou lidi od 
Hanušovic přes Olomouc až po naši východ-
ní výspu regionu Hranicko. Během samotné 
konference nám pak bude pomáhat spous-
ta dobrovolníků nejen z dalších MASek, ale 
třeba i zaměstnanci obcí z Hranicka a my 

předem za tuto pomoc Mikroregionu Hra-
nicko děkujeme.

Od doby, kdy ses ujal organizování 
konference, se odehrála řada věcí. Co 
vás v organizaci nejvíce překvapilo – co 
potěšilo a naopak co zaskočilo. Co bylo 
těžší, než sis myslel?

Tím, že jsem dostal důvěru koordinovat 
celou organizaci konference, jsem si zase 
posunul dál svou metu na poli, které je ne-
jen mou prací, ale i koníčkem. Mám už za se-
bou pár hudebních párty pro 1200 lidí, své-
ho času jsem se podílel na organizaci Husto-
pečských dnů, kdy se na zdejším zámku za 
víkend vystřídá i několik tisíc lidí. Konferen-
ce je složitější hlavně v tom, že se jí účastní, 
jak já říkám zkušení harcovníci, kteří vám 
v uvozovkách neodpustí to, co projde na 
tancovačce nebo při bujarém veselí na vesni-
ci. Zatím mě při přípravě těší všechno, nevím 
o žádném zásadním riziku a tak to doufám 
i zůstane. Velmi zajímavé je zjišťovat, jak vám 
účastníci v emailech a telefonátech pomáha-
jí odhalovat slabiny třeba registračního sys-
tému, přijdou s požadavkem, který by vás 
ani nenapadl, a vy zatím včas můžete zarea-
govat a systém dál vylepšit. Především mě 
ale těší nasazení mých kolegů, protože jen 
v takto širokém kádru a týmové spolupráci 
se může podobná akce povést.

Jste ve spojení s organizátory přede-
šlých konferencí. Poradili vám jak se vy-
varovat některých chyb?

To je určitě důležité, kromě vlastních zá-
žitků jsme si nechali povykládat či popsat 
zásadní zkušenosti organizátorů minulých 
ročníků. Ale každoroční změnou místa se 
významně mění i okolnosti, jiná je podpora 
kraje, hostitelského města, je jinak uspořá-
dána místní doprava, jiní jsou partneři i or-
ganizátoři, obávám se tak, že ač můžete 
mít sebepodrobnější informace z dřívějška, 

musíte se spolehnout především na svůj 
úsudek, intuici a taky trochu toho štěstí či 
spíše Božího požehnání.

Jaké je hlavní poselství, hlavní idea 
konference?

Výše zmíněný návrh sloganu jsme nako-
nec uložili k ledu, ale já hlavní ideu vidím 
v setkání všech aktérů s odpuštěním „na 
jedné hromadě“. Za tři dny můžete probrat 
tolik věcí, předat a absorbovat takové 
množství názorů, že každý účastník by měl 
odjíždět rozhodně obohacen ve svém re-
ceptu jak u sebe na obci, na úřadě, v pod-
niku dál pokračovat, aby přitom myslel i na 
ty ostatní sektory a na rozvoj regionu vů-
bec. Prostě rozšiřování obzorů je podle mě 
ještě důležitější, než konkrétní obsahy slidů, 
čísla, procenta, grafy.

Představ nám váš region Hranicko, 
ve kterém se konference koná. Jaké je 
to území, co jsou jeho hlavní přednosti?

Je jasné, že volba na město Hranice a sou-
sední Lázně Teplice nad Bečvou, které jsou 
hlavním ubytovatelem, padla především kvů-
li výborné dopravní dostupnosti. Dálnice D1 
a vlaková stanice na trase z Prahy či Brna do 
Ostravy určitě zjednoduší příjezd a odjezd 
účastníků. Máme ale určitě co návštěvníkům 
ukázat. Hranice jsou pěkné město s historic-
kým centrem, za všechno vypíchnu unikátní 
zastřešenou dvoranu zámku či radniční věž 
s vyhlídkou. Účastníci se ale budou pohybo-
vat především po sousedních lázních, které 
jsou skutečným skvostem Hranicka. Jsou zde 
soustředěny nejen typické lázeňské domy, 
kolonády, prameny a parky, navštívit lze také 
nejteplejší jeskyně v ČR nebo již zmíněnou 
propast.

Pěkné a upravené vesnice pak uvidí ná-
vštěvníci i na exkurzích, jsme myslím typický 
moravský region, nic výjimečného a nic, zač 
bychom se museli stydět. Přijeďte a uvidíte!

R o z h o v o r  1 3R
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cílem, MASky okamžitě začnou sko-
mírat. Šíře naší činnosti, denní kon-
takt s našimi členy i ohodnocení ze 
strany ministerstva při třech ročnících 
hodnocení MAS mě naplňuje opti-
mismem, že to rozhodně není případ 
MAS Hranicko.

Myslíš si, že veřejnost ví, co jsou 
místní akční skupiny? Jak přispěje 
konference k propagaci hnutí MAS 
a venkova jako takového?

To je taky jeden z poznatků za 
těch pět let, jestli jsme do nějaké nad-
šené propagace MAS neinvestovali až 
moc především snahy a času. Jestli 
o to veřejnost vlastně tak stojí, detail-
ně vědět, kdo a co ta MASka vlastně 
je. Když něco funguje jak má, tak se 
přirozeně zájem okolí snižuje, ne? 
Navíc přímé finanční přínosy rozděle-
ných dotací vždy přirovnávám k roz-
sahu třech rodinných domů za celý 
region ročně a vezměte si, kolik se jen 
těch domečků za léto v každé vesnici 
postaví. Dopady naší ostatní činnosti 
jsou pak tak dlouhodobé a málo pou-
hým okem pozorovatelné, že jsem ty-
to snahy docela přehodnotil. Důleži-
té je nabídnout dostupně informace 
skutečným zájemcům, nic netajíme, 

všechno, co děláme, je na našem webu, 
který má docela slušnou návštěvnost. A na 
to, že si náš tým zaměstnanců mikroregio-
nu, MASky a Hranické rozvojové agentury 
navzájem pletou nejen obyvatelé, ale i no-
vináři či starostové, jsme si už dávno zvykli 
a nevadí nám to. Chudáci lidi, jsou zatížení 
pořád nějakými novotami, a tak je spíš mi-
lé, když i dneska babička na vesnici prohlá-
sí, že jde něco vyřídit na „národní výbor“…

Konferenci pak vidím především jako 
propagaci venkova samotného s odhlédnu-
tím, jestli se tam více ukážou MASky, mini-
sterstva, zemědělci, starostové, politici ne-
bo kraje. Venkov, venkov, venkov – to je na-
še společné téma, cíl a pojítko!

Organizace bude jistě náročná. Jak 
se osobně těšíš na tuto konferenci? Po-
važuješ to prestižní záležitost?

Ano, těším se moc a doufám, že si i se 
svými úkoly a odpovědností najdu čas na 
prohození pár slov s kolegy či poslech něja-
kého zajímavého příspěvku. Jinak je ovšem 
pořádání akcí, co se týče osobního ukojení, 
ta nejprchavější věc. Půl roku příprav, spous-
ta nervů a pak ty tři dny utečou tak rychle, 
že se ani nestačíte ohlédnout. Ale nechci si 
závěrem stěžovat. Co takoví běžci na 100 
metrů nebo kluci z vesnic na hasičských zá-
vodech. Ti se dřou stejně a jejich opojení je 
ještě mnohem kratší… Všechny Vás srdečně 
zvu a těším se 1. října v Hranicích na vidě-
nou!

Rozhovor připravil Tomáš Šulák

R o z h o v o r  1 4R
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ství Regionu Hranicko, kde jsi ma-
nažerem. Na jaké projekty v pro-
gramu LEADER jste se zaměřili, 
a které byly podle nejpěknější, 
nejzajímavější? Máš k některému 
bližší vztah?

MASka na Hranicku funguje od ro-
ku 2006, a co mě asi těší nejvíc je, že 
za ty roky pořád táhneme za jeden 
provaz. I u nás jsme si především v po-
čátku vyříkávali, jak ten LEADER vlast-
ně pojmeme, ale poslední léta vše šla-
pe, neznáme stížnosti neúspěšných 
žadatelů, odvolání, hádky či pomluvy. 
Možná i to je důvod, proč jsme dosta-
li důvěru, či spíš jsme si mohli bez obav 
dovolit tak významnou akci hostit. Co 
se týče projektů, zaměřili jsme se na 
typické oblasti pro zlepšení života na 
venkově: hřiště, výletiště, společenské 
sály, spolkový život, veřejná prostran-
ství, v těsném závěsu pak hned pod-
pora podnikatelů v zemědělství a ces-
tovním ruchu. Nejpěknější projekt ne-
lze z těch 82 vybrat. To, že dostal 
podporu, znamená, že cílovým skupi-
nám bude dozajista sloužit a to je nej-
důležitější. Mě třeba těší, jak i pět let 
staré projekty stále vydatně slouží své-
mu účelu, támhle je už okopaný roh, 
támhle kape kohoutek, to ale svědčí právě 
o tom, že se ty objekty maximálně využívají.

Co jsi dělal před tím, než ses stal ma-
nažerem MAS?

Jsem dalším typickým produktem české-
ho vzdělávacího systému, kdy jako absol-
vent muzikologie dělám v úplně jiném obo-
ru. Měl jsem taky trochu časový problém 
dostudovat, takže při značně roztáhlém stu-
diu jsem první pracovní zkušenosti sbíral 
v kovošrotu svého bráchy jako palič a dělník, 
výborná zkušenost. Největší školou života 
pak byla půlroční spolupráce s agenturou 
PETARDA v Olomouci. Jezdil jsem jako tour-
manažer akustického klubového turné Ládi 
Křížka a podílel jsem se na organizaci Dnů 
lidí dobré vůle na Velehradu. Z Olomouce 
mě to ale stáhlo zpět do rodného regionu, 
kde jsem náhodou narazil na kancelář Mik-
roregionu Hranicko a odtud byla celkem 
rychlá cesta k práci nejdřív pro mikroregion 
a nakonec od roku 2008 pro MASku. 

Práce v MAS a pořádání konference 
je časově náročné. Co na to tvoje okolí?

Co na to říct, já to ještě umocňuji svým 
koníčkem, hraju na basu a zpívám hned ve 
dvou lidových kapelách, takže ani o víken-
dech to není lepší. Ale otázka je to spíše na 
mou manželku.

Jakou vidíš budoucnost v MAS? Chceš 
v této práci pokračovat?

To mi teď trochu vrtá hlavou, v dnešní 
době je žádoucí zaměstnání střídat a já mám 

za sebou na této pozici už více než pět 5 let. 
Na druhou stranu je to práce tak pestrá, 
a když si ji oživíte na půl roku třeba pořádá-
ním národní konference, rozhodně se nedá 
říct, že bych ztratil motivaci. Sleduji samo-
zřejmě s velkým zájmem výsledky vyjedná-
vání NS MAS, moc fandím kolegům v jejich 
nelehké misi a dosavadní výsledky mě napl-
ňují optimismem. Tedy, nejenom že je naše 
práce přínosná, ale budeme i mít prostřed-
ky na skutečný posun kvality života v našem 
regionu. Na druhou stranu vím, a stále 
o tom přesvědčuji třeba některé starosty 
obcí, kteří už jen čekají na další a další do-
tační výzvy, že shodu na směřování regionu, 
učit se spolupracovat a hledat jednotná ře-
šení a zvát k jednomu stolu podnikatele, 
spolky a obce, můžeme a musíme umět 
i bez dotací, a v tom roli místních akčních 
skupin vidím nezastupitelně.

MAS Hranicko patří mezi nejúspěš-
nější. Co by mohla předat jako hlavní 
přednost či doporučení dalším, zejmé-
na nově vznikajícím MAS?

Nevidět na prvním místě jenom ty dota-
ce, ale od začátku se snažit hledat v té čin-
nosti i jiné cíle. Ono se to sice dobře říká 
a ani já nejsem naivka. Vím, že možnost zís-
kání dotací z programů LEADER byla pro ce-
lý region silná motivace. Pořád se mi ale 
zdá, že si naši členové i nečlenové, kteří nás 
znají, nějak tu naši vyšší roli snad uvědomu-
jí. Jestli je to pravda, se také ukáže nyní 
v přechodném období a to nejen u nás. 
Tam, kde je rozděleno, a bylo to jediným 
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Úterý 1. října
dopoledne
příjezd, ubytování

odpoledne (13 – 18 h)
tematické workshopy (+ oběd, večeře)
A.  Zemědělství a venkov - přínosy / spolupráce / budoucnost za účasti zemědělských organizací, zá-

stupců ministerstev, aktérů neziskového, samosprávného a podnikatelského sektoru venkova ad.
B.  Jak dál v samosprávě? – reforma volebního systému pro komunální volby / přímá volba staros-

tů / tlaky na (ne)dobrovolné slučování obcí / byrokracie za účasti organizací sdružujících samosprávy, 
zákonodárců, politologů, zástupců ministerstev ad.

C.  Zažijte venkov! – řízení venkovského cestovního ruchu / podpora místní produkce / značení vý-
robků za účasti destinačních managementů, provozovatelů služeb, místních výrobců, značek kvality, zástup-
ců krajů, ministerstev ad.

D.  Služby jako cesta k zaměstnanosti – obchodní obslužnost obcí / pošty / politika zaměstnanos-
ti za účasti obchodních družstev, České pošty, zástupců samospráv, krajů, zahraničních hostů ad.

E.  Putting CLLD into Practice (anglicky/česky – simultánní překlad)
  – zavádění multifondového komunitně vedeného místního rozvoje do praxe / metody /přístupy / překáž-

ky za účasti zástupců Evropské komise, celoevropské sítě místních akčních skupin ELARD a dalších odborníků

večer
Budoucnost venkova 2014–2020, I. část (20 – 21.30 h) (česky/anglicky – simultánní překlad)
– příprava venkova na nové plánovací období EU diskusní moderovaný pořad s účastí zajímavých hostů pře-
nášený živě do médií

společenský večer v Sokolovně Hranice (20 – 24 h)
3 pódia, big band, cimbálovka, harmonikáři, raut

Středa 2. října
dopoledne (9 – 13 h)
Budoucnost venkova 2014–2020, II. část – příprava venkova na nové plánovací období EU společ-
ná panelová diskuse účastníků, zdravice hostů, odborné příspěvky hlavních aktérů, diskuse, výstupy z work shopů, 
společný oběd (česky/anglicky – simultánní překlad) 

odpoledne (14 – 18 h)
Exkurze po příkladech dobré praxe
– 4 tematické výjezdy navazující na workshopy A – D 
– 1 speciální výjezd pro zahraniční účastníky 
(česky/anglicky – simultánní překlad)

Tematické diskusní panely
	Rozvoj venkova z pohledu Olomouckého kraje
	Živá kultura jako motor rozvoje venkova
	Pakty zaměstnanosti jako nástroj regionální politiky (česky/německy – simultánní překlad)

večer (20 – 24 h)
společenský večer v Divadle Stará střelnice koncert kapely FLERET, retro diskotéka, swingová kavárna 
s živou hudbou, venkovní vyhřívaný stan, raut

po celý den v blízkém okolí (9 – 18 h)
výstavy a prezentace partneři, zajímavé projekty, inovativní řešení problémů, meeting point pro na-
vazování spolupráce mezi MAS z celé Evropy, ochutnávky místních produktů

Čtvrtek 3. října
dopoledne (9 – 13 h)
Plenární zasedání (česky/anglicky – simultánní překlad) závěrečný blok konferujících, formulace závěrů, 
společné komuniké, společný oběd
7. zasedání výboru ELARD (angličtina, pouze pro zvané členy)

po celý den v blízkém okolí
jarmark místních výrobků (9 – 16 h)
výstavy a prezentace (9 – 13 h)
– partneři, zajímavé projekty, inovativní řešení problémů, meeting point pro navazování spolupráce 
mezi MAS z celé Evropy, ochutnávky místních produktů

Program Národní konference VENKOV 2013
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Místo

Konference se koná ve městě Hranice 
v Olomouckém kraji, které nabízí krásné oko-
lí, historické centrum a především ideální do-
pravní dostupnost (dálnice D1, železniční ko-
ridor Praha/Brno – Ostrava). Hlavní místa ko-
nání jsou Sokolovna Hranice, Divadlo Stará 
střelnice Hranice, lázeňské domy Janáček 
a Moravan v Lázních Teplice nad Bečvou.

Ubytování

Hlavním ubytovatelem jsou sousední Láz-
ně Teplice nad Bečvou nabízející příjemné 
prostředí a služby na úrovni, účastníci konfe-
rence si budou moci prodloužit pobyt s vý-
raznou slevou, stačí při registraci zakliknout 
zájem o zaslání nabídky ze strany ubytovate-
le. Dalšími ubytovateli jsou soukromé penzi-
ony v Teplicích nad Bečvou. Vzdálenost me-
zi nejvzdálenějším ubytováním a jednacími 
sály je max. 2 km, bude zajištěna permanent-
ní kyvadlová doprava.

Ubytování je poskytováno výhradně ve 
dvoulůžkových či jednolůžkových (za přípla-
tek) pokojích. Úroveň komfortu Vašeho uby-
tování záleží na včasnosti Vaší registrace. 
Jednotlivé ubytovací kapacity jsou seřazeny 
podle kvality a přidělovány účastníkům auto-
maticky dle data zaregistrování.

Doprava

Příjezd/odjezd vlakem/autobusem
Dojeďte do Hranic vlakem či autobusem, 

postaráme se kompletně o Vaši dopravu po 
celou dobu konání konference. V úterý od 
08 do 13 hodin a ve čtvrtek od 11 do 15 
hodin bude zajištěna kyvadlová doprava na 
trase Hranice hlavní vlakové a autobusové 
nádraží – Sokolovna – Divadlo – Lázně Tep-
lice n. B. v pravidelných intervalech tak, 
abyste mohli pohodlně přejet rovnou z ná-
draží až do místa ubytování či workshopu 
a stejně tak zpět. Pokud přijedete mimo vý-
še uvedené časy, můžete využít pravidelné 
linky MHD (jízdní řády obdržíte e-mailem) či 
soukromé TAXI služby. Zadejte/aktualizujte 
nám v registračním formuláři čas příjezdu 
a dopravní prostředek, přizpůsobíme tomu 
intervaly kyvadlové dopravy.

Speciální vagóny ve vlaku REGIOJET
Jsme domluveni s dopravní společností 

STUDENT AGENCY na vyhrazení speciálních 
vagónů ve vlaku REGIOJET pro účastníky kon-
ference, a to dokonce se slevou na jízdném:
– v úterý 1. 10. odjezd 07.12h z Prahy
– ve čtvrtek. 3. 10., odjezd 14.32h z Hranic

Zadejte či aktualizujte v registračním for-
muláři příjezd vlakem a jako čas příjezdu 
napište 10.03h, budeme Vás e-mailem in-
formovat o způsobu zakoupení jízdenky 
tak, abyste měli rezervováno sedadlo ve vy-
hrazeném vagónu a měli jste levnější jízdné 
než obvykle.

Příjezd/odjezd autem
Preferujeme příjezd účastníků vlakem či 

autobusem, ovšem i pro motoristy bude za-
jištěn maximální možný počet parkovacích 
míst v okolí ubytování či konferenčních sálů. 
Motoristé obdrží na e-mail plánek příjezdů 
z různých směrů, od hlavních tahů bude in-
stalován naváděcí systém formou směrových 
tabulek. Na parkovacích plochách respektuj-
te prosím pokyny organizátorů, děkujeme! 
Počítáme s tím, že zaparkovaná auta na svých 
místech zůstanou až do Vašeho odjezdu, 
přesuny na jednotlivé programy konference 
jsou zajištěny naší kyvadlovou dopravou.

Místní kyvadlová doprava
Formou autobusů v hlavních přesunova-

cích časech a formou hasičských vícemíst-
ných vozů v ostatních časech bude každý 
den od 08h do 01h zajištěna na trase spoju-
jící místa konání konference a ubytování (tj. 
Sokolovna Hranice – Divadlo Stará Střelnice 
– LD Janáček – LD Moravan – Teplice n. B. 
točna) zajištěna obousměrná bezplatná ky-
vadlová doprava v minimálně půlhodinových 
taktech. Před začátkem a po skončení jed-
notlivých bloků i častěji. Jízdní řády a mapku 
se zastávkami obdržíte v předstihu na e-mail.

Účastnické poplatky a fakturace

–  účast od začátku do konce vč. ubytová-
ní na 2 noci: 2000 Kč

–  účast od začátku do konce vč. ubytování 
na 3 noci (pro vzdálenější účastníky, na-
víc ubytování z 30. 9. na 1.10.): 2500 Kč

–  zkrácená účast vč. ubytování na 1 noc: 
1500 Kč

–  příplatek za aktivní volbu jednolůžkové-
ho pokoje: 300 Kč za každou noc

–  účast BEZ zajištění ubytování: 400 Kč za 
každý den

–  Konkrétní výši poplatku uvidí účastník po 
vyplnění registračního formuláře, odeslá-
ním registračního formuláře akceptuje 
stanovenou výši účastnického poplatku

–  Poplatek se hradí bezhotovostním pře-
vodem na základě e-mailu se zaslanou 
fakturou a výzvou k uhrazení, e-mail je 
odeslán cca 10 dnů po registraci

–  Faktura je vystavena se splatností 7 dnů
–  Faktura je vygenerována automaticky 

naším systémem s názvem organizace/
firmy, adresou a IČ dle registrace. Pokud 
nebylo IČ zadáno, je faktura vystavena 
na jméno fyzické osoby

–  V případě, že se zaregistruje více účast-
níků z jedné organizace/IČ, je vystavena 
jedna hromadná faktura se součtem 
účastnických poplatků. Jako přílohu fak-
tury pro vyúčtování poplatků u svého za-
městnavatele či poskytovatele dotace lze 
použít potvrzovací e-maily s přehledem 
zadaných údajů a výší účastnického po-
platku za jednotlivé osoby. Registrace 
dalších osob z jedné organizace ale mu-

sí proběhnout ve lhůtě 10 dnů od regis-
trace první osoby, tj. do doby automatic-
kého vystavení faktury. Pozdější registra-
ce, byť za stejné IČ, už bude brána jako 
samostatná a bude na ni vystavena no-
vá faktura

–  V případě požadavku na jiné rozpočítání 
či formát faktury, řešte požadavky výhrad-
ně přes e-mail registrace@venkov2013.cz

Doprovodný program

Úterý 1. 10.
Společenský večer v Sokolovně Hranice 
(20–24 hodin)
– Velký sál – Moravia Big Band
– Kavárna – Cimbálová muzika Radegast
–  Peklo – harmonikové Duo Foltýnek 

a hosté

Středa 2. 10.
Společenský večer v Divadle Stará střelnice 
(20–24h)
–  Divadelní sál – koncert kapely Fleret, 

následuje retro diskotéka
–  Klub – swingová kavárna s duem 

Swingtet
–  Venkovní vyhřívaný stan s posezením

Středa 2. 10. a čtvrtek 3. 10.
–  venkovní stan u Sokolovny s poseze-

ním, výstavou a prezentacemi partnerů 
a zajímavých projektů

–  meeting point pro navazování spolu-
práce mezi MAS z celé Evropy

–  ochutnávky místních produktů

Čtvrtek 3. 10.
Sady Čs. Legií (100 m od Sokolovny)

–  jarmark místních výrobků přístupný též 
veřejnosti

Po celou dobu konání
–  Vstup na kryté bazény v LD Moravan 

a LD Janáček zdarma
–  Možnost využití léčebných procedur z na-

bídky lázní (zaškrtněte si zájem v regist-
račním formuláři, budete kontaktováni 
s konkrétní nabídkou)

–  Zajímavosti v okolí: Zbrašovské aragoni-
tové jeskyně, Hranická propast, tři volně 
přístupné prameny teplické kyselky, lá-
zeňská kolonáda, historické centrum Hra-
nic se zámkem, synagogou či radniční vě-
ží s vyhlídkou.

KONTAKT:
Organizační výbor
Konference VENKOV 2013
Tř. 1. máje 2063, Hranice, 753 01
Mgr. František Kopecký, ředitel konference
E-mail: konference@venkov2013.cz
Tel.: 773 583 020

Další informace zde
budou zveřejňovány postupně.

Zdroj: www.venkov2013.cz (6. 9. 2013)

Z  č i n n o s t i  S P O V  Č R  1 6Z
Praktické informace pro účastníky konference



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 186 • 9/2013

Výbor Národní sítě MAS v Českých Budějovicích
jednal o nejisté sezoně zaměstnanců v roce 2014

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  1 7Z

Výbor Národní sítě MAS v pondělí 2. září v Českých Budějovi-
cích řešil stav vyjednávání operačních programů v příštím plánova-
cím období EU. Zabýval se rovněž možnostmi zaměstnanců MAS 
zapojit se do projektu Svazu měst a obcí k řešení společenství ob-
cí a financováním v roce 2014, který bude nejistou sezonou.

Nová komise pro standardy MAS

Účastnící jednání byli informováni o vzniku nové pracovní skupi-
ny ke zpracování metodiky hodnocení kritérií přijatelnosti MAS na 
MZe. Do pracovní skupiny byli přizváni zástupci NS MAS ČR, SPOV, 
SMO, SMS, ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva financí. 

Výbor řešil také nastavení průběhu další podpory vyjednávací-
ho týmu. V diskuzi byla shoda, že je nutné zachovat kontinuitu vy-
jednávání a tím také nutnost zajistit další financování této aktivity. 
Zástupci krajských sdružení byli požádáni o vyvolání jednání v jed-
notlivých krajích do dalšího setkání výboru. 

Předseda zjišťoval stav příprav strategií

Předseda NS MAS František Winter informoval, že byl ve dnech 
19. – 23. 8. členem hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku – 
oranžová stuha. Při hodnocení a návštěvách v regionech se dota-
zoval na zapojení obcí a dalších subjektů do příprav strategií MAS. 
MAS by měly mít v rámci příprav za sebou minimálně již jedno ve-
řejné setkání ke strategii.

Nelze polevit ve vyjednávání

Koordinátor vyjednávacího týmu Václav Pošmurný předložil in-
formace o probíhajících jednáních, které jsou velice intenzivní – ka-
ždý den minimálně jedno. Podrobné informace byly zaslány zá-
stupcům krajů k předložení jednotlivým členským MAS.

V návrhu Dohody o partnerství – tedy v nejdůležitějším smluv-
ním dokumentu mezi Evropskou komisí a ČR – je definovaný Ko-
munitně vedený místní rozvoj (CLLD), má zde své pevné místo 
včetně definice území, kde bude CLLD realizován. Stejně tak je zde 
zakotveno multifondové využití tohoto nástroje.

V počátku vyjednávání v březnu 2012 bylo pro implementaci 
přes MAS navrženo jen 5 % z PRV, v ostatních operačních progra-
mech nebylo využití metody CLLD jisté. Díky vyjednávání bylo do-
cíleno toho, že MAS byly zapojeny do implementační struktury 
operačních programů a navíc se stále rozšiřuje prostor pro jejich 
využití, a to nejenom v rámci přípravy operačních programů, ale 
všeobecně na úrovni regionálního partnerství. NS MAS je důleži-
tým a neopominutelným partnerem při přípravách. Z tohoto důvo-
du se nesmí ve vyjednávání polevit a musí se pokračovat – nic ne-
ní ještě uzavřeno.

Průběžné informace o stavu příprav jsou uvedeny http://nsmascr.
cz/podklady-pro-op/. Jednotlivé návrhy operačních programů jsou 
uvedeny http://nsmascr.cz/podklady-pro-op/navrhy-operacnich-pro-
gramu-2014-2020/ 
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F. Winter V. Pošmurný

R. SršeňO. Špiková

Konference VENKOV 2013 

V průběhu srpna byla spouštěna registrace na akci http://www.
venkov2013.cz/registrace. Je možné si vybrat z kombinace work-
shopů, exkurzí, tematických diskuzí a dalšího doprovodného pro-
gramu. Od délky účasti a aktivit se odvíjí i účastnický poplatek – za 
třídenní účast včetně stravy je maximální poplatek 2 000 Kč. Veške-
ré informace a podklady http://www.venkov2013.cz/

Projekt Svazu měst a obcí
k řešení meziobecní spolupráce

Během prázdnin se předseda Winter společně s tajemnicí a Vác-
lavem Pošmurným účastnili několika jednání se Svazem měst a ob-
cí k projektu meziobecní spolupráce. Tento projekt je výhradně 
v gesci SMO. NS MAS ČR byla požádána o připomínkování projek-
tu, předávání informací do regionů o možném zapojení a také byla 
požádána případně upozorňovat na rizika a nedostatky v regionech. 

Možnými partnery v projektu jsou obce, města nebo dobrovol-
né svazky obcí. Zapojení MAS je pouze v možném „uvolnění“ stá-
vajících zaměstnanců MAS, kteří by dočasně přešli pod vybraný 
DSO nebo obec v rámci území příslušného ORP. Je to možnost pro 
manažery profesně zůstat v regionu v době přechodu na další 
období.

Více viz http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/meziobecni-spo-
luprace/o-projektu.aspx 

Diskuze se SZIF

Členové výboru na závěr diskutovali s vedoucí metodiky IV. Osy 
PRV na SZIF Helenou Hanoldovou zejména o prevenci střetu zájmů 
pracovníků MAS. 

Konkurenční doložky – jejich smyslem je zamezit střetu s pra-
vidly IV.1.1. Je nutné zejména zamezit střetu zájmů mezi IV.1.1. 
a IV.1.2. a dále mezi MAS a dodavatelem služeb.

Audit – v rámci poslední etapy bude vydána nová souhrnná 
monitorovací zpráva (i s ekonomickými ukazateli). Odevzdané au-
dity jsou postupně konzultovány. Na jejich základě byla vydána pří-
kladová zpráva a výrok auditora (více viz 
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%-
2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2Fosa4%2F1%-
2F11%2F1377701435371.pdf) 

Zaměstnanci MAS – existují struktury propojení s MAS, které 
jsou netransparentní, a vzniká možný střet zájmů s pravidly – např. 
organizace na zpracování projektů mají personální propojení 
s MAS. Dále jsou MAS dodávány služby přes agentury, které by si 
mohla MAS dělat sama. Poradentství zaměstnance MAS na IV.1.2. 
na vlastní IČ je obecně zakázáno. 

SZIF zjišťoval výše uvedené mezi jednotlivými MAS a zaslal jim 
upozornění s žádostí o vysvětlení. Momentálně se pročítají vyjád-
ření MAS, které byly osloveny. Pokud by vysvětlení nebylo dosta-
tečné, bude SZIF požadovat nápravné opatření D (nejčastěji poza-
stavení živnosti). Pokud by se však i poté objevil např. zpracovatel 
v rámci IV.1.2. z řad zaměstnanců MAS, tak by musela být uděle-
na sankce Z.

V roce 2014 budou stále platná pravidla pro MAS, které budou 
čerpat ušetřené částky v rámci plnění SPL.

Dodavatelé a propojení s MAS – v pravidlech všech opatře-
ní PRV je definováno zamezení personální propojení žadatele a do-
davatele (i když dle zákona není možné oslovit, ale je možné se 
účastnit – pravidla toto zamezují).

OŠ/TSu

Celý zápis z jednání bude zveřejněn v druhém zářijovém týdnu 
na www.nsmascr.cz
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Ministr Toman: Zemědělství by mělo 
být letos v zisku kolem 14 miliard 

České zemědělství by mělo být letos v zisku kolem 14 miliard 
korun. V České televizi to řekl ministr zemědělství v demisi Miro-
slav Toman. Loni skončilo zemědělství v zisku 16 miliard. Toman 
očekává podobný či mírně horší výsledek.

„Úroda obilovin byla proti loňsku velmi dobrá, u řepky rekord-
ní. U brambor to bude horší, protože tam měly vliv povodně a ne-
příznivé počasí při jarních pracích,“ uvedl Toman.

„Cena obilovin a řepky výrazně klesly, já bych ještě nejásal,“ do-
plnil prezident Agrární komory Jan Veleba. Toman připomněl, že 
ceny neurčuje jen český trh, ale i trhy ostatních zemí.

Podle prvního místopředsedy KDU-ČSL a soukromého zeměděl-
ce Mariana Jurečky je na hodnocení celého roku ještě brzy. „Kon-
dice českého zemědělství postupně roste, ale stále není taková, 
abychom se mohli srovnávat s Německem nebo Rakouskem, tedy 
ideály, kde bychom chtěli být,“ dodal.

Ministerstvo zemědělství chce podle Tomana ze svých zdrojů najít 
dotaci 535 milionů Kč na chov prasat a drůbeže. Má jít o výdaj peněz, 
které se ušetří jinde. „Je to velkých úspěch, signál, který bude mít vliv 
na chovatele, aby přestali regulovat stavy prasat,“ reagoval Veleba. 
Podle Jurečky částka podpory živočišné výroby není dostatečná.

Zrušení takzvané zelené nafty, tedy daňového zvýhodnění naf-
ty pro zemědělce, ke kterému by mělo dojít k 1. lednu 2014, by 
podle Tomana snížilo konkurenceschopnost českých zemědělců. 
Nemyslí si ale, že tento krok bude zrušen v rámci zákonných opat-
ření. „Nicméně tato vláda může připravit pro nový parlament ně-
která opatření tak, abychom se zelenou naftu pokusili zachránit,“ 
podotkl. Ministerstvo proto předloží do měsíce analýzu dopadů je-
jího zrušení. Zachování 40procentní vratky spotřební daně by To-
man považoval za úspěch. Zdroj: Zemědělský svaz

(http://www.zscr.cz/aktuality/toman-ceske-zemedelstvi-by-me-
lo-byt-letos-v-zisku-a2603742)

„Myslivecký zákon“ opět pod stolem. 
Obce chtějí změnu

Novela zákona o myslivosti, i takové téma se poměrně úzce do-
týká fungování venkovských obcí. O to větší překvapení vzbudila 
informace o zastavení přípravy tohoto důležitého předpisu. 
„Vzhledem ke složité politické situaci nebude dále projednávána. 
Nebude tak zařazena ani na program jednání vlády a patrně ne-
dojde ani k vypořádání shromážděných připomínek,“ informoval 
Sdružení místních samospráv ČR zdroj z ministerstva zemědělství.

„Pokud se tato informace potvrdí, spadne pod stůl materiál, 
k němuž byla z naší strany vyslovena řada závažných připomínek. 
Přesto však jsme cítili šanci, že se dlouho neřešené problémy po-
daří alespoň částečně napravit,“ uvedla k současné situaci před-
sedkyně SMS ČR Jana Juřenčáková.

SMS ČR nedávno adresovalo ministerstvu sérii připomínek, které 
apelovaly například na účinnější sankcionování pytláků, nebo posíle-
ní pravomocí lesní stráže. Ta by mohla zasahovat v případech řádění 
nelegálních čtyřkolek a motocyklů, jejichž počet v lesích rok od roku 
stoupá. „Často mi les připomíná spíše závodní dráhu, než místo kli-
du a oddychu,“ vyjádřil nespokojenost vůči současnému stavu napří-
klad Oldřich Vávra, starosta obce Tupesy, která leží na úpatí Chřibů.

Snad největším nedostatkem, který SMS ČR požadovalo v ná-
vrhu odstranit, je způsob, jakým novela řeší katastrofální škody 
způsobené černou zvěří, které venkov v současnosti nebývale trá-
pí. Problém je totiž závažný a předkládaná novela zákona šla spí-
še cestou kosmetických úprav. Starosta Vítějevsi Petr Havlíček, kte-
rý se problematikou regulace myslivosti dlouhodobě zabývá, k to-
mu řekl: „Jestliže ministerstvo zemědělství nezačne okamžitě řešit 
otázku škod na polních a smíšených honitbách, čekají Českou re-
publiku škody na plodinách takového rozsahu, že si to v součas-
nosti dokážeme jen těžko představit. Navrhujeme proto, a to s pl-
nou vážností, povolit lov černé zvěře v polních a smíšených honit-
bách celoročně bez omezení.“
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného ope-
račního programu financovaného ze strukturálních fondů EU, re-
alizuje od počátku roku 2010 projekt s názvem Národní systém 
kvality služeb cestovního ruchu v ČR. Projekt je systémovým ná-
strojem státní politiky cestovního ruchu a jeho hlavním záměrem 
je přispět ke zvýšení kvality služeb cestovního ruchu v České re-
publice, jejíž úroveň je v ČR dlouhodobě vnímána zejména zahra-
ničními návštěvníky jako nedostatečná. Výsledkem projektu je 
vznik Českého systému kvality služeb včetně provedení certifika-
ce kvality služeb u vybraných organizací cestovního ruchu a nava-
zujících služeb. Zdroj: http://www.csks.cz/

Ministr Toman v Žatci chce získat 
více peněz pro pěstitele chmele

Ministr zemědělství Miroslav Toman 6. září na Dočesné v Žatci 
řekl, že bude usilovat o navýšení podpor pro pěstitele chmele. Je-
ho hlavním cílem je, aby přestalo ubývat ploch českých chmelnic. 
Ministr se v Žatci zúčastnil už 56. ročníku slavností piva a chmele.

Ministerstvo zemědělství usiluje o navýšení rozpočtu na národ-
ní dotační programy na letošní rok. Právě z těchto peněz by pak 
dostali větší dotace i pěstitelé chmele. „Pokud uspějeme a získá-
me větší rozpočet na národní dotační programy, učiním maximum 
proto, abychom mohli pokrýt co největší část z více než 20 milio-
nů korun potřebných pro chmelařský sektor. Chci především zasta-
vit nepříznivý trend ubývání ploch chmelnic,“ řekl ministr Toman.

Celkovou částku určenou letos v rámci národních dotací na 
podporu pěstitelů chmele není zatím možné s konečnou platnos-
tí stanovit, protože ještě nebyl ukončen příjem žádostí u všech 
podprogramů.

V současné době dostávají chmelaři podporu podle článku 68 
na zvláštní druhy zemědělské činnosti, které jsou důležité pro 
ochranu či zlepšení životního prostředí. Cílem opatření je podpo-
řit pěstování aromatické odrůdy chmele, která má menší nároky 
na agrotechniku a ochranu než ostatní hořké a superhořké odrů-
dy. V rámci Programu rozvoje venkova mohli pěstitelé získat dota-
ce například na nosné konstrukce chmelnic, výstavbu skladů nebo 
česací technologie. Od roku 2007 získali žadatelé celkem 130 mi-
lionů korun na stovku projektů.

„České chmelařství má dlouholetou tradici a neodmyslitelně pa-
tří k českému zemědělství. V zájmu České republiky je i nadále tuto 
tradici udržet a tento obor rozvíjet,“ řekl ministr zemědělství Toman.

Česká republika patří mezi největší producenty jemného aro-
matického chmele na světě, v Evropské unii je jeho druhým největ-
ším producentem za Německem. „Jedinečná specifika a jakostní 
znaky řadí český chmel mezi absolutní špičku, o kterou je zájem 
po celém světě. Kolem 80 procent chmele každoročně vyvážíme 
do mnoha zemí světa, největšími odběrateli jsou Japonsko a Čí-
na,“ uvedl Toman. Zdroj: MZe

Předložené připomínky, které jsme se snažili prosadit do této 
důležité novely, tak zůstanou bez reakce. O jejich prosazení bude 
SMS ČR usilovat neprodleně po volbách do Poslanecké sněmovny 
a ustavení nové vlády disponující její důvěrou. Spěch je namístě – 
jak zdůrazňuje starosta Havlíček, už není pověstných „za pět mi-
nut dvanáct“, ale ve většině honiteb pět minut po dvanácté.

Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR
Web: http://smscr.cz/

FB: https://www.facebook.com/SdruzeniMistnichSamospravCR

Nejvýznamnější akce Svazu měst a obcí
– XIII. sněm – se koná 19. a 20. září 
na výstavišti v Českých Budějovicích

První sněmovní den budou zástupci měst a obcí společně s čel-
nými představiteli vlády i parlamentu projednávat aktuální problé-
my samosprávy. Kromě vrcholící přípravy na budoucí programové 
období čerpání fondů EU bude k hlavním tématům patřit dokon-
čení reformy veřejné správy, reforma financování regionálního 
školství, odpadové hospodářství a problematika veřejných zakázek 
a veřejné podpory.

Jeden z důležitých bodů sněmu bude také diskuse o nastavení 
podmínek pro intenzivnější meziobecní spolupráci, která může po-
moci samosprávám s řešením vybraných okruhů výše jmenovaných 
problémů. Nabízí se ale i celá řada dalších otázek, jako je např. re-
organizace České pošty. Den bude tradičně zakončen společen-
ským večerem s rautem.

Druhý den rozhodnete především o prioritách činnosti Svazu na 
nadcházející období let 2013 – 2015 a o změně stanov SMO. 

Svaz vyzývá své členy, aby v případě neúčasti zplnomocnili k hla-
sování některého ze svých kolegů starostů – členů svazu. Ideálně ze 
stejné komory, ale není to podmínkou. Napomůžete tak k zajištění 
usnášeníschopnosti sněmu, který by měl mj. schválit změnu stanov, 
k čemuž je třeba nadpoloviční většiny celé členské základny. Zastu-
pování je pochopitelně nutné s vybraným starostou předem projed-
nat, aby se zplnomocnil ten, kdo na sněm skutečně pojede. 

Zdroj: SMO
http://smocr.cz/cz/nase-akce/snem/xiii-snem/xiii-snem.aspx

Spuštěny webové stránky 
Českého systému kvality služeb

Vznikly nové webové stránky Českého systému kvality služeb. 
Na stránkách www.csks.cz naleznete podrobné informace o Čes-
kém systému kvality služeb, jehož hlavním cílem je systematickým 
způsobem zvyšovat kvalitu ve službách. Podívejte se, jaké přínosy 
může Český systém kvality přinést právě Vám.
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žování všech požadavků na produkci biopotravin prověřují také 
státní organizace. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
(ÚKZÚZ) kontroluje ekologické farmy a Státní zemědělská a potra-
vinářská inspekce (SZPI) analyzuje vzorky biopotravin na přítom-
nost látek, které se v ekologickém zemědělství nesmí používat 
(pesticidy, mykotoxiny).

„V uplynulých letech rozbory neodhalily překročení hygienic-
kých limitů, proto můžeme vyvrátit spekulace, že biopotraviny ob-
sahují ve zvýšené míře plísně. Zatím jsme také nezaznamenali pří-
pad, že by logo pro biopotraviny někdo použil neoprávněně, napří-
klad na konvenčních potravinách. Systém ekologického zemědělství, 
který je garantován státem, zajišťuje pro spotřebitele důvěryhodné 
potraviny,“ uvedl vedoucí Oddělení ekologického zemědělství Mi-
nisterstva zemědělství Jan Gallas.

Měsíc biopotravin nabízí spotřebitelům kvalitní informační 
servis o biopotravinách. Každý týden bude zveřejněn článek k té-
matu biopotravin nebo ekologického zemědělství v internetových 
nebo tištěných periodikách. Informace najdou zájemci také na 
webových stránkách www.mesicbiopotravin.cz v sekci novinky. 
Zajímavosti ze světa biopotravin jsou každý den zveřejňovány na 
síti Facebook www.facebook.com/mesic.biopotravin. I v letošním 
roce čeká na fanoušky každý týden nová soutěž s partnery Měsí-
ce biopotravin. Součástí Měsíce biopotravin budou desítky akcí na 
různých místech České republiky, jako např. jubilejní 10. biodo-
žínky Country Life v Nenačovicích. Lidé tam budou moci navštívit 
i stánek ministerstva zemědělství anebo BioFEST s 20. biojarmar-
kem v Praze. Zdroj: MZe

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
x2013_zari-mesic-biopotravin-prinese.html

Září – Měsíc biopotravin přinese 
spotřebitelům užitečné informace

Zvýšit důvěru spotřebitelů v kvalitu biopotravin a jejich povědo-
mí o přínosu ekologického zemědělství a biopotravin na životní pro-
středí a lidské zdraví je cílem letošního Měsíce biopotravin a ekolo-
gického zemědělství. Jeho devátý ročník, který v září vyhlásilo mini-
sterstvo zemědělství, má motto „Ručíme za bio“.

„O kvalitu potravin se lidé zajímají čím dál víc, proto jsme pro 
letošní Měsíc biopotravin zvolili téma, které tuto skutečnost zo-
hledňuje a spotřebitele seznámí s tím, jaké podmínky musí dodr-
žovat producenti biopotravin při výrobě i při hospodaření v soula-
du s trvale udržitelným rozvojem,“ řekl ministr zemědělství Miro-
slav Toman.

Produkty ekologického zemědělství musí splňovat nejen obecné 
zásady (například hygienické normy a složení), ale navíc i nadstan-
dardní legislativní požadavky na biopotraviny. Mezi ně patří mini-
mální 95% podíl surovin z certifikované ekofarmy (zbylých 5 % tvo-
ří povolené suroviny, které nelze vyprodukovat v režimu ekologic-
kého zemědělství). Výrobci biopotravin smí použít pouze minimum 
přídatných látek (nejčastěji přírodního původu). Produkce biopotra-
vin je šetrná k životnímu prostředí a půdě, protože nepovoluje po-
užívání pesticidů a průmyslově vyráběných hnojiv, i k životu zvířat, 
kterým je umožněna volná pastva a např. u drůbeže platí zákaz kle-
cových chovů.

Certifikaci pro produkci biopotravin udělují kontrolní organiza-
ce, které pověřilo ministerstvo zemědělství. Každý registrovaný 
podnik projde nejméně jednou ročně komplexní kontrolou. V ro-
ce 2012 provedli inspektoři 5 298 kontrol u 4 863 subjektů. Dodr-
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Historický dům ve Stříbrné Skalici
se proměnil v multifunkční centrum

Knihovna, infocentrum a víceúčelový prostor pro výstavy, výu-
ku a spolkovou činnost vznikly v novém multifunkčním centru, kte-
ré bylo otevřeno na náměstí ve Stříbrné Skalici. Náklady na přestav-
bu chátrajícího domu, v němž byl v minulosti mandl prádla a sklad, 
dosáhly 4,6 milionu korun. Z nich 1,8 milionu korun pokryje dota-
ce z evropských fondů a zbytek uhradí obec ze svých zdrojů, uve-
dl starosta Jiří Procházka.

„Takto rozsáhlou a kvalitní rekonstrukci historického domu 
v majetku obce, který stojí v chráněné památkové zóně, jsme moh-
li uskutečnit jen díky dotaci. Stavební úpravy přispěly ke zlepše-

ní celkového vzhledu 
náměstí i přilehlého 
okolí a dům se stane 
přirozeným centrem 
společenského dění 
v obci,“ dodal sta-
rosta. Připomněl, že 
se v minulém voleb-
ním období podaři-
lo s pomocí evropské 
dotace zrekonstruo-
vat také samotné 
náměstí a fasádu zá-
kladní školy, která se 
na něm nachází.

Nové prostory pro 
obecní knihovnu udě-
laly radost zejména 
Věrce Drozdové, kte-
rá zdejší půjčovnu 
knih spravuje už více 

než 30 let. „Mám obrovskou radost, že se to povedlo, viděla jsem 
plány a jako bývalý stavební projektant jsem si výsledek dokázala 
představit. Dopadlo to výborně, teď už můžu jít směle do důcho-
du,“ poznamenala s úsměvem vitální knihovnice. Doufá, že nové 
prostory přilákají další čtenáře. V současné době jich má knihovna 
registrovaných 120, to je desetina obyvatel Stříbrné Skalice. Jsou 
mezi nimi zejména děti a důchodci.

Kromě knihovny bude v opraveném domě informační centrum, 
které zahájí provoz v příštím roce. Půdní prostory zase využijí míst-
ní zájmové skupiny a spolky, například šachisté, mažoretky nebo 
sportovci. S myšlenkou umístit do domu na náměstí obecní 
knihovnu přišly v roce 2007 samy knihovnice.

Jaroslava Tůmová

Fotbalová reprezentace starostů Čech 
a Moravy opět předvedla své umění

Od čtvrtka 27. června do soboty 29. června 2013 se v bavor-
ském Neuburgu nad Dunajem uskutečnilo setkání fotbalových tý-
mů starostů Čech a Moravy s jejich německými kolegy. Návštěva 
tohoto barokního a renesančního města se mohla uskutečnit na 
základě pozvání starosty města Neuburg a zároveň kapitána své-
ho výběru pana Bernarda Gmehlinga. Pozvání přijal a slavnostní 
výkop po živém odehrání obou národních hymen provedl generál-
ní konzul České republiky Josef Hlobil.

Sváteční sportovní utkání se odehrálo v předvečer zahájení tra-
dičních neuburských zámeckých slavností, které se konají každé 
dva roky a během nichž (týden trvající veselice, divadelní předsta-
vení, komorní opery a výstavy) se téměř všichni občané převléknou 
do historických kostýmů a probudí k životu období renesance.

Samotné fotbalové střetnutí mělo být také odvetou za loňský 
německý neúspěch na mistrovství Evropy starostů v Polsku, kdy ně-
mecké mužstvo bylo Čechy ve skupině poraženo (prohra 1:3 a čes-
ký tým pak šampionát vyhrál). Zápas se odehrál na výborně připra-
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veném trávníku, přestože i zde zasáhla před třemi týdny povodeň 
a hřiště bylo zaplaveno do výše jednoho metru dunajskou vodou.

Bohužel pro domácí se český tým nezachoval jako slušný host. 
Očekávanou německou zarputilost (podporovanou plnou tribunou 
diváků) eliminoval minimálně stejnou bojovností, kterou však na-
víc doplnil větší týmovou souhrou a kvalitou. I když byl výsledek 
dlouho nerozhodný, do poločasu se stihl krásně trefit Vašek Bujá-
ček (Suchá Loz), ve druhém poločase zvyšoval na 2:0 po vyšacho-
vání celé obrany Honza Jílek (Jankov) a výsledek na 3:0 pečetil po-
vedeným přímým kopem Tomáš Zvěřina (Mirošovice). Navíc, někte-
ré signály (Svoboda, Lipová – Liška, Ratměřice) zůstaly nedotaženy.

Hned večer po zápase na stadionu a více pak druhý den při slav-
nostním přijetí všech účastníků na městské radnici (a zápise v pa-
mětní knize) probíhaly vzájemné rozhovory a výměny zkušeností. 
Přestože ekonomické možnosti obou zemí se nedají srovnávat, ně-
které problémy jsou stejné (nedávné povodně, dospívající mládež, 
daně). Korupce je však o mnoho menší a pracovní morálka mno-
hem vyšší... A po práci zasloužený volný čas, jehož význam si naši 
západní sousedé nejen uvědomují, ale budují si pro jeho trávení 
skvělé podmínky. I proto přišli „Bürgermeisteři“ s myšlenkou zašti-
ťovat další evropské mistrovství nebo mezinárodní turnaje hlavič-
kou EU či UEFA. Vzhledem k tomu, že Německo je ten, co vše v Ev-
ropě platí, to není vůbec nereálné.

A co říci závěrem? Fotbalová reprezentace starostů Čech a Mo-
ravy – jako mistr Evropy 2012 - pokračuje na vítězné vlně a dál vál-
cuje své soupeře, a to na domácí i mezinárodní scéně (výhra na tur-
naji v Teplicích nad Metují, vysoká porážka okresního Jiřetína pod 
Jedlovou v přátelském zápase). Je to jistě díky určitému fotbalové-
mu umění, ale více je tento úspěch odrazem neobvyklého kama-
rádství a porozumění. V srpnu je v plánu účast na mezinárodním 
turnaji starostů Visegrádské čtyřky, který by se měl konat u přátel 
na Slovensku a v září samotné utkání s východními sousedy při pří-
ležitosti vyhlášení soutěže „Vesnice roku“.

Děkujeme našim německým kolegům za nádherné tři dny – je-
jich vyhlášená preciznost, spojená s přirozenou slušností, důstoj-
ností i pokorou, se nám moc líbila. A tak zkopírujme hlavní titulek 
z jejich novin – „Vítězem se stalo přátelství“.

MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta Mirošovic
Reportáž německé televize shlédněte zde: http://www.intv.de/

mediathek/video/burgermeister-landerspiel/
Výběr fotografií je umístěn na facebookovém profilu SMS ČR: 

facebook.com/SdruzeniMistnichSamospravCR
Další info: http://www.starostovefotbal.cz/

Mykologové našli na Přerovsku 
unikátní houbu, hřiba bez názvu

Unikátní nález se povedl v těchto dnech mykologům na Pře-
rovsku. V oblasti Tovačovska našli houbu, která se dosud 
v České republice neobjevila. Jde o suchohřib, který ještě do-
sud nemá ani český název. Poprvé byl popsán před šesti lety 
v Itálii a našel se také ve Španělsku a v Anglii. Podle přerovské-
ho mykologa Jiřího Polčáka odborníci v tuzemských lesích ka-
ždoročně najdou dva až čtyři druhy, které se v zemi objeví vů-
bec poprvé.

„Hřib jsme našli ve středu, zrovna fotím plodnice, ještě to ne-
má ani český název. V roce 2007 byl popsán v Itálii a pár plodnic 
se našlo také ve Španělsku a v Anglii, jinak nikde jinde v Evropě. 
Na Tovačovsku je přitom nejbohatší lokalita na světě. Je to pěkný 
pocit,“ uvedl mykolog Polčák. Podotkl přitom, že odborníci zatím 
netuší, zda je houba jedlá, neboť to nikdo nezkoušel. Předpoklá-
dají však, že ano.

Nově nalezená houba nyní poslouží vědeckým účelům, stejně 
jako další druhy hub, které se v zemi vyskytnou poprvé. Odborní-
ci kvůli nim studují nejen literaturu, ale zkoumají je například i che-
micky či pod mikroskopem. „Takové houby se nafotí a jdou do her-
báře. Posíláme je do Brna do Moravského zemského muzea a slou-
ží vědeckým účelům,“ doplnil Polčák.

Nalezený úlovek rozšíří sbírku unikátních nálezů zdejších myko-
logů. Kromě hub, které se v zemi objevily vůbec poprvé, se jim 
před deseti lety podařilo najít i houbu, která se vyskytla poprvé na 
světě. Rostla v Hostýnských vrších a dostala tehdy název slzečník 
papouščí. „Rostla tam zhruba osm let, pak se však změnilo pro-
středí a nám zůstaly už jen fotky. Byl to nový druh pro vědu,“ do-
plnil Polčák.

Zatímco vzácnějším houbám se podle odborníků v současné 
době poměrně daří, samotní houbaři v regionu si příliš košíky ne-
naplní. Podle Polčáka se místy objevuje ve zdejších lesích hřib ko-
vář nebo kozák topolový. Výskyt hub však podle něj ovlivnilo do-
savadní sucho a vysoké teploty. Přesto by však prý houbaři nemě-
li věšet hlavu, úroda podle něj ještě může přijít. Ta hlavní sezona 
totiž připadá na září. „Věřím tomu, že porostou. V Přerově máme 
za chvíli výstavu hub, ještě nikdy jsme ji rušit nemuseli,“ dodal Pol-
čák s tím, že se jim každoročně podaří na ni nashromáždit 200 až 
300 druhů hub.

Zdroj: www.agris.cz
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DNA, H2O NEBO GMO? 
BLÍŽÍ SE 3. ROČNÍK LIFE
SCIENCES FILM FESTIVALU

DNA jako alfa a omega mnoha biologic-
kých oborů, voda jako základní element i ja-
ko tržní komodita, geneticky modifikované 
organismy jako jeden z dokladů fascinují-
cích možností vědy – to je pouhá špička le-
dovce témat, která se svým návštěvníkům 
nabídne 3. ročník multimediálního festivalu 
vědeckého filmu Life Sciences Film Festival. 
Od 14. do 18. října zaplaví sály a posluchár-
ny České zemědělské univerzity (ČZU) v Pra-
ze-Suchdole příběhy o vědě, vizích, hroz-
bách, ale především o budoucnosti. Festival 
je určen široké veřejnosti. Vstup je zdarma.

„Festival vytváří inspirativním prostor 
pro setkání vědy a filmu, je 
zdrojem informací o nových 
objevech, řešeních a mož-
nostech, je živnou půdou 
pro výměnu a tříbení názo-
rů, ale více než co jiného, je 
prostorem pro setkání lidí, 
kteří sdílejí společnou radost 
z dobrodružství poznání,“ 
přibližuje hlavní cíle rektor 
České zemědělské univerzi-
ty Jiří Balík.

Během pěti festivalových 
dní bude na půdě České ze-
mědělské univerzity promít-
nuto více než 120 snímků, 
uskuteční se řada předná-
šek, diskusí a workshopů. To 
vše doplněné o výpravné vý-
stavní projekty. Ačkoliv dra-
maturgický záběr festivalu je 
široký a tematické zaměření 
jednotlivých snímků osciluje 
od analýzy genomu, přes 
mikrobiologii, životní pro-
středí, chemickou kontami-
naci až po nové technologic-
ké postupy a kvalitu a bez-
pečnost potravin, zůstává 
i letošní Life Sciences Film 
Festival věrný svému sloganu: 
mezinárodní festival doku-
mentárních filmů s tématikou 
zemědělských věd, potravi-
nářství a udržitelného rozvo-
je. Více na www.lsff.cz.

Žánrově se vybrané tituly 
pohybují od investigativní 
reportáže, přes cestopisy, vi-
zuálně abstraktní snímky až 
po narativně silné dokumen-
ty. „Stejně jako se za posled-
ní roky věda a výzkum komu-
nikačně otevřely veřejnosti, 
i takzvaný vědecký film ustou-
pil od pouhé, nezřídka nezá-
živné prezentace. Přiklonil se 
interakci, originálnímu filmo-

vému jazyku, který diváky vtahuje do děje,“ 
líčí dramaturg festivalu, Petr Mezera.

Výběr snímků svým záběrem kopíruje 
šest fakult České zemědělské univerzity. 
Například na Fakultě agrobiologie, potravi-
nových a přírodních zdrojů se budou promí-
tat vědecké filmy z oblasti potravinářského 
a zemědělského sektoru, na Provozně eko-
nomické fakultě filmy představí socio-eko-
nomické souvislosti či problematiku rozvo-
je venkova, Fakulta tropického zemědělství 
přiblíží lokální aspekty v rámci globálního 
propojení a program Fakulty životního pro-
středí a Fakulty lesnické a dřevařské se bu-
de věnovat řadě ekologických problémů 
a otázkám udržitelného rozvoje. Záběr Tech-
nické fakulta se dotýká všech oblastí a filmy 
o převratných objevech a nových přístu-
pech mají své místo právě zde. 

Publikum, které zdaleka netvoří jen stu-
denti, pedagogové či vědecké týmy České 
zemědělské univerzity, se tak bude díky 
dokumentům a diskusím moci seznámit 
s mnoha technologickými novinkami, ob-
jevy a tématy, která aktuálně rezonují me-
zi odbornou veřejností. „Česká zeměděl-
ská univerzita je jedním velkým průsečí-
kem, v němž se velká přírodovědecká 
témata setkávají s praxí. Běží zde stovky 
praktických výzkumných projektů, do pra-
xe vstupují výsledky základního i apliko-
vaného výzkumu. Těžko lze nalézt lepší 
prostor pro symbiózu vědy a filmu,“ uzaví-
rá jeden z organizátorů, chemik Petr Ale-
xandr.

Adam Carda,
tiskový mluvčí LSFF,

press@lsff.cz, www.lsff.cz
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FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE 
NADSTANDARD ČI ŘEŠENÍ  
PRO EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ VAŠÍ ORGANIZACE 

 
Workshop projektu Fit For Flexi je realizován ve spolupráci   
s LAG Chance in Nature  
 
17. září 2013 
PROGRAM WORKSHOPU 
 

8:30-9:00  Registrace, káva 
   1. blok:  
9:00-9:15  Seznámení s projektem Fit For Flexi a partnery projektu 

 
 9:15-9:45  Zkušenosti ze zahraničí (Zdeňka Havrlíková) 
 
9:45-10:45  Flexibilní formy práce, specifika v kontextu jednotlivých 

zaměstnavatelů, Petra Drahoňovská 
 
10:45-11:00  Přestávka na kávu 
11:00-11:30  2. blok: Prezentace hostů 

Petr Skondrojanis (LMC) 
Liga flexibilních zaměstnavatelů, Řízení lidí při práci na dálku 

 
11:30-12:00  Renata Steinerová, flexibilní formy práce z legislativního hlediska 
 
12:00-12:15   Přestávka na kávu 
 
   3. blok:  
12:15-12:45  Motivace a využívání on line nástrojů v pracovním prostředí 

(Petra Drahoňovská, Spiralis) 
 
12:45-12:55  Michal Procházka (Netmail)  

Moderní technologie pro práci na dálku 
 
12:55 – 13:00 Zakončení dopoledního programu workshopu 
 
13:00 – 13:45 Oběd 
 

ODPOLEDNÍ PROGRAM 
Seminář pořádá LAG Chance in Nature 

 
13:45 – 14:00  Představení projektu (ing. Krejčíčková, MAS Rozkvět zahrady jižních Čech) 
 
14:00 – 14:30 Představení partnerů projektu a jejich zapojení  ing. Jaromír Polášek, 

LAG Chance in nature; ing. Václav Kolář, MAS Blanský les - Netolicko, o.p.s.) 
 
14:30-14:40   Přestávka na kávu 
 
14:40 – 15:20 Praktické zkušenosti z regionu (Mgr. Klára Kavanová Mušková) 

 
15:20 – 15:50 Využití moderních technologií (Radek Livečka, Obec Dívčice) 
 
15:50 – 16:00 Zakončení workshopu 

Workshop se uskuteční v hotelu ALBATROS, Vodňanská ulice č. 1 277, Prachatice 
Projekt realizuje vzdělávací agentura Channel Crossings, www.chc.cz, partnerem projektu je Spiralis, občanské sdružení, www.spiralis.os.cz. 
 
 

 

 

Centrum pro podporu občanů, Chlumova 17, CZ 130 00 
Praha 3, ■ e-mail: cepo@arnika.org  

 
 

Aleje Vysočiny 
Sdružení Arnika – Centrum pro podporu 
občanů Vás zve na třídenní studijní cestu za 
pozitivními příklady praktického propojení 
estetických, biologických i bezpečnostních 
aspektů alejí v České republice. Cesta je 
určena pro pracovníky státní správy, 
zastupitele měst a obcí, správce silnic, 
občanská sdružení i aktivní občany. 

Termín cesty: 18. –  20. 9. 2013 
Foto: Hana Hoskovcová 

Program cesty:  

 Na úvod - alejový klenot severní Moravy – neskutečné lípy na kočárové cestě mezi Radkovem 
a Dubovou 

 Dědictví po hraběti: zvýšení bezpečnosti jízdy alejí (Třešť). 
 Další příklady ošetření starých alejí (Velkomeziříčsko, Třešťsko.) 
 Jihlava – město stromů: Inventarizace zeleně a péče o uliční stromořadí v krajském městě. 
 Náhradní výsadby: moderní aleje nestojí v krajnici (Pelhřimovsko). 
 Od sporů ke spolupráci. Partnerství KSÚS s ochránci přírody ve prospěch alejí a podpory 

zaměstnanosti (Jihlavsko) 
 Víme, co kde roste. Databáze alejí na Vysočině a její využití (KSÚS Jihlava). 
 Patronáty nad alejemi: zapojení široké veřejnosti do péče o aleje. (Jihlavsko, Pelhřimovsko) 

 
Detailní program cesty bude upřesněn po uzávěrce přihlášek. 

Pro účastníky zajistíme odborný výklad a studijní materiály, dopravu autobusem a ubytování s plnou penzí. 

Odjezd autobusu bude 18. 9. v ranních hodinách (přesný čas bude doplněn po uzávěrce přihlášek) z Ostravy a ze 
Zlína. Po domluvě lze nastoupit i po cestě do Radkova. 

Závazné přihlášky přijímá Martin Plocek (martin.plocek@arnika.org , 777 633 018), na kterého se zároveň 
můžete obracet s případnými dotazy. Termín uzávěrky přihlášek je 10. 9. 2013. Do přihlášky prosím 
nezapomeňte uvést místo nástupu.  

Cena cesty:  850,- Kč 

14.00 hod. zahájení a registrace účastníků
14.30 –16.00 hod. hlavní program

 CIRKUS JEDE
	 (výtvarná	soutěž	pro	děti	a	mládež)

17.00 hod. termín vyhlášení výsledků

15.00 –18.00 hod. 
kouzelník, diskotéka, jízda  
na koni, soutěže pro malé  
i velké. A jako vždy přijďte  

všichni v maskách!

Program:

Doprovodný program:

TĚŠÍME SE NA VÁS

Akci pořádají:
Český zahrádkářský svaz za podpory obce Beňov, ZŠ, MŠ 

a místních dobrovolníků.

www.yvethr.rajce.cz, tel.: 608 978 697

Beňovské

MALOVÁNÍ
sobota 14. září 2013 

v	budově	zahrádkářů

6. ročník
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Dohoda ze Špindlerova mlýna:
SMS hájí při vyjednávání období 
2014+ jednotný postup organizací 
zastupující obce a regiony

Každý z nás patrně v dětství zažil skládání puzzle. Až po vsaze-
ní všech dílků pomyslné mozaiky jsme dosáhli kompletního obra-
zu, který nám ve skrumáži jednotlivých kousků skládanky zůstával 
nečitelný. I takovýmto jednoduchým příměrem si můžeme předsta-
vit jednu z hlavních novinek budoucího rozvoje regionů – integro-
vané nástroje. Je až s podivem, že teprve třetí programovací obdo-
bí sází na tuto logickou taktiku, která usiluje o co nejširší zapojení 
integrovaných přístupů, od izolovaných investic směrem k prová-
zaným řešením. Obce reprezentující územní veřejnou správu tak 
budou spolu s ostatními partnery rozvoje regionu muset více dbát 
na koordinaci a spolupráci při plánování rozvoje. Teorie vysvětlují-
cí strategii integrovaných řešení je nesporná, nalézt však shodu na 
konkrétních řešeních je věc daleko složitější.

Právě s tímto cílem se uskutečnilo na počátku července ve Špin-
dlerově mlýně jednání zástupců regionů z řad Asociace krajů, Ná-
rodní sítě MAS, Sdružení místních samospráv a Svazu měst a obcí 
za účasti reprezentace MMR, které dospělo ke klíčové dohodě 
o podobě těchto integrovaných nástrojů. Tzv. „Dohoda ze Špindlu“, 
signovaná statutárními zástupci všech zmíněných subjektů.

 
Hlavní dohodnuté nástroje integrovaného rozvoje:

1. Integrované územní investice v 6 velkých městských aglomera-
cích (Pražská, Brněnská, Ostravská, Plzeňská, Ústecko-chomu-
tovská a Hradecko-pardubická).

2. Komunitně vedený místní rozvoj realizovaný místními akčními 
skupinami (MAS) na území obcí a měst do 25 tisíc obyvatel (rea-
lizace strategií místního rozvoje na území 175 současných MAS).

Nový ministr zemědělství Toman 
diskutoval s Agrární komorou
o nastavení podpor pro období 2014+ 

Hlavní cíle podpory českých zemědělců v následujícím progra-
movacím období 2014 – 2020 i diskuse o klíčových rozhodnutích 
ve Společné zemědělské politice byly 2. srpna hlavní náplní semi-
náře v Senohrabech. S ministrem zemědělství Miroslavem Toma-
nem se na něm sešli zástupci představenstva Agrární komory.

Ministr Toman zmínil současný stav sektoru, kdy dochází k útlu-
mu řady odvětví na úrovni prvovýroby, například živočišné výroby. 
S tím souvisí také snižování soběstačnosti, které se například u pra-
sat pohybuje již na úrovni 50 procent.

„Jsem přesvědčen, že nová Společná zemědělská politika nám 
jako členskému státu umožňuje mnohem větší flexibilitu při rozdě-
lování finančních prostředků i lepší zacílení podpory na citlivé sek-
tory než, jak to je v současném období,“ řekl ministr Toman.

Za hlavní cíle podpory českých zemědělců považuje ministr To-
man nastavení vhodné struktury přímých plateb, modernizaci pod-
niků v zemědělství i potravinářství, rozvoj opatření podporujících ži-
vočišnou výrobu či pěstování ovoce a zeleniny. V neposlední řadě ta-
ké podporu projektů, které vytvářejí na venkově nová pracovní 
místa. Vzhledem ke snížení objemu finančních prostředků na Pro-
gram rozvoje venkova o 300 milionů EUR bude ministr Miroslav To-
man jednat také o převodu některých opatření týkajících se obcí pod 
ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo životního prostředí.

„Dále je třeba urychleně rozhodnout zejména o převodu pro-
středků mezi I. a II. pilířem, zda redefinovat LFA a rozhodnout 
o pokračování systému přímých plateb SAPS,“ uvedl ministr To-
man. „Vzhledem k tomu, že nyní rozhodujeme o způsobu rozdě-
lení více než 250 miliard korun na příštích 7 let, a tím také o další 
budoucnosti zemědělství, potravinářství a venkova, mám zájem na 
otevřené a intenzivní komunikaci se všemi relevantními profesními 
organizacemi,“ zdůraznil Toman.

Dana Večeřová, ředitelka Odboru komunikace MZe

D o t a č n í  p r o g r a m y  2 6D

R e f l e x eR



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 186 • 9/2013

M o n i t o r i n gM

D o t a č n í  p r o g r a m y  2 7D
3. Územně a příp. tematicky cílené výzvy pro ostatní typy území s 

předpokladem partnersky vytvořené strategie (např. pro řešení 
určitého územně specifického tématu) s důrazem na respekto-
vání partnerství měst a venkova (nabízí se např. pro území, kde 
nepůsobí MAS).

4. Regionální investiční rámce (RIR, dříve ISRR) zastřešující všechny 
nástroje na krajské úrovni, jejich vzájemnou koordinaci a soulad 
na úrovni regionálních partnerů (místní samosprávy, MAS, nezis-
kový sektor, zaměstnavatelé apod.). Ve hře je také 13 krajských 
integrovaných nástrojů určených na řešení témat v kompetenci 
krajů.
Takto načrtnuté řešení SMS ČR v současnosti považuje za nejop-

timálnější a to zejména s ohledem na širokou shodu všech regio-
nálních partnerů. Úvahy o návratu některých problematických ře-
šení spjatých se současným programovacím obdobím (např. ROP, 
IPRM,…) považujeme v tuto chvíli za neopodstatněné. Integrované 
přístupy jsou však pouze částí územní dimenze, která bude naplňo-
vána také individuálními projekty či plošnými intervencemi. I zde se 
nabízí velký prostor pro obce, který je potřeba bezezbytku obhájit 
a využít.

Tomáš Chmela, tajemník SMS
(Text dohody jsme zveřejnili v ZV 8/2013)

Ten novináře informoval o tom, že zatímco Evropská komise 
v původní návrhu příslušné legislativy požaduje výjimku pouze pro 
dvě členské země EU, Slovensko a Rumunsko, podle Vlasáka by se 
prodloužená lhůta měla týkat všech členských zemí.  

„Na stůl jsem předložil systémové řešení prodloužit čerpání ev-
ropských peněz o jeden rok pro všechny členské státy. V reálu to 
znamená příležitost, že by dopad současné legislativy nemusel být 
na Českou republiku tak drastický,“ uvedl Vlasák a dodal, že v žád-
ném případě nejde o navýšení stávající alokace a stejně tak ani roz-
počtů pro jednotlivé roky.  

„Peníze, o které členský stát přijde tím, že je nestihne vyčerpat, 
se totiž daný rok vrací do rozpočtu platících zemí,“ vysvětlil.  

zatím nEní vyHráno
Vlasák také zdůraznil, že v současné chvíli je obtížné předpově-

dět, zda se opatření do legislativy nakonec promítne.   
„Nic není vyhráno a velice záleží na tom, jak budou jednání po 

prázdninách probíhat. V Parlamentu proti sobě tentokrát nebudou 
stát jednotlivé politické skupiny, ale spíše zástupci jednotlivých člen-
ských zemí – těch, které by byly pro změnu, tedy vesměs země, kte-
ré s čerpáním mají větší potíže, a těch, které jsou proti,“ uvedl.  

Pokud ovšem europoslanci na změnu kývnou, následovat bu-
dou diskuse s politiky a úředníky členských zemí v Radě EU a také 
s Evropskou komisí. Trialogy, tedy meziinstitucionální jednání, by 
podle EurActivu měly proběhnout během září a října tohoto roku. 

„Čeká nás tedy ještě několik měsíců, než se rozhodne,“ říká 
Vlasák. „Pokud uspějeme, podaří se zachránit peníze, které obcím, 
městům, krajům, i státu tak zoufale chybí na investice do infra-
struktury a do obnovy.“  

„Tato jednání probíhají, protože v některých programech hrozí 
nevyčerpání prostředků z evropských fondů v řádu miliard korun,“ 
potvrdil Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj. „Jde 
o to najít kompromis přijatelný jak pro Radu, a to zvláště pro tzv. 
čisté plátce, kterým by se o nevyčerpané prostředky snížily odvody 
do rozpočtu EU, ale i pro Evropský parlament a Evropskou komi-
si,“ dodal. 

Česká republika má v programovém období 2007–2013 na své 
projekty v rámci kohezní politiky k dispozici zhruba 26,7 miliardy 
eur. Podle posledních informací MMR bylo na začátku letošního 
srpna příjemcům vyplaceno 56 % národní alokace. Evropská ko-
mise pak proplatila 32,8 % alokace. Zdroj: EurActiv

Evropská komise možná prodlouží 
dobu pro čerpání z fondů EU

Podle českého europoslance a místopředsedy Evropského par-
lamentu Oldřicha Vlasáka se v EU vedou jednání o možném pro-
dloužení doby pro čerpání evropských prostředků. Pokud by tako-
vá legislativa byla přijata, členské státy získají větší časový prostor 
na dočerpání národních alokací.

Členské státy by měly mít na dočerpání svých alokací více času. 
Příslušnou legislativou se právě zabývá Evropský parlament, kon-
krétně Výbor pro regionální rozvoj (REGI). Zpravodajem nařízení, 
které europoslanci projednávají a které se věnuje zemím s obtíže-
mi čerpat evropské dotace, se stal český europoslanec a zároveň 
místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák (ECR).  
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KONTaKTy
Na PřeDseDNicTVO sPOV

Aktuální�k�15.�3.�2013

•
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

•
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

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�696�929

starosta@tranovice.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�774�499�396

ing. Jiří Krist
Moravskoslezský�kraj

MAS�Opavsko
krist@masopavsko.cz
+420�724�790�088

Místopředseda eLaRD
ing. Radim sršeň, PhD.
MAS�Šumperský�venkov

RadimBz@seznam.cz
+420�603�578�141

ČLeNOVÉ VÝbORU
Václav Pošmurný

Středočeský�kraj
MAS�Posázaví

posmurny@posazavi.com
+420�604�890�190

Koordinátor�vyjednávacího�týmu�NS�MAS
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
ing. Zdeněk Mach

Karlovarský�kraj
MAS�Vladař

mach@job-asistent.cz
+420�737�444�602
Jana Kuthanová

Královéhradecký�kraj
MAS�Hradecký�venkov

kuthanova@horineves.cz
+420�724�186�825

anna Čárková
Jihomoravský�kraj

MAS�Kyjovské�Slovácko�v�pohybu
annacarkova@centrum.cz

+420�774�664�698
ing. Jaromír Polášek

Jihočeský�kraj
Chance�in�Nature

jaromirpolasek@centrum.cz
+420�607�955�600

hana Dufková
Ústecký�kraj

MAS�Západní�Krušnohoří
dufkova@oakchomutov.cz

+420�737�177�432
Romana Zemanová

Liberecký�kraj
MASiF

romana.zemanova@quick.cz
+420�724�209�706

ing. Olga Ondráčková
Pardubický�kraj
MAS�Hlinecko

ondrackova@mashlinecko.cz
+420�777�111�078

NÁhRaDNíci VÝbORU:
Jindřich Šolc
Liberecký�kraj
LAG�Podralsko

solc@lagpodralsko.com
+420�775�110�397

ing. Michal arnošt
MAS�sv.�Jana�z�Nepomuku

mas.nepomucko@seznam.cz
+420�602�334�882
Mgr. Petr Kulíšek
MAS�NAD�ORLICÍ

petr.kulisek@nadorlici.cz
+420�604�201�113

ing. bohumír Jasanský
MAS�České�středohoří

mascs@tiscali.cz
+420�724�134�539
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

RNDr. Zuzana Guthová, csc.
MAS�Sdružená�Růže
guthova@cb.gin.cz
+420�724�643�050

Mgr. Miloslav Oliva
MAS�Pošembeří

oliva@posemberi.cz
+420�721�210�662

ing. Josef smetana
MAS�Dolní�Morava

smetana@mas-dolnimorava.cz
+420�777�328�052

Mgr. František Kopecký
Rozvojové�partnerství�regionu�Hranicko

f.kopecky@regionhranicko.cz
+420�773�583�020

bc. ivana Metelková
MAS�Hrubý�Jeseník
mashj@seznam.cz
+420�739�202�539

KONTROLNí KOMise
PřeDseDa

ing. Jaroslav chmelař
MAS�Pomalší

jarda.chmelar@volny.cz
+420�602�116�848�
MísTOPřeDseDa

Mgr. Galina Čermáková
MAS�Vyhlídky

agconsult@seznam.cz
+420�724�068�686

ČLeNOVÉ
ing. Petr brandl

MAS�Aktivios
Petr Pecha

MAS�Rýmařovsko
Jiří Kmoníček

MAS�Mezi�Úpou�a�Metují
Jarmila Lásková soldátová

OPS�pro�Český�ráj
bc. Jiří hodinka

Via�Rustica
Mirka Šejnohová

MAS�Moravskotřebovsko�a�Jevíčsko
Jan Fronc
MAS�Vladař

Marta Polášková
MAS�mikroregionu�Buchlov
ing. Miloslava hrušková

MAS�Moravská�cesta�(Litovelsko-Pomoraví)

Tajemnice Ns Mas ČR
Mgr. Olga Špiková
MAS�Horní�Pomoraví

o.spikova@nsmascr.cz
tel.�+420�602�832�880

www.nsmascr.cz


