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VENKOV 2018. Předsedkyně SPOV Veronika Vrecionová představila na červnové schůzi předsednictva Spolku logo Národní konference Venkov 
2018, která se uskuteční 19. – 21. září ve Strážnici a okolí. Foto: TSu
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Informace
•	 	Novela	zákona	o	střetu	zájmů	neprošla	ve	sněmovně
•	 	Společný	postoj	územních	partnerů	k	budoucí	politice	

soudržnosti

SPOV ČR
•	 	Krajští	vítězové	soutěže	Vesnice	roku	2018:	Cítov	(Středo-

český	kraj).	Dolní	Němčí	 (Zlínský	kraj).	Hrušky	(Jihomo-
ravský	kraj).	Kamenný	Újezd	(Plzeňský	kraj).	Kytlice	(Ús-
tecký	kraj).	Nový	Kostel	(Karlovarský	kraj).	Pustá	Kameni-
ce	(Pardubický	kraj).	Stěžery	(Královéhradecký	kraj).	Svatý	
Jan	nad	Malší	(Jihočeský	kraj).	Šumvald	(Olomoucký	kraj).	
Tatobity	(Liberecký	kraj).	Úvalno	(Moravskoslezský	kraj).	
Vepříkov	(Kraj	Vysočina).

•	 	Spolek	pořádá	sympozium	Venkov	proměnách	času	1918–
2018:	1.	–	2.	srpna	2018	v	Národním	zemědělském	muzeu	
v	Praze

NS MAS ČR
•	 	Výbor	NS	MAS	projednával	v	květnu	a	červnu	návrh	více-

letého	finančního	rámce	pro	období	2021-2027.	Nyní	jej	
zhodnotí	kraje

•	 	SZIF	schválil	již	téměř	tisíc	projektů	vybraných	MAS	v	PRV
•	 	CLLD/IROP:	První	projekt	je	již	hotový.	Škola	v	Prusinovi-

cích	na	Holešovsku
•	 	MAS	pomáhaly	mateřským	a	základním	školám	se	zjed-

nodušenými	projekty	tzv.	šablonam

Aktuálně o venkovu
•	 	Tříletý	dotační	plán	NPŽP	nabídne	obcím	8	miliard	korun	

na	lepší	životní	prostředí
•	 	Dost	bylo	plastu	a	předcházení	vzniku	odpadů	jsou	aktu-

ální	témata	nového	Zpravodaje	MŽP

Akce v regionech
•	 	Sociální	zemědělství	–	praktické	semináře	a	exkurze	na	

sociální	farmy	
•	 	Strom	roku	2018:	soutěží	12	lip	svobody
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Novela zákona o střetu zájmů
neprošla ve sněmovně

Ani	happening	před	Úřadem	vlády	nepřinesl	toužebně	očeká-
vanou	výraznější	změnu	zákona	o	střetu	zájmů.	Střet	zájmů	poslan-
ci	schválili	jen	s	kosmetickými	změnami	k	lepšímu.

Navzdory	proklamacím	mnoha	zákonodárců	či	premiéra	Andre-
je	Babiše	poslanci	schválili	pouze	verzi	novely,	která	stanoví,	že	své	
majetkové	poměry	budou	komunální	politici	nadále	uvádět,	pod-
statná	část	z	nich	nebude	veřejně	přístupná.	Některé	údaje	však	
budou	nadále	anonymně	dostupné	zveřejněním	na	portálu	minis-
terstva	spravedlnosti.

Poslanci	nepodpořili	zásadní	požadavek	Sdružení	místních	sa-
mospráv	ČR	a	Spolku	pro	obnovu	venkova	ČR,	aby	žádné	údaje	
nebyly	 anonymně	 komukoli	 přístupné	 z	 oznámení,	 která	musí	
starostové,	místostarostové,	radní	a	další	komunální	politici	po-
dávat.	Problémem	 je,	 že	především	uvolnění	 starostové	budou	
nadále	muset	 zveřejňovat	 svá	 oznámení	 o	příjmech	nebo	 cen-
ných	 papírů,	 neuvolnění	 funkcionáři	 například	 vlastnictví	 cen-
ných	papírů.

Obě	organizace	budou	nadále	usilovat	o	změnu,	aby	soukro-
mí	komunálních	politiků	bylo	více	chráněno,	a	také	požádá	sená-
tory,	 aby	nevyhovující	 nová	pravidla	 napadli	 opět	 u	Ústavního	
soudu.

Odkaz	na	hlasování	zde:
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=67785&l=cz

Společný postoj územních partnerů
k budoucí politice soudržnosti
10. Národní stálá konference, 22. června 2018

VZÁJEMNÝ	RESPEKT,	OHLEDUPLNOST	A	SOLIDARITA

A)	Jednoduchá	a	efektivní	implementace
1.	 	jednoduchý	a	sjednocený	proces	administrace	a	implementa-

ce,	jako	je	například	zjednodušené	čerpání	a	paušální	platby,	
s důrazem	na	právní	jistotu

2.	 	důsledné	 dodržování	 partnerského	 přístupu	 při	 procesu	 pří-
pravy	a	implementace,	a	to

	 •		mezi	ŘO	a	žadateli
	 •			na	 regionálních	platformách	 jako	nástrojích	územní	 spolu-

práce	se	zohledněním	jejich	doporučení
	 •		mezi	3	sektory,	a	to	veřejným,	soukromým	a	neziskovým
3.	 	zamezení	gold-platingu	(nadbytečné	přidávání	podmínek)	a	posí-

lení	principu	důvěry
4.	 	zaměření	na	výsledky,	nikoliv	na	proces,	a	to	flexibilním	a	kom-

plexním	naplňováním	cílů,	priorit	a	indikátorů
5.	 uplatnění	bottom-up	a	place-based	přístupu
6.	 	jednotný	a	přehledný	systém	auditů	a	kontrol	zamezující	jejich	

retroaktivitě	a	násobení
7.	 zamezení	nadbytečného	využívání	pravidel	veřejné	podpory
8.	 	efektivní	a	závazný	ex-ante	kontrolní	systém	za	předpokladu	

dodržení	lhůt	pro	subjekty	implementační	struktury

B)	Integrované	nástroje	a	územní	dimenze
9.	 podpora	integrovaných	nástrojů,	zejména	ITI	a	CLLD
10.	 	nastavení	integrované	podpory	zdola	nahoru	na	základě	pro-

blémů	a	potřeb	definovaných	v území	 (při	 zajištění	 rovného	
přístupu	všech	aktérů)

11.	 	odpovídající	 podpora	 administrativní	 kapacity	 žadatelů	 pro	
úspěšnou	implementaci

12.	provázanost	strategických	dokumentů
13.	 	dodržování	zásady	komplementarity	mezi	evropskou,	národní	

a	regionální	úrovní	dotačních	zdrojů

Matriky snad budou zachovány!
Lépe	dopadlo	 jednání	při	ohlášeném	happeningu	starostů	ze	

SMS	ČR	a	SPOV	ČR	před	Úřadem	vlády	k	návrhu	rušení	445	matrik.	
Starostové	by	si	podle	nového	modelu	mohli	vybrat,	zda	matriku	
s nižším	počtem	prvozápisů	dotovat	z	obecního	rozpočtu,	anebo	
se	jí	vzdát.	Z	podstaty	věci	je	zřejmé,	že	každá	agenda	tohoto	typu	
potřebuje	paušální	 základ.	Doplácet	na	matriky	 kromě	pošt,	ob-
chodů	a	dalších	služeb	by	byl	jen	další	ekonomický	nástroj	pro	od-
liv	veřejných	služeb	z	venkova.

http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=67785&l=cz
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Spolek pořádal sympozium Venkov proměnách času 1918–2018:
1. – 2. srpna 2018 v Národním zemědělském muzeu v Praze
Spolek	pro	obnovu	venkova	ČR	a	Národní	zemědělské	muzeum	pořádali	sympozium	u	příležitosti	100.	výročí	vzniku	Československa	a	to-
hoto	muzea,	25	let	České	republiky	a	SPOV	ČR.	Diskuse	u	kulatých	stolů	se	týkaly	naplňování	závěrů	Národní	konference	VENKOV	2017.	Pro-
gram	sympozia	najdete	zde.	Více	informací	příště.

Program ve čtvrtek, 2. 8. 2018
9:00	 	Zahájení,	projekt	Síť	zemědělských	muzeí	–	možnost	spolupráce	s	partnery	na	venkově:	Antonín	Juriga	(statutární	náměstek	

NZM	a	ředitel	pobočky	Praha)
9:10	 Proměny	kulturní	krajiny	v	uplynulém	století:	Zdeněk	Novák	(státní	tajemník	v	Ministerstvu	kultury)
9:30	 100	let	Národního	zemědělského	muzea:	Jan	Malý	(lektor	NZM)
9:45		 Venkov	v	předvečer	kolektivizace:	Jiří	Urban	(Ústav	pro	studium	totalitních	režimů)
10:00		 25	let	Spolku	pro	obnovu	venkova:	Eduard	Kavala	(místopředseda	SPOV	ČR)
10:15		 coffee	break
10:30		 20	let	od	novely	Programu	obnovy	venkova:	Jan	Florian	(místopředseda	SPOV	ČR)
10:45		 LEADER	a	Komunitně	vedený	místní	rozvoj:	Jiří	Krist	(předseda	NS	MAS	ČR)
11:00		 Kulaté	stoly	(diskuse	nad	závěry	z	Národní	konference	Venkov	2017)

Základní venkovské služby a infrastruktura
moderuje Eduard Kavala (přednáškový sál – přízemí)
•	 Program	obnovy	venkova	v	Jihočeském	kraj,	Pavel	Hroch	(zástupce	hejtmana	Jihočeského	kraje)
•	 Venkovské	prodejny	–	jak	dosáhnout	trvalé	prosperity,	Pavel	Březina	(předseda	Svazu	českých	a	moravských	spotřebních	družstev)

Agroturistika a podnikání na venkově, lokální ekonomiky
moderuje Zdenka Nosková, předsedkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistiky (objevovna – 2. patro)
•	 	Možnosti	obcí	a	podnikání	na	venkově,	Ivana	Vlková	(místopředsedkyně	Svazu	venkovské	turistiky	a	agroturistiky	a	starostka	obce	

Chlumany,	Jihočeský	kraj)
•	 	Rozvoj	sociálního	zemědělství	v ČR,	Tomáš	Chovanec	(Jihočeská	univerzita,	člen	Pracovní	skupiny	Sociální	zemědělství	na	MZe	za	

Centrum	pro	komunitní	práci)

Zemědělská půda, krajina, klimatická změna
moderuje Jan Záhorka, poradce prezidenta Agrární komory ČR (expozice Dělat les – 3. patro)
•	 Využití	potenciálu	českého	zemědělství	pro	zvýšení	biodiverzity	a	zásoby	vody	v půdě,	Zdeněk	Jandejsek	(prezident	Agrární	komory	ČR)
•	 Voda	a	zeleň	v krajině,	Vít	Hrdoušek	(MAS	Strážnicko)

14:00	ukončení	sympozia

Národní konference
Venkov 2018 bude
tentokrát už v září
ve slovácké Strážnici

Národní	Konference	Venkov	–	tradiční	akce,	která	již	podesáté,	
umožní	setkání	a	diskuse	významným	aktérům	rozvoje	venkova,	se	
v	letošním	roce	uskuteční	ve	dnech	19.	až	21.	září	2018	ve	staroby-
lém	městě	Strážnice	na	moravském	Slovácku.	Pořadatelem	tohoto	
jubilejního	ročníku,	s	finanční	podporou	Celostátní	sítě	pro	venkov,	
se	stal	Spolek	pro	obnovu	venkova	ČR	a	vlastní	organizaci	konfe-
rence	budou	zajištovat	Místní	akční	skupina	Strážnicko	a	Turistická	
agentura	Slovácko.

Město	vyhlášené	svými	folklorními	slavnostmi	tentokrát	bude	
hostit	zástupce	státní	správy,	samosprávy,	spolkových	i	profesních	
organizací	a	další	zájemce,	kteří	se	zajímají	o	rozvoj	krajiny	a	obno-
vu	venkova.	Nosnými	tématy	letošního	ročníku	jsou	voda	a	stromy	
v	krajině,	komunitní	rozvoj	venkova,	obnova	center	malých	měst	
a společná	zemědělská	politika.	Konference	Venkov	plní	mimo	jiné	
úlohu	národního	venkovského	parlamentu	a	 její	závěry	 jsou	pak	
diskutovány	na	evropské	úrovni.	V	rámci	připravovaného	progra-
mu	bude	příležitost	navštívit	i	řadu	ukázkových	projektů,	které	při-
spěly	k	zlepšení	života	místních	obyvatel	tohoto	krásného	koutu	
naší	republiky.

V	rámci	100.	výročí	vzniku	Československa	se	akce	koná	v	rod-
ném	kraji	T.	G.	Masaryka.	Tento	fakt	by	měl	přilákat	účastníky	nejen	
z	nedalekého	Slovenska,	ale	i	z	dalších	států	našeho	středoevrop-
ského	regionu.	V	bohatém	doprovodném	programu	účastníci	za-
žijí	folklór	i	gastronomii	Slovácka.

Motto	 letošní	 konference	 zní	 „Žijeme	 venkov“.	 Připravovaný	
program	tak	nabídne	účastníkům	mnoho	podnětů,	jak	tento	slo-
gan	aktivně	naplnit.
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) Představujeme vesnice rOku 2018Známe finalisty soutěže
Vesnice roku 2018!

Každý	kraj	už	zná	po	dvouměsíčním	kole	regionálních	soutěží	
svého	finalistu	soutěže	Vesnice	roku	2018.	Celkového	vítěze	bude-
me	znát	15.	září	na	Jarmarku	venkova	v	Luhačovicích.

„Upřímně	 bych	 nechtěla	 být	 v  pozici	 jednoho  z  hodnotitelů,	
protože	 vybrat	 nejlepšího	 z  nejlepších	 je	 vždy	 velmi	 těžké.	 Přeji	
všem	finalistům	hodně	štěstí	v celostátním	kole	a	již	nyní	mohu	ří-
ci,	že	pro	mě	jsou	vítězové	všichni,“	uvedla	ministryně	pro	místní	
rozvoj	Klára	Dostálová.

Krajské	hodnotitelské	komise	v posledních	týdnech	nahlédly	do	
českých,	moravských	a	slezských	koutů	našeho	venkova.	V jednotli-
vých	obcích	 viděly,	 jak	místní	 lidé	 s  úctou	 a	 respektem	přistupují	
k historickému	bohatství,	k tradicím,	s jakou	přirozeností	podporují	
spolkový,	společenský	a	sportovní	život,	s jakou	péčí	se	věnují	zele-
ni	a	ochraně	životního	prostředí,	že	promyšleně	a	prakticky	připra-

vují	plány	a	investují,	a	tím	vším	dělají	ze	svých	vesnic	krásná	místa	
pro	bydlení,	ale	hlavně	pro	život.

Všechny	obce,	které	se	v letošním	roce	přihlásily	do	soutěže,	byly	
hodnoceny	v následujících	oblastech:	koncepční	dokumenty,	spole-
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Vesnice roku 2018
obce oceněné stuhami

Kraj
Zlatá stuha                                                   

za vítězství v krajském kole
Modrá stuha

za společenský život
Bílá stuha 

za činnost mládeže

Zelená stuha
za péči o zeleň a životní 

prostředí

Oranžová stuha za spolupráci 
obce a zemědělského subjektu

Jihočeský Obec Svatý Jan nad Malší (okr. 
České Budějovice)

Obec Čepřovice (okr. Strakonice)
Obec Strunkovice nad Blanicí (okr. 

Prachatice)
Obec Borotín (okr. Tábor)

Obec Albrechtice nad Vltavou (okr. 
Písek)

Jihomoravský Obec Hrušky (okr. Vyškov) Obec Kostelec (okr.Hodonín)
Obec Blatnice pod Svatým 

Antonínkem (okr. Hodonín)
Obec Ostopovice (okr. Brno-

venkov)
Obec Borovník (okr. Brno-venkov)

Karlovarský Obec Nový Kostel (okr. Cheb)

Královéhradecký Obec Stěžery (okr. Hradec 
Králové)

Obec Žďár nad Metují (okr. 
Náchod)

Městys Nový Hrádek (okr. Náchod)
Obec Malé Svatoňovice (okr. 

Trutnov)
Obec Zlatá Olešnice (okr. Trutnov)

Liberecký Obec Tatobity (okr. Semily) Obec Polevsko (okr. Česká Lípa)
Obec Albrechtice v Jizerských horách 

(okr. Jablonec nad Nisou)
**** Obec Všelibice (okr. Liberec)

Moravskoslezský Obec Úvalno (okr. Bruntál)
Obec Hrádek (okr. Frýdek-

Místek)
Obec Melč (okr. Opava) Obec Hodslavice (okr. Nový Jičín) Obec Holasovice (okr. Opava)

Olomoucký Obec Šumvald (okr. Olomouc) Obec Troubky (okr. Přerov) **** **** Obec Býškovice (okr. Přerov)

Pardubický Obec Pustá Kamenice (okr. 
Svitavy)

Obec Vyšehněvice (okr. 
Pardubice)

Obec Suchá Lhota (okr. Svitavy) Obec Písečná (okr. Ústí nad Orlicí) Obec Chvojenec (okr. Pardubice)

Plzeňský Obec Kamenný Újezd (okr. 
Rokycany)

Středočeský Obec Cítov (okr. Mělník) Obec Drahouš (okr. Rakovník) Obec Pravonín (okr. Benešov) **** Obec Svrkyně (okr. Praha-západ)

Ústecký Obec Kytlice (okr. Děčín)

Vysočina Obec Vepříkov (okr. Havlíčkův 
Brod)

Obec Dlouhé (okr. Žďár nad 
Sázavou)

Obec Jiřice (okr.Pelhřimov) Obec Číměř (okr. Třebíč)
Obec Havlíčkova Borová (okr. 

Havlíčkův Brod)

Zlínský Obec Dolní Němčí (okr. Uherské 
Hradiště)

**** Obec Ratiboř (okr. Vsetín)
Obec Velehrad (okr. Uherské 

Hradiště)
Obec Neubuz (okr. Zlín)

*** stuha neudělena

výsledky budou zveřejněny na krajské slavnosti dne 17. srpna

výsledky budou zveřejněny na krajské slavnosti dne 12. srpna

výsledky budou zveřejněny na krajské slavnosti dne 28. července
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Oranžová stuha za spolupráci 
obce a zemědělského subjektu

Jihočeský Obec Svatý Jan nad Malší (okr. 
České Budějovice)

Obec Čepřovice (okr. Strakonice)
Obec Strunkovice nad Blanicí (okr. 

Prachatice)
Obec Borotín (okr. Tábor)

Obec Albrechtice nad Vltavou (okr. 
Písek)

Jihomoravský Obec Hrušky (okr. Vyškov) Obec Kostelec (okr.Hodonín)
Obec Blatnice pod Svatým 

Antonínkem (okr. Hodonín)
Obec Ostopovice (okr. Brno-

venkov)
Obec Borovník (okr. Brno-venkov)

Karlovarský Obec Nový Kostel (okr. Cheb)

Královéhradecký Obec Stěžery (okr. Hradec 
Králové)

Obec Žďár nad Metují (okr. 
Náchod)

Městys Nový Hrádek (okr. Náchod)
Obec Malé Svatoňovice (okr. 

Trutnov)
Obec Zlatá Olešnice (okr. Trutnov)

Liberecký Obec Tatobity (okr. Semily) Obec Polevsko (okr. Česká Lípa)
Obec Albrechtice v Jizerských horách 

(okr. Jablonec nad Nisou)
**** Obec Všelibice (okr. Liberec)

Moravskoslezský Obec Úvalno (okr. Bruntál)
Obec Hrádek (okr. Frýdek-

Místek)
Obec Melč (okr. Opava) Obec Hodslavice (okr. Nový Jičín) Obec Holasovice (okr. Opava)

Olomoucký Obec Šumvald (okr. Olomouc) Obec Troubky (okr. Přerov) **** **** Obec Býškovice (okr. Přerov)

Pardubický Obec Pustá Kamenice (okr. 
Svitavy)

Obec Vyšehněvice (okr. 
Pardubice)

Obec Suchá Lhota (okr. Svitavy) Obec Písečná (okr. Ústí nad Orlicí) Obec Chvojenec (okr. Pardubice)

Plzeňský Obec Kamenný Újezd (okr. 
Rokycany)

Středočeský Obec Cítov (okr. Mělník) Obec Drahouš (okr. Rakovník) Obec Pravonín (okr. Benešov) **** Obec Svrkyně (okr. Praha-západ)

Ústecký Obec Kytlice (okr. Děčín)

Vysočina Obec Vepříkov (okr. Havlíčkův 
Brod)

Obec Dlouhé (okr. Žďár nad 
Sázavou)

Obec Jiřice (okr.Pelhřimov) Obec Číměř (okr. Třebíč)
Obec Havlíčkova Borová (okr. 

Havlíčkův Brod)

Zlínský Obec Dolní Němčí (okr. Uherské 
Hradiště)

**** Obec Ratiboř (okr. Vsetín)
Obec Velehrad (okr. Uherské 

Hradiště)
Obec Neubuz (okr. Zlín)

*** stuha neudělena

výsledky budou zveřejněny na krajské slavnosti dne 17. srpna

výsledky budou zveřejněny na krajské slavnosti dne 12. srpna

výsledky budou zveřejněny na krajské slavnosti dne 28. července
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Zlatá	 stuha	byla	obci	 udělena	 za	 intenzivní	 přístup	 k	obnově	
vesnice,	za	dlouhodobou	podporu	a	udržování	lidových	tradic	a	je-
jich	 prezentaci.	„Obec	 dbá	 na	 bohatý	 kulturní	 a	 sportovní	 život,	
vzornou	údržbu	a	 rozvoj	 zelených	ploch	 i	na	pestrou	 spolkovou	
činnost	 v	 chovatelství,	 zemědělství	 a	myslivosti,“	 sdělil	 předseda	
hodnotící	komise,	starosta	obce	Kašava	a	současně	zástupce	Svazu	
měst	a	obcí	Josef	Jarcovják.

„Mám	velkou	 radost	 z	 toho,	 že	 se	obce	do	 této	 soutěže	hlásí	
a děkuji	jejich	představitelům	za	to,	že	mají	chuť	bojovat	o	nejvyš-
ší	příčky.	Je	dobře,	že	se	v	soutěži	při	hodnocení	klade	velký	důraz	
na	to,	jak	obce	žijí.	Chodník	si	dnes	totiž	může	nechat	udělat	každý,	
ale	udržovat	a	hlavně	rozvíjet	společenský	život	v	obci,	to	už	není	
tak	jednoduché,	a	ne	každý	to	dokáže,“	uvedl	hejtman	Zlínského	
kraje	Jiří	Čunek.

Vítězné	Dolní	Němčí	obdrží	od	Zlínského	kraje	finanční	dar	ve	
výši	540	tisíc	korun.	Odměny	se	však	dočkají	také	další	oceněné	ob-
ce.	Kraj	mezi	ně	rozdělí	celkem	1,2	miliónu	korun.

Není	bez	zajímavosti,	že	v	posledních	letech	je	Zlínský	kraj,	co	
do	umístění	svých	zástupců	v	celostátním	kole,	vůbec	nejúspěš-
nějším	krajem	v	České	 republice.	 Během	posledních	12	 ročníků	
soutěže	zvítězila	na	celostátní	úrovni	vesnice	ze	Zlínského	kraje	
hned	pětkrát.	V	roce	2016	to	byla	Kašava,	o	dva	roky	dříve	Kateři-
nice,	v	roce	2011	triumfovala	Komňa,	v	roce	2008	Lidečko	a	v	roce	
2006	Liptál.

Moravskoslezský kraj – Úvalno
Na	zážitky	z	Úvalna	porotci	hned	tak	nezapomenou.	Starosta	

je	posadil	na	obecní	 kola,	poté	nasedli	do	 takzvaného	babince	
(přívěsu,	v	němž	jezdívaly	ženy	na	pole),	prohlédli	si	novou	bioto-
povou	plovárnu	s	uměleckými	artefakty,	unikátní	prostory	místní	
rychty	a fary,	zrcadlové	a	dveřní	bludiště,	plnili	úkoly	z	letní	dob-
rodružné	hry,	kterou	pro	místní	děti	organizuje	starosta	se	svými	
přáteli…

„Obec	svým	přístupem	zaujala	všechny	členy	poroty.	Konkuren-
ce	je	opravdu	velká.	V	obcích	na	Hlučínsku	je	vše	dokonalé,	tradič-
ní,	ale	Úvalno	nabídlo	něco	inovativního.	To,	co	dělají,	je	svěží,	mla-
dé,	 chytré,	 na	 mne	 osobně	 zapůsobil	 jejich	 přístup	 k	 seniorům	
i mladým	lidem.	Obec	je	umí	oslovit,	zaujmout,	připravuje	výjimeč-
né	akce,“	sdělil	své	postřehy	Petr	Ondruška,	jeden	z	členů	poroty.	
„Na	Hlučínsku	jsou	jiné	podmínky,	řada	věcí	funguje	sama	o	sobě,	
řekl	 bych,	 že	uspět	 zde	může	 i	 průměrný	 starosta.	Na	Krnovsku,	
Bruntálsku,	Osoblažsku	to	opravdu	chce	lídra,	který	aktivizuje	míst-
ní	komunitu,“	uvedl	porotce.	„Věřím,	že	v	celostátním	kole,	kde	zá-
leží	opravdu	na	každém	detailu,	nám	Úvalno	rozhodně	ostudu	ne-
udělá,“	uzavřel	Ondruška.

Kraj Vysočina – Vepříkov
Vítězem	krajského	kola	v	Kraji	Vysočina	je	obec	Vepříkov.	Poro-

tu	přesvědčil	všeobecný	rozvoj	obce	a	bohatý	spolkový	a	kulturní	
život.	Obec	prokázala	jasnou	koncepci	svého	rozvoje,	zejména	kva-
litní	práci	s	mládeží.	

Malá	obec	se	zhruba	350	obyvateli,	ležící	necelých	10	km	západ-
ně	od	Chotěboře,	není	v	soutěži	obcí	žádným	nováčkem,	na	svém	
kontě	má	z	minulosti	dvě	modré	stuhy	za	společenský	život	a	další	
čtyři	ocenění	za	rozvoj	a	péči	o	venkovské	dědictví.	„Vepříkov	je	pří-
kladnou	obcí,	která	se	dlouhodobě	rozvíjí	po	všech	stránkách,	žije	
bohatým	spolkovým	a	kulturním	životem,“	ocenil	hejtman	Kraje	Vy-
sočina	Jiří	Běhounek.	

Obec	při	své	prezentaci	prokázala	jasnou	koncepci	svého	rozvo-
je,	zejména	kvalitní	práci	s	mládeží,	příkladnou	péči	o	zeleň	a	život-
ní	prostředí	a	vysoký	stupeň	občanské	soudržnosti	včetně	propa-
gace	svých	rodáků.	Občané	obce	rovněž	udržují	lidové	tradice	pro-
střednictvím	mnoha	spolků	i	jednotlivců	ze	svých	řad.	Obec	pečuje	
o	své	občany	s	cílem	udržení	vysokého	standardu	občanské	vyba-
venosti	a	vzájemné	soudržnosti.	

Za	vítězství	v	krajském	kole	získá	od	ministerstva	pro	místní	roz-
voj	jeden	milion	korun	a	Kraj	Vysočina	přidá	i	další	finanční	bonus.	
„O	využití	peněz,	které	jsou	součástí	ocenění,	rozhodnou	obyvate-
lé	obce.	Pořádáme	veřejná	setkání	a	kulaté	stoly,	na	kterých	se	roz-
hodne,	kam	peníze	dáme,”	řekl	starosta	Vepříkova	Petr	Bárta.

Liberecký kraj – Tatobity
Vítězem	krajského	kola	v	Libereckém	kraji	se	stala	obec	Tatobi-

ty	 z	 okresu	 Semily.	Hodnotitelská	 komise	 ocenila	 zejména	 kom-
plexní	přístup	k	celkovému	rozvoji	obce	v	oblasti	vzdělávání	mlá-
deže,	společenského	života	a	životního	prostředí,	se	zvláštním	zře-

telem	na	činnost	školy,	mateřské	školky	a	spolků,	příkladné	péče	
o zeleň	a	stavební	fond.

Obec	Tatobity	za	vítězství	v	krajském	kole	obdrží	vedle	Zlaté	stu-
hy	a	postupu	do	republikového	finále	také	finanční	ocenění	ve	výši	
milion	korun	od	MMR	ČR.	Liberecký	kraj	umožní	vítězi	krajského	ko-
la	čerpat	dotaci	z	Programu	obnovy	venkova	ve	výši	půl	milionu	ko-
run.	Slavnostní	předání	cen	se	uskuteční	15.	srpna	ve	vítězné	obci.

Karlovarský kraj – Nový Kostel
Vítězem	krajského	kola	v	Karlovarském	kraji	je	obec	Nový	Kos-

tel	na	Chebsku.
„Mám	velkou	radost,	že	se	vítězem	krajského	kola	soutěže	a	dr-

žitelem	titulu	stal	právě	Nový	Kostel,	protože	z	mého	pohledu	obec	
udělala	v	posledních	letech	obrovský	krok	kupředu.	Je	to	práce	sta-
rosty	Ota	Teubera,	který	je	„srdcař“	a	patriot	jako	každý	správný	sta-
rosta,	a	zároveň	i	všech	obyvatel,	kteří	se	snaží,	aby	Nový	Kostel	vy-
padal	k	světu.	Chtěla	bych	ale	poděkovat	i	všem	dalším	obcím,	kte-
ré	se	do	soutěže	přihlásily.	Těším	se,	že	se	se	všemi	uvidím	během	
slavnostního	předávání	ocenění	v	srpnu	přímo	v	Novém	Kostele,“	
uvedla	hejtmanka	Jana	Vildumetzová	(ANO).

„Obec	Nový	Kostel	jsme	vybrali	především	proto,	že	se	rozvíjí	po	
všech	stránkách,	žije	bohatým	spolkovým	a	kulturním	životem.	Pří-
kladně	pečuje	o	zeleň	i	vodní	plochy,	spolupracuje	s	podnikatelský-
mi	subjekty,	snaží	se	zajistit	zdravotní	péči	pro	všechny	obyvatele	
obce	i	místních	částí,“	uvedl	člen	komise	Milan	Zukal.

Středočeský kraj – Cítov
V	Galerii	Středočeského	kraje	v	Kutné	Hoře	byly	slavnostně	vy-

hlášeny	výsledky	středočeského	kola	24.	ročníku	soutěže	Vesnice	
roku	2018.	Zlatou	stuhu	převzali	zástupci	obce	Cítov	(okres	Mělník),	
která	se	zúčastnila	soutěže	letos	popáté.	V	roce	2016	obec	získala	
Bílou	stuhu	za	činnost	mládeže	a	v	roce	2017	Modrou	stuhu	za	spo-
lečenský	život.

„Blahopřeji	 vítězi	 soutěže	 i	 všem	oceněným.	 Je	 vidět,	 že	 tato	
soutěž	má	opravdu	smysl	a	že	jsou	lidé	ochotni	zapojit	se	sami	od	
sebe	do	společného	díla	a	nadchnout	se	pro	společnou	věc.	A	prá-
vě	z	toho,	že	lidé	dokážou	spojit	síly,	vzniká	ten	nevětší	užitek,“	ře-
kl	radní	kraje	Martin	Draxler.

Královéhradecký kraj – Stěžery
Titul	Vesnice	roku	2018	Královéhradeckého	kraje	získaly	Stěžery	

nedaleko	Hradce.	„Při	prezentaci	naší	obce	se	nám	podařilo	předsta-
vit	vše	důležité,	co	se	podařilo,	a	přesvědčit	ji,	že	si	opravdu	zaslou-
žíme	být	vesnicí	roku.	Máme	z	toho	velikou	radost	a	je	to	jistě	výraz-
ný	impuls	pro	naši	další	práci.	V	obci	vynikajícím	způsobem	fungu-
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je	základní	a	mateřská	škola	a	působí	zde	několik	spolků,	které	jsou	
hlavními	iniciátory	společenského	života.	Velmi	angažovaně	se	do	
dění	v	obci	zapojují	i	naši	občané.	Tím	všichni	skutečně	naplňujeme	
v	praxi	pojem	‚Živý	venkov‘.	Naším	přáním	je,	aby	se	nám	všem	ve	
Stěžerách	dobře	žilo,“	řekla	starostka	Dagmar	Smetiprachová.

„Již	samotnou	účast	v	této	soutěži	vnímám	jako	velice	prestižní	
záležitost.	Dnes	bychom	jen	obtížně	hledali	obec,	kde	vedení	a	ob-
čané	nepečují	o	její	vzhled	a	neusilují	o	další	zvelebení.	Soutěžící	si	
proto	musí	být	velmi	dobře	vědomi	všech	svých	silných	i	slabších	
stránek.	Porota	se	pak	musí	zhostit	nelehkého	úkolu	a	pečlivě	vážit	
na	miskách	vah.	Protože	některým	z	účastníků	unikne	vítězství	sku-
tečně	jen	o	vlásek,	uděluje	Královéhradecký	kraj	od	loňského	roku	
peněžní	prémii	za	druhé	a	třetí	místo,“	říká	hejtman	Jiří	Štěpán.

Jihomoravský kraj – Hrušky
Obec	 funguje	 jako	přirozené	centrum	Mikroregionu	Ždánický	

les	a	Politaví	a	MAS	Slavkovské	bojiště.	Obec	obnovila	historickou	
budovu	školy	a	začlenila	knihovnu	do	vzdělávacího	systému.	V	ob-
ci	pracuje	aktivně	řada	spolků,	které	se	při	organizaci	společenské-
ho	a	kulturního	života	vzájemně	doplňují.	Ojedinělým	zapsaným	
spolkem	je	Správa	kaple	v	Hruškách.	K	výrazně	angažovaným	sku-
pinám	patří	senioři.	Hrušecká	chasa	přispívá	k	zachování	lidových	
tradic,	zejména	hodů.	Systematická	péče	o	zeleň	směřuje	ke	kvali-
tě	 veřejných	 prostranství	 a	 plnohodnotným	 úpravám	 v	 krajině.	
V oblasti	péče	o	krajinu	k	významným	počinům	patří	opatření	k	za-
držení	dešťové	vody	a	jejího	následného	využití,	příprava	protipo-
vodňových	opatření	a	realizace	pozemkových	úprav.

„Letos	byla	obrovská	konkurence,	takže	jsme	to	vážně	nečekali.	
Byla	to	společná	práce.	Jsem	z	toho	v	euforii,“	popsal	dojmy	staros-
ta	Hrušek	Jan	Kauf.

Plzeňský kraj – Kamenný Újezd
Komise	ocenila	prezentaci	obce,	společenský	život	i	odvahu	do	

velkých	investic.	Hodnotitelé	také	ocenili,	že	„Kameňák“	žije	boha-
tým	společenským	životem,	vyzdvihli	novou	mateřskou	školku,	pé-
či	místních	občanů	o	vzhled	obce	nebo	tradici	farmářských	trhů.	
„Komise	pozitivně	vnímala	i	odvahu	obce	pustit	se	do	větších	in-
vestic,	jako	jsou	chodníky.	Kamenný	Újezd	měl	také	bezvadně	při-
pravený	 program,	 kterým	 odprezentoval	 celou	 obec	 a	 činnost	
místních	spolků,“	doplnila	Lenka	Šmejkalová	z krajského	úřadu.

Na	prezentaci	si	místní	dali	opravdu	záležet.	Děti	ze	školky	vy-
stoupily	jako	trpaslíci,	holubáři	vypustili	holuby,	ukázku	předvedli	
i	hasiči	a	další	spolky.	Chybět	nesměl	Divadelní	spolek	Padlých	ho-
lek,	který	rozveseluje	spoluobčany	od	roku	2013.	„Hrajeme	a	tančí-
me	do	padnutí,“	vysvětluje	název	spolku	starostka	obce	a	členka	

souboru	Jarmila	Vaňourková.	Mezi	čtrnácti	členy	jsou	i	čtyři	muži,	
ale	diskriminovaní	se	necítí.	

Kameňák	se	může	pochlubit	i	loni	znovu	postavenou	dřevěnou	
zvoničku,	která	byla	více	jak	před	šedesáti	 lety	zbořena,	krásným	
dětským	hřištěm	nebo	posezením	u	kamenné	kašny	z	roku	2012.	
Obec	dále	postavila	novou	mateřskou	školku	Kameňáček,	kde	teď	
spokojeně	dokončuje	první	školní	rok	osmadvacet	dětiček.	Přesto-
že	výstavba	mateřinky	spolkla	téměř	deset	milionů	korun,	pustil	se	
Kameňák	do	další	velké	investice.	Za	16,5	milionu	korun	nechává	
napříč	 celou	 obcí	 položit	 nové	 chodníky	 a	 dešťovou	 kanalizaci.	
Stavba	by	měla	skončit	během	srpna.

Pardubický kraj – Pustá Kamenice
Nejvyšším	oceněním	v	podobě	Zlaté	stuhy	se	může	pyšnit	obec	

Pustá	Kamenice	ze	svitavského	okresu.	„Pustá	Kamenice	si	zlatou	
stuhu	 zaslouží	 nejen	 za	 svou	 aktivitu	 v	 tomto	 ročníku.	 Jedná	 se	
o pravidelného	účastníka	soutěže.	Je	obdivuhodné,	jak	jsou	obča-
né	této	obce	aktivní.	Stojí	za	to	také	připomenout,	že	starosta	i	mís-
tostarosta	Pusté	Kamenice	vykonávají	svoji	funkci	jako	neuvolně-
ní,“	sdělil	Václav	Kroutil.

„Poslední	dobou	se	daří	a	korunovali	jsme	to	zlatou	stuhou,“	ko-
mentuje	vítězství	Miroslav	Myška,	starosta	Pusté	Kamenice.	Vesni-
ce	s	více	než	300	obyvateli	na	hranici	svitavského	okresu	má	co	na-
bídnout.	Mají	mateřskou	i	základní	školu,	výchově	mládeže	se	tu	
věnují	sportovci	i	hasiči.	„A	taky	myslím,	že	jsme	zabodovali	s	pro-
středím	v	obci.	Jsme	dva	roky	po	výstavbě	kanalizace	a	není	vidět,	
že	se	kopalo,“	dodává	starosta.

Komise	ocenila,	že	se	na	prezentaci	podílela	celá	vesnice.	„Měli	
mládež	i	střední	generaci	a	nejstarší	obyvatele.	Navíc	mají	veškeré	
inženýrské	sítě,	dokončili	kanalizaci	a	čistírnu	odpadních	vod.	Je	vi-
dět,	že	v	Pusté	Kamenici	pracují	a	že	to	tam	žije.	Na	jejím	vítězství	
jsme	se	shodli	jednohlasně,“	podotkla	předsedkyně	komise	Lenka	
Karalová.

Ústecký kraj – Kytlice
Obec	Kytlice	na	Děčínsku,	která	sousedí	s	hranicí	Libereckého	

kraje,	získala	pro	letošní	rok	významné	ocenění	Vesnice	roku	Ústec-
kého	kraje	roku	2018.	Po	Libochovanech,	které	zvítězily	v	loňském	
roce,	putuje	ocenění	do	malebné	obce	s	téměř	500	obyvateli.

Kytlice	 leží	na	říčce	Kamenice	v	CHKO	Lužické	hory.	Skládá	se	
z  pěti	místních	 částí	 Dolní	 Falknov,	 Falknov,	 Hillův	Mlýn,	 Kytlice	
a Mlýny.	Vzhled	obce	má	charakter	památkové	rezervace	–	k	vidění	
tu	je	řada	zachovalých	podstávkových	stavení	a	roubených	chalup.

Obec	Kytlice	žije	bohatým	společenským	životem	zastoupeným	
Kytlickým	ochotnickým	spolkem	a	Kytlickým	loutkovým	ochotnic-
kým	spolkem	pod	vedením	Dámy	české	kultury	Heleny	Albertové.	
V	obci	výborně	funguje	jednotka	dobrovolných	hasičů	a	Kytlický	
chrámový	sbor.

Mezi	nejoblíbenější	akce,	na	kterých	se	podílí	řada	občanů,	pa-
tří	Společenský	ples,	Pohádkový	les,	Bleší	trhy,	Dny	s	IZS	či	pálení	
čarodějnic.

Jihočeský kraj – Svatý Jan nad Malší
Svatý	Jan	nad	Malší	se	stal	nositelem	zlaté	stuhy	soutěže	Vesni-

ce	roku	Jihočeského	kraje	roku	2018.
„Nemůžu	ani	mluvit.	No	teda.	Je	to	velice	milá	zpráva	a	určitě	se	

to	 neobejde	 bez	 pořádné	 oslavy.	 Zároveň	 chci	 moc	 poděkovat	
všem	našim	občanům,	kteří	se	na	tomto	úspěchu	podíleli,“	řekla	své	
první	dojmy	starostka	Svatého	Jana	nad	Malší	Růžena	Balláková.

Pro	obec	s	560	obyvateli	se	přitom	jedná	již	o	druhý	titul.	Ten	
premiérový	a	hned	celostátní	získala	již	v	roce	1997.	Vítězství	zopa-
kovala	po	21	letech,	když	letos	porazila	17	konkurentů.	Porota	oce-
nila,	že	nejenom	vedení	Svatého	Jana	nad	Malší,	ale	hlavně	jeho	
obyvatelé	jsou	aktivní	a	chtějí	sami	zvelebovat	obec.	Vlastníma	ru-
kama	například	postavili	dětské	hřiště,	podílí	se	na	společenském	
životě,	pracují	ve	spolcích.

Letos	vítězství	ve	Svatém	Janu	nad	Malší	nečekali.	„Loni	jsme	se	
přípravám	hodně	věnovali,	protože	to	bylo	dvacet	let	od	vítězství	
a říkali	jsme	si,	že	by	bylo	hezké	dokázat,	že	vesnička	pořád	žije	a	je	
hezká.	Letos	jsme	si	chtěli	jen	udělat	příjemný	den	a	ukázat	komisi	
další	části	obce.	Jen	pro	ten	pocit,	že	se	zúčastníme,“	řekla	starostka.

„Zaujala	nás	dobrovolnická	činnost	místních	občanů	a	příklad-
ná	úzká	spolupráce	s	místní	základní	školou.	Rodiče	například	při-
spěli	 svou	prací	k	vybudování	hřiště	nebo	členky	spolku	Figurka	
a jejich	manželé	si	vytvořili	na	dvorku	místní	fary	zázemí	s	divadýl-
kem,“	shrnula	předsedkyně	komise	a	starostka	Cehnic	Helena	Sos-
nová.	„Je	vidět,	že	občané	nečekají,	co	jim	spadne	od	obce	do	klí-
na,	ale	sami	se	zapojují	a	chtějí	to	mít	v	obci	ke	svému	obrazu,	což	
není	běžné,“	dodala.
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Předseda	NS	MAS	Jiří	Krist	informoval	o	jednání	územních	part-
nerů	na	úrovni	předsedů,	které	připravilo	návrh 13 bodů společ-
né pozice územních partnerů.	 Nikdo	 nezpochybňuje	 pozici	
CLLD	v	obcích	do	25	tisíc	obyvatel,	ale	nikdo	zatím	nedokáže	de-
finovat,	 jak	 budou	 vypadat	 integrované	 nástroje	 pro	 obce	 nad	
25 tisíc	obyvatel.	Asociace	krajů	nebyla	zastoupena	žádným	hejt-
manem,	nemohlo	se	přijmout	žádné	stanovisko	a	zatím	nic	pode-
psat.	U	integrovaných	nástrojů	nebyla	shoda	na	tom,	jestli	snižo-
vat	počty	operačních	programů.	Další	jednání	bude	22.	6.	při	NSK	
v	Praze.

Dokument	z jednání	územních	partnerů	má	tři	hlavní	body,	na	
kterých	panuje	shoda	mezi	partnery:

1)	jednoduchá	efektivní	implementace:
a)	jednoduchý	a	sjednocený	proces	administrace	a	implemen-

tace	s	důrazem	na	právní	jistotu
b)	důsledné	dodržování	partnerského	přístupu	při	procesu	pří-

pravy	a	implementace
c)	zamezení	gold-platingu	a	posílení	principu	důvěry,	tedy	na-

balování,	neodůvodněné	znásobování	objemu	pravidel,	nepřekru-
cování	pravidel…

d)	zaměření	na	výsledky,	nikoliv	na	proces,	a	to	flexibilním	a	kom-
plexním	naplňování	cílů,	priorit	a	indikátorů

e)	uplatnění	bottom-up	a	place-based	přístupu
f )	jednotný	a	přehledný	systém	auditů	a	kontrol	zamezující	je-

jich	retroaktivitě,	rozdílnosti	výkladu	v	čase	a	násobení	g)	neuplat-
ňování	pravidel	veřejné	podpory	pro	veřejnou	správu,	neziskový	
sektor	a	malé	podniky

h)	efektivní	a	závazný	ex-ante	kontrolní	systém	za	předpokladu	
dodržení	lhůt	pro	subjekty	implementační	struktury

2)	integrované	nástroje	územní	dimenze
a)	podpora	integrovaných	nástrojů	(zejm.	CLLD	a	ITI)
b)	nastavení	integrované	podpory	zdola	nahoru	na	základě	pro-

blémů	a	potřeb	definovaných	v území
c)	všemi	typy	místních	aktérů	z	veřejného,	soukromého	a	nezis-

kového	sektoru	(a	zástupců	cílových	skupin)
d)	odpovídající	podpora	administrativní	kapacity	žadatelů	pro	

úspěšnou	implementaci
e)	provázanost	strategických	dokumentů

3)	 doplňkovost/komplementarit/doplnění	 evropských	 fondů	
dalšími	národními	a	regionálními	(krajskými)	programy	

Slovníček	pojmů:
CLLD	–	komunitně	vedený	místní	rozvoj
	 (v ČR se používá se angl. zkratka)
CSV	–	Celostátní	síť	pro	venkov
KS	–	krajské	sdružení
MPIN	–	Metodický	pokyn	MMR	pro	integrované	nástroje
MV	–	Monitorovací	výbor
NSK	–	Národní	stálá	konference
OPTP	–	Operační	program	Technická	pomoc
ŘO	–	Řídící	orgán

Květen

Výbor	NS	MAS	

–	 	ukládá	týmu	OPTP	přepracovat	projektový	záměr	a	podání	žá-
dosti	o	dotaci	na	změnu	projektu	OPTP	I	tak,	aby	byl	akceptova-
telný	ŘO	OPTP

–	 	ukládá	týmu	OPTP	předložení	nového	záměru	a	žádosti	na	OPTP	
II	do	konce	srpna	2018

–	 	ukládá	týmu	OPTP,	kanceláři	NS	MAS	a	předsednictvu	NS	MAS	
vytvořit	poziční	dokument	komunitně	vedený	místní	rozvoj	po-
litika	rozvoje	venkova	ve	výhledu	po	roce	2021	ve	smyslu	jedná-
ní	PS	Program	a	vize,	jednání	Výboru	NS	MAS,	v	souladu	s	jedná-
ním	územních	partnerů	dne	21.5.	2018

–	 	souhlasí,	aby	se	rozšířilo	území	o	bílá	místa,	za	předpokladu	ak-
tualizace	MPINu

–	 	vyzývá	 PS	 Mezinárodní	 spolupráce	 ve	 spolupráci	 s	 kanceláří	
NS MAS	ČR	k	přípravě	akce	Den	českých	MAS	v	Bruselu	včetně	
přípravy	plánu	jednání	předsedy	NS	MAS	ČR

–	 	nominuje	k	diskuzi	na	téma	budoucí	podoby	Společné	země-
dělské	politiky	v	termínu	27.	6.	2018	Jiřího	Krista	a	Romanu	Ze-
manovou

–	 	schvaluje	cestu	místopředsedy	Františka	Wintera	na	Slovensko
–	 	aktualizovat	směrnice	dle	nových	Stanov,	včetně	organizačního	

řádu	
–	 	pověřuje	J.	Krista	a	F.	Wintera	přípravou	podmínek	pro	prezen-

taci	na	setkání	CSV	v	ČR

Aktuality z programů

IROP
–	 		Milníky	–	MMR	se	snaží	vyjednat	s	EK	takové	podmínky,	aby	ne-

byly	pro	MAS	velké	sankce
–	 	Vyhlášena	je	výzva	pro	sociální	služby	a	sociální	bydlení	(udrži-

telnost	20	let),	alokace	z	oblasti	podpory	na	zateplování	se	pře-
sune	na	školy;	bude	se	vyhlašovat	nová	výzva	na	speciální	školy

–	 	problém	se	 schvalováním	projektů	 (déle	než	5	měsíců)	–	 kraj	
Moravskoslezský,	Olomoucký,	Vysočina,	Jihočeský,	Zlínský

PRV
–	 	Pravidla	pro	změny	SCLLD	–	návrh	výše	sankcí	za	neplnění	mil-

níků:	plnění	do	10%	–	snížení	o	20%,	do	20%	–	snížení	o	15%,	do	
30%	–	snížení	o	10%,	do	35%	–	snížení	o	5%,	do	40%	–	snížení	
o 2%,	do	49,9%	–	snížení	o	1%.	NSMAS	požaduje	snížit	sankce	
cca	o	polovinu,	zazávazkováno	=	zaregistrováno	do	31.	8.	2018.	
Pokud	SZIF	tyto	projekty	následně	neukončí	v	rámci	administ-
rativní	kontroly	do	31.	12.	2018.

–	 	Problém	 se	 schvalováním	 fichí	mají	MAS	 v	 kraji	 Pardubickém	
a Královéhradeckém.	Řešila	se	možnost	snížení	sankcí	za	nepl-
nění	milníků	u	MAS,	které	nemohly	vyhlásit	výzvu	kvůli	zdlou-
havému	procesu	schvalování	fichí.

–	 	Předpokládá	se,	že	většina	MAS	milníky	nesplní.	Winter	navrhu-
je	pozvat	na	příští	jednání	ředitele	ŘO	PRV	Josefa	Taberyho.

OPZ
–	 	MPSV	obeslalo	MAS,	které	ještě	nevyhlásily	výzvu.	MAS	musí	na-

psat	odpověď,	proč	ještě	nevyhlásily	výzvu	a	co	pro	to	udělají	–	
tzv.	krizový	plán.

–	 	Konal	se	MV	OPZ	s	exkurzí	do	MAS	Hradecký	venkov	–	pozitivní	
zpětná	vazba	na	CLLD.	

OPŽP
–	 	Pan	Dorňák	z	MŽP	chválí	MAS,	 jak	projednávají	změny	SCLLD	

s územím.	Chválí	 územní	projednávání	 a	 zjišťování	 absorpční	
kapacity	v	území	MAS	pro	změnu	SCLLD	a	realizaci	PR	OP	ŽP

OP VVV
–	 	Informace	o	výzvě	na	šablony	pro	NNO	jsou	uvedeny	v	zápise	

z jednání	s	MŠMT	z	11.	5.	2018.	
–	 	Ze	strany	NS	MAS	je	návrh	umožnit	rozšiřování	území:	přidává-

ní	vojenských	újezdů	a	bílých	míst	vč.	nevybraných	MAS	do	úze-
mí	podpořených	MAS,	současně	však	neumožnit	migraci	obcí	
z jedné	do	druhé	podpořené	MAS.

Výbor NS MAS projednával v květnu a červnu návrh víceletého
finančního rámce pro období 2021–2027. Nyní jej zhodnotí kraje
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Červen

Výbor	NS	MAS

–	 		 žádá	 ŘO	 PRV	 o	 neuplatnění (zrušení) milníků u Strategií 
CLLD	v	roce	2018	a	to	zejména	z	důvodů	pozdního	schválení	
velké	části	Strategií	CLLD,	dlouhé	doby	schvalování	fichí,	změn	
a	omezujícím	zpřesnění	podmínek	pro	konečné	žadatele	mezi	
přípravou	strategií	CLLD	a	vyhlašováním	Výzev	MAS.	Pokud	to	
nebude	z	objektivních	důvodů	možné,	pověřuje	místopředsedu	
J.	Floriana	k	jednání	o	úpravě	návrhu	pravidel	pro	změny	strate-
gií	CLLD

–	 	bere	na	vědomí	Společný	postoj	územních	partnerů	k	budoucí	
politice	soudržnosti	a	pověřuje	předsedu	podpisem	tohoto	spo-
lečného	dokumentu

–	 	schvaluje	dokument	Praktické	návrhy	Národní	sítě	Místních	akč-
ních	skupin	ČR	pro	přípravu	implementace	politik	regionálního	
rozvoje	v	 rámci	víceletého	 finančního	 rámce	pro	programové	
období	2021–2027	a	ukládá	členům	výboru	projednání	v KS	/	
krajích	do	11.	9.	2018

–	 	bere	na	vědomí	dokument	Vzájemná	komplementarita	územ-
ních	nástrojů	a	ukládá	místopředsedovi	Janu	Florianovi	dopra-
covat	stručný	výtah	a	doplnit	praktickými	návrhy	do	30.	8.	2018

–	 	bere	na	vědomí	iniciativu	založení	nové	Pracovní	skupiny	„chyt-
rý	venkov“	ve	spolupráci	se	SMS	ČR.	Ukládá	Miloslavu	Olivovi	
předložit	personální	obsazení	PS	ve	spolupráci	se	SMS	ČR,	a	kan-
celáří	NS	MAS	oslovit	další	územní	partnery	s	nabídkou	spolu-
práce	v	této	PS	a	poslat	dopis	a	přihlásit	se	k	nositelství	Smart	
Villages	v ČR

–	 	akceptuje	návrh	na	navýšení	limitů	platů	vedoucího	manažera	
SCLLD	a	požaduje	zařazení	tohoto	pracovníka	MAS	do	hlavní	tří-
dy	1.	podle	CZ-ISCO

–	 	bere	 na	 vědomí	 zprávu	 o	 činnosti	 týmu	 OPTP.	 Ukládá	 týmu	
OPTP	vydat	Informatorium	(informace	o	schválených	dokumen-
tech)	s	termínem	vydání	dle	možností	týmu	OPTP	-	doporučení	
Výboru	do	konce	srpna	2018

–	 	souhlasí	s	úhradou	pracovní	cesty	J.	Doubnerové	do	Finska

Úkoly:
–	 	Vytipovat	projekty	k	prezentaci	CLLD	na	evropské	úrovni,	pří-

padně	návrh	záměrů	inovativních	projektů	pro	další	programo-
vé	období.	

–	 	Projednat	 v	 krajích	 dokument	 Praktické	 návrhy	 Národní	 sítě	
Místních	akčních	skupin	ČR	pro	přípravu	implementace	politik	
regionálního	rozvoje	v	rámci	víceletého	finančního	rámce	pro	
programové	období	2021-2027	

–	 	Dopracovat	stručný	výtah	z	dokumentu	Vzájemná	komplemen-
tarita	územních	nástrojů	a	doplnit	jej	praktickými	návrhy.	

Strategie vyjednávání nového období 2021+
a pozice NS MAS 

Ředitel	ŘO	PRV	Josef	Tabery	uvedl,	že	pro	Společnou	zeměděl-
skou	politiku	(SZP)	po	roce	2020	je	vyhrazeno	obecně	méně	peněz,	
pro	přímé	platby	o	4	%	méně,	alokace v PRV je ponížena takřka 
o 17 %.	Po	předběžné	finanční	analýze	vychází,	že	na	investice	do	
rozvoje	venkova	vychází	cca	8	miliard	korun.	Minimálně	5	%	roz-
počtu	EZFRV	musí	být	určeno	pro	LEADER/CLLD.	SZP	je	úplně	mi-
mo	fond	ESIF.	Přímé	platby	a	PRV	budou	součástí	tzv.	Strategických	
plánů	SZP,	kde	se	sejdou	všechny	podpory	pro	SZP.	Větší	akcent	bu-
de	na	environmentální	opatření.	

Participace	MAS	–	bude	vytvořeno	5–7	pracovních	skupin	na	jed-
notlivé	specifické	cíle,	kterých	je	celkem	9	(3	se	týkají	konkurence-
schopnosti	zemědělců;	3	enviromentální	oblasti;	2	generační	obmě-
ny,	rozvoje	venkova	a	tvorba	pracovních	míst	–	zde	bude	LEADER,	
poslední	SC	je	na	bezpečnost	potravin).

27.	6.	je	setkání	k	Rámcové	pozici	k	SZP	s	Tassosem	Haniotisem	(je-
den	z	hlavních	pracovníků	Strategické	a	analytické	jednotky	EK).	V	prů-
běhu	července	dojde	ke	schválení	Rámcové	pozice	k	SZP	a	do	konce	
srpna	bude	předána	Výboru	pro	evropské	záležitosti.	Kategorie	regio-
nů	budou	v	rámci	SZP	jen	dvě:	rozvinuté	(dotace	55	%)	a	méně	rozvi-
nuté	(dotace	70	%).	Chybí	přechodová	kategorie	regionů.	Důraz	tedy	
bude	na	vyšší	potřebu	národního	kofinancování.	Zatím	není	upřesně-
no,	zda	projekty	v	rámci	CLLD	budou	mít	výhodnější	procento	dotace.	

–	 	Aktualizace	 pravidel	 PRV	 19.2.1	 -	 EK	 schválila	modifikaci	 PRV	
a  zahrnutí	 článku	20.	Došlo	 k	 vymezení	pole	působnosti	 PRV	
s IROPem.	Na	článek	20	nebude	alokace	navýšena.	

–	 	Aktualizace	 pravidel	 spolupráce	 PRV	 19.3.1	 –	 využití	 modelu	
hodnotitelské	komise,	která	by	posuzovala	projekty	spolupráce.	
V	pravidlech	budou	daná	témata,	na	které	bude	možné	čerpat	
(měly	by	přibýt	exkurze,	stezky	atd.),	budou	dány	okruhy	výda-
jů,	na	které	půjde	čerpat.	

Pravidla	pro	změny	SCLLD	v	PRV	jsou	aktuálně	ve	vnitřním	při-
pomínkovém	řízení.	Mělo	by	dojít	ke	zmírnění	sankčního	systému	
zejména	kvůli	pozdějšímu	zahájení	realizací	SCLLD.	V	rámci	disku-
se	Gustav	Charouzek	(Vysočina)	navrhnul,	aby	CLLD	nebylo	vůbec	
sankciováno	pro	neplnění,	 když	 celé	PRV	plní	 velmi	dobře.	Dále	
konstatoval,	že	není	žádné	vyjádření	komise,	že	sankce	chce	uplat-
nit,	tedy	není	třeba	MAS	postihovat	a	jde	tedy	zřejmě	pouze	o	ak-
tivitu	MZe.	Miloslav	Oliva	(StČ)	poukázal	na	to,	že	MZe	by	mohlo	být	
zahlceno	žádostmi	o	přezkum	na	Přezkumnou	komisi	MZe,	a	že	bu-
dou	vynaloženy	zbytečné	náklady	na	různé	posudky.	Markéta	Po-
šíková	 poukázala	 na	 to,	 že	možným	 důvodem	 pro	 nečerpaní	 je	
změna	 pravidel	 a	 nemožnost	 přečerpávat	 alokace	mezi	 fichemi.	
Dle	Olivy	se	také	nečerpá	kvůli	tomu,	že	spousta	žadatelů	přešla	do	
přímé	výzvy	kvůli	zpoždění	v	CLLD.	Charouzek	uvedl,	že	jsou	MAS,	
co	mají	naplněny	indikátory	(pracovní	místa),	za	menší	peníze,	ale	
finanční	milník	nesplňují.	Tato	efektivnost	by	mohla	být	 také	zo-
hledněna.	

Makovička	(ÚsK)	zkritizoval	nekoordinaci	pravidel	projektů	spo-
lupráce	mezi	jednotlivými	zeměmi.	Krist	uvedl,	že	v	minulém	ob-
dobí	mezinárodní	spolupráce	byla	volnější.	

Společný postoj územních partnerů
k budoucí politice soudržnosti

Předseda	Jiří	Krist	 (MSK)	s místopředsedou	Janem	Florianem	
(PlzK)	představili	Společný postoj územních partnerů k budou-
cí politice soudržnosti.	Dohodu	SMS	ČR,	SMO	ČR,	NS	MAS	ČR,	
SPOV,	Asociace	krajů	a	České	biskupské	konference	bude	na	NSK	
představovat	Petr	Kulhánek	(primátor	Karlových	Varů).	Došlo	ke	
shodě	v	obecných	zásadách	přípravy	programu	pro	nové	období.	
Krist	 očekává	 možný	 střet	 při	 stanovení	 priorit.	 Každý	 partner	
představí	své	priority,	bude	schůzka	s	územními	partnery,	aby	se	
neposílaly	protichůdné	požadavky.	Témata	budou	sbírána	do	do-
kumentu	Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v 
ČR po roce 2020,	který	bude	řídící	pro	přípravu	české	rámcové	
pozice.	ČR	bude	rozdělena	na	3	kategorie	regionů:	méně	rozvinu-
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té	(Karlovarský,	Ústecký,	Moravskoslezský	a	další,	které	nedosahu-
jí	80	%	průměru	HDP	EU),	přechodné	a	rozvinuté	(zatím	Praha	a	
Brno).	Regiony	se	budou	lišit	mírou	dotace,	ale	i	portfoliem	akcí.

Bylo	definováno	těchto	9	tematických	oblastí:
1.	 Trh	práce	a	zaměstnanost
2.	 Vzdělávání
3.	 Sociální	začleňování,	boj	s	chudobou	a	systém	péče	o	zdraví
4.	 Veřejná	správa	a	bezpečnost
5.	 Efektivní	výzkumný	a	inovační	systém
6.	 Podpora	podnikání	a	průmyslu
7.	 Doprava
8.	 Posun	k	nízkouhlíkovému	hospodářství
9.	 	Ochrana	životního	prostředí	a	podpora	účinného	využívání	zdrojů

Návrh Pozice NS MAS ČR pro CLLD 2020+

Obecnou	část	tvořil	ředitel	NS	MAS	Petr	Čáp,	shrnuje	se	v	něm,	
co	jsou	MAS,	proč	jsou	potřeba,	obhajuje	venkov	a	princip	CLLD.	
V jednotlivých	krajích	se	dokument	projedná	do	11.	9.	2018.	Druhý	
dokument	zformuloval	Jan	Florian	a	shrnuje	informace	z	diskuzí	ve-
dení	a	kanceláře	NS	MAS,	vychází	z	rešerše	legislativních	návrhů	EK	
a	postojů	územních	partnerů.	Důležité	je	držet	integrované	nástro-
je	na	všech	úrovních	–	definice	možných	územních	nástrojů	+	im-
plementace	CLLD.	Území	MAS	by	mělo	splňovat	stejné	podmínky	
jako	doposud,	očekává	se,	že	nedojde	k	velkým	změnám	v	území	
MAS.	Překryv	území	ITI	a	MAS	je	umožněn.

Nové pracovní skupiny
– pro sociální oblast

Základem	pro	vytvoření	této	PS	budou	zástupci	19	MAS,	které	re-
alizují	komunitně	plánované	sociální	služby.	Účast	v	PS	je	otevřená	
i	pro	jiné	MAS.	První	schůzka	ke	vzniku	PS	se	uskutečnila	na	Leader-
FESTu.

– Smart Villages/Chytrý venkov
Téma	Smart	Villages	je	natolik	specifické	a	nové,	že	na	něj	není	

mnoho	expertů.	Vznikne	PS	společně	se	SMS	ČR,	případně	se	zá-
stupci	dalších	územních	partnerů.	Bude	to	průřezové	téma,	navrh-
nutý	vedoucí	PS	Miloslav	Oliva	bude	spolupracovat	a	komunikovat	
s	 ostatními	 pracovními	 skupinami	 a	 dalšími	 partnery.	 Smart	
Villages	je	aktivita	podporována	v rámci	Společné	zemědělské	po-
litiky	a	ENRD	k	ní	organizuje	setkání.	

Nový návrh pravidel projektů spolupráce
Přepracování	návrhu	pravidel	PRV	19.3.1	připravuje	nová	pra-

covnice	ŘO	PRV	Kateřina	Buzková,	která	dříve	pracovala	na	MAS.	
Mělo	by	dojít	ke	zrušení	cca	třetiny	limitů.	Je	navržen	nový	dvou-
kolový	koncept,	v	 rámci	kterého	by	byla	pravidla	co	nejvolnější.	
Definovala	by	se	témata,	které	je	možné	podporovat,	a	dále	čísel-
ník	 způsobilých	 výdajů.	 MAS	 by	 zpracovala	 projektový	 záměr,	
předložila	na	MZe,	kde	by	ho	posoudila	komise	složená	z	MZe	a	zá-
stupců	MAS.	Výsledkem	by	bylo	ověření,	zda	je	záměr	způsobilý,	
není	předražený	atd.	Následně	by	MAS	záměr	po	schválení	před-
ložila	na	SZIF.

–	 	pracovní	návrh	zahrnuje	mj.:
	 –			rozšíření	možností	exkurzí	vč.	dopravy	a	ubytování	účastníků	

atd.	–	max.	50	os./akce
	 –			propagační	materiály	pro	místní	produkci	(katalog	min.	10	cer-

tifikovaných	výrobců)
	 –			u	investic	do	infocenter	doplněna	podmínka	certifikace	ATIC,	

naopak	náklady	na	provoz	jsou	nezpůsobilé	(byly	i	předtím,	
jen	je	upřesněno)

	 –			zahraniční	stáže	pro	stakeholdery	v	oblasti	rozvoje	venkova	-	
max.	14	denní	výměnná	stáž	pro	max.	8	osob	za	účelem	síťo-
vání	a	interpretace	dobré	praxe	na	vlastním	území

	 –			naučné	a	tematické	stezky	(pěší,	hippo,	vodní)	–	min.	přes	2 part-
nerská	(sousední)	území	MAS

OP VVV
V	MAP	II	jsou	aktuálně	k	18.	6.	2018	tj.	po	3	průběžných	uzávěr-

kách	z	alokace	3	miliardy	korun	v	hodnocení	projekty	za	1,692	mi-
liardy	korun.	Začíná	se	rozjíždět	kolotoč	krácení.	

Šablony pro NNO
–	 	území	bude	pokryto	(Česká	rada	dětí	a	mládeže	+	KS	MAS),	ša-

blony	jsou	zajímavé,	NNO	bude	hodně.	Musí	se	doložit	výše	ob-
ratu,	kvůli	tomu	nemohou	některé	krajské	sdružení	žádat.	Žada-
tel	bude	muset	doložit	k	žádosti	partnerské	smlouvy	se	všemi	
organizacemi,	 které	 budou	 čerpat	 šablony.	 Pro	 zjednodušení	
bude	vytvořen	vzor	smlouvy.	Avízo	výzvy	s	přesnějšími	podmín-
kami	by	mělo	být	v	září.	V	říjnu	bude	vyhlášena	výzva.
	
Vnitřní	 informatorium	 pro	 manažery	 MAS	 bude	 vydáno	 po	

zveřejnění	aktualizovaných	dokumentů	s	upozorněním	na	změny	
do	konce	srpna.

MAS pomáhaly mateřským a základním 
školám se zjednodušenými projekty
tzv. šablonami

Dle	přehledu	podaných	žádostí	na	Šablony	pro	MŠ	a	ZŠ	podalo	
žádost	z	celkového	počtu	5083	škol	na	území	všech	MAS	celkem	
3493	škol,	tj.	68,71	%	škol	na	území	MAS.	Následující	graf	uvádí	po-
čty	MAS	rozdělené	dle	poměru	počtu	škol	s	podanými	žádostmi	
vůči	celkovému	počtu	škol	(poměr	škol	na	jejich	území,	které	po-
daly	žádost	na	šablony,	dosahuje	do	50	%,	50–80%	a	více	jak	80	%).	

Celkový	 objem	 finančních	 prostředků	 v	 předložených	 žádos-
tech	o	podporu	na	území	MAS	činí	2	298,9	milionů	korun.	Zatím	by-
ly	podpořeny	žádosti	o	podporu	ve	výši	1	442,3	milionů	korun.

Přehled	s	nejčastěji	vybíranými	aktivitami	v	MŠ	a	ZŠ	znázorňují	
následující	dvě	tabulky.	Kromě	počtu	škol,	které	aktivitu	volily,	jsou	
v	tabulkách	také	uvedeny	počty,	kolikrát	byly	celkem	jednotlivé	ak-
tivity	vybrány.
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SZIF schválil již téměř tisíc projektů vybraných MAS v PRV

K 18.	červnu	2018	schválil	SZIF	již	937	projektů	za	427	milionů	korun	v	rámci	opatření	PRV	19.2.1	Podpora	provádění	operací	v	rámci	komunitně	vedeného	místního	rozvoje,	které	byly	zaregistrovány	
v roce	2017.	

Byly	schváleny	pouze	žádosti,	které	byly	vybrány	místními	akčními	skupinami	a	u	kterých	již	byla	provedena	administrativní	kontrola.	Žadatelé	jsou	vyzýváni	k	podpisu	dohody	o	poskytnutí	dotace.	Nej-
více	schválených	projektů	–	294	za	104	milionů	korun	je	na	střední	Moravě.

Více	informací	zde:	http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1529478377499.pdf

Celkový	přehled	schválených	projektů	podle	regionů:

CLLD/IROP: První projekt je již hotový.
Škola v Prusinovicích na Holešovsku

První	projekt	v	IROPu,	který	vybraly	místní	akční	skupiny,	je	již	re-
alizován	a	podána	žádost	o	platbu.	Jedná	se	o	projekt	ZŠ	Prusinovi-
ce	na	Holešovsku	v regionu	MAS	–	Partnerství	Moštěnka.

Vyplývá	to	z tabulky	ŘO	IROP	se	stavem	projektů	k 19.	červnu.	
O měsíc	později,	tedy	k 16.	červenci	už	bylo	takovýchto	projektů	5	
–	druhý	z Moštěnky	a	další	z MAS	Horní	Pomoraví,	Zubří	země	a	Or-
licko.

V rámci	CLLD/IROP	bylo	v polovině	července	předáno	z MAS	na	
CRR	819	projektů	a	schválených	je	567	projektů.

Přehledy	podpořených	projektů	najdete	zde:	http://irop.mmr.cz/
cs/Statistiky-a-analyzy/Prehledy-projektu-a-vyzev

•	 	OPŽP	–	šablony	pro	MAS	a	prezentace	ze	semináře	k	novým	
aktivitám:	 http://nsmascr.cz/aktuality/2018/opzp-sablony-
-pro-mas-a-prezentace-ze-seminare-k-novym-aktivitam/

•	 	Řídící	orgán	OP	Zaměstnanost	začal	vydávat	zpravodaj	OPZor.	
Hlavním	tématem	prvního	čísla	je	péče o předškolní děti.	Té-
matem	druhého	čísla	je	CLLD očima MAS.	Více	zde: https://
www.esfcr.cz/zpravodaj

•	 	Jste	zapojen	do	místní	akční	skupiny	a	hledáte	partnera	na	
projekt?	Projděte	si	nový	nástroj	pro	vyhledávání	partnerů	
clld	a	najděte	nabídky	spolupráce	z	celé	Evropy:	http://bit.ly
/2h5PjyA

•	 	Máš	vzrušující	nápad	s	projektem?	Podívejte	se,	jak	můžete	
získat	nabídku	na	spolupráci	online:	http://bit.ly/2xOjUUc

První projekt spolupráce – MAS Pošumaví
K 18.	červenci	schválil	SZIF	teprve	první	projekt	spolupráce	v rámci	opatření	PRV	19.3.1.	Žadatelem	je	MAS	POŠUMAVÍ	a	projekt	za	2,2	miliony	korun	se	jmenuje	„Venkov	21.	století.	Oproti	minulému	ob-

dobí,	kdy	byly	projekty	spolupráce	velmi	vyhledávané,	nyní	MAS	projekty	neřeší	kvůli	příliš	omezujícím	a	svazujícím	pravidlům.

) krátké zPrávy
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Tříletý dotační plán NPŽP nabídne obcím 
8 miliard korun na lepší životní prostředí

Ministerstvo	životního	prostředí	počítá	 s	vyhlášením	celkem	
40 dotačních	výzev	na	tříleté	období	v Národním	programu	Život-
ní	prostředí	(NPŽP)	a	žadatelé	si	budou	moci	sáhnout	na	finance	
v objemu	přes	osm	miliard	korun.	Do	konce	roku	2018	se	počítá	
s vyhlášením	celkem	17	výzev.	

„Tento	dotační	jízdní	řád	vznikl	proto,	aby	žadatelé,	k	nimž	patří	
především	obce,	měli	šanci	si	projekty	lépe	naplánovat.	Vědí,	kdy	co	
budeme	podporovat	a	kolik	na	to	půjde	peněz.	Národní	program	
funguje	už	několik	let,	ale	takovýto	dlouhodobější	výhled	vznikl	vů-
bec	poprvé.	Stanovili	jsme	si	priority	na	následující	tři	roky.	Jsou	to	
především	 dostatek	 kvalitní	 vody,	 čistší	 vzduch	 a	 zdravější	 život	
v obcích.	Při	plánování	jsme	vycházeli	nejen	ze	Státní	politiky	život-
ního	prostředí	ČR,	ale	také	z	aktuálních	potřeb	obcí	a	měst.	Objeví-
-li	se	nutnost	zafinancovat	i	jiné	aktivity,	než	jsou	v	rámci	uvedeny,	
jsme	připraveni	ho	aktualizovat,“	uvedl	ministr	životního	prostředí	
Richard	Brabec.

6,5 miliardy na dostatek kvalitní pitné vody
„Po	dotacích	na	kanalizace	a	čistírny	odpadních	vod	(ČOV)	je	vel-

ká	poptávka,	která	převyšuje	nabídku.	Finance	z	evropských	zdrojů	
jsou	pro	tuto	oblast	aktuálně	vyčerpané,	ale	jsme	připraveni	použít	
národní	zdroje.	Na	podporu	výstavby	kanalizací	a	ČOV,	včetně	sou-
visející	výstavby	vodovodních	sítí,	půjde	pět	miliard	korun,	z	toho	
v letošním	roce	dvě	miliardy	na	podporu	již	podaných	–	a	zdůrazňu-
ji	pouze	kvalitních	projektů	z	OPŽP	–	na	které	se	díky	převisu	žádos-
tí	nedostaly	evropské	peníze,“	informoval	ministr	Brabec.

„Vedle	větších	realizací	budeme	podporovat	i	menší	projekty	do-
movních	čistíren,	tam,	kde	je	to	z	pohledu	místních	podmínek	vhod-
né	a	kde	není	z	technických	či	ekonomických	důvodů	možné	připo-
jení	na	klasickou	velkou	čistírnu.	Důraz	klademe	také	na	budování	
dalších	nových	zdrojů	pitné	vody	v	obcích	zejména	tam,	kde	je	akut-
ní	problém	se	zajištěním	pitné	vody	pro	obyvatele	a	kde	není	reál-
né	napojení	na	dostatečně	kapacitní	vodárenské	soustavy,“	doplnil	
ředitel	Státního	fondu	životního	prostředí	ČR	Petr	Valdman.

Čisté ovzduší a zdravý život v obcích
Druhou	důležitou	oblastí	je	zdravé	životní	prostředí	v	lidských	

sídlech.	Tam	se	řadí	projekty	na	snižování	zápachu	a	emisí	těžkých	
kovů	ze	stacionárních	zdrojů	znečištění.	Počítá	se	také	s	podporou	

vozů	na	alternativní	pohony	pro	samosprávu	a	příspěvkové	orga-
nizace.	Důležitou	součástí	celkové	koncepce	je	podpora	programů	
na	zlepšování	kvality	ovzduší,	a	to	včetně	zavádění	nízkoemisních	
zón	tam,	kde	je	to	efektivní.

Úplnou	novinkou	bude	samostatná	výzva	na	snižování	světel-
ného	smogu	v	chráněných	krajinných	oblastech.	Dosud	byla	tato	
opatření	podporována	jen	v	obcích	na	území	národních	parků,	ny-
ní	se	přidávají	i	další	lokality.	

Nové	výzvy	navážou	na	ty	předešlé,	které	se	již	osvědčily.	Nadále	
budou	k	dispozici	dotace	na	likvidaci	nelegálních	skladů	a	skládek	
nebezpečných	odpadů.	Opět	budeme	podporovat	obnovu	a	zaklá-
dání	 zeleně	 v	 obcích,	 ekoinovace	nebo	 environmentální	 výchovu	
a vzdělávání.	

Rámec	NPŽP,	včetně	harmonogramu	plánovaných	výzev	na	pří-
ští	tři	roky,	jsou	k	dispozici	na	stránkách	programu.	/	Rámec	výzev	
/	Harmonogram	výzev	

Zdroj: MŽP
) https://www.mzp.cz/cz/news__180405_NPZP

V roce 2017 vytřídil každý do barevných 
kontejnerů v průměru 47 kg odpadu

Třídit	odpady,	zvláště	pak	 ty	obalové,	obyvatelé	ČR	 rozhodně	
umí.	Dokazují	to	statistiky	za	rok	2017.	Podle	nich	vytřídil	lon-i	ka-
ždý	z nás	v průměru	46,9	kilogramu	papíru,	skla,	plastů	a	nápojo-
vých	kartonů.	To	je	meziročně	o	2,1	kilogramu	více.	A	padl	tím	i	do-
savadní	rekord	z roku	2016.	Cesta	s odpadem	k barevným	kontej-

nerům	se	už	stala	samozřejmostí	pro	73	%	obyvatel	ČR.	Každý	z nás	
do	nich	loni	vytřídil	v průměru	20,7	kg	papíru,	13,2	kg	plastů,	12,6	kg	
skla	a	bezmála	půl	kilogramu	nápojových	kartonů.	Ke	47	vytřídě-
ným	kilogramům	ještě	každý	z nás	navíc	odevzdal	13	kg	kovů	a	cel-
kem	tak	celorepublikovou	statistiku	vylepšil	na	průměrných	60	ki-
logramů	vytříděného	odpadu	za	rok.	Ve	sběrných	systémech	obcí	
se	tak	loni	sešlo	více	než	632	tisíc	tun	vytříděného	odpadu,	což	je	
meziroční	nárůst	o	8	%.

Zásluhou	dlouhodobé	kvalitní	spolupráci	20 778	firem	a	6123	
obcí	zapojených	v systému	EKO-KOM	je	třídění	odpadů	v České	re-
publice	stále	komfortnější	a	snazší.	Možnost	třídit	svůj	odpad	má	
dnes	99	%	obyvatel	ČR.	K dispozici	mají	už	bezmála	354	tisíc	barev-
ných	kontejnerů	a	menších	nádob	na	tříděný	odpad.	Jedno	sběrné	
hnízdo	pak	slouží	v průměru	pro	131	obyvatel,	což	je	v konkurenci	
ostatních	unijních	zemí	evropský	vysoko	nad	průměr.

Díky	třídění	odpadů	v domácnostech	a	obcích	vzniká	surovina,	
která	se	na	třídicích	linkách	dotřídí	na	jednotlivé	druhotné	surovi-
ny	pro	výrobu	nových	produktů	nebo	slouží	jako	zdroj	energie.	Tří-
děním	my	všichni	pomáháme	snižovat	zátěž	životního	prostředí,	
každoročně	 tříděním	 a	 recyklací	 obalových	 odpadů	 zachráníme	
zhruba	28	km2	přírody,	šetříme	stromy,	přírodní	zdroje	surovin	a	za-
mezujeme	rozšiřování	skládek.
) http://moderniobec.cz/trideni-odpadu-v-cesku-dosavadni-re-
kord-z-roku-2016-byl-loni-pokoren/

Ludgeřovice zavedly nový systém třídění
odpadu – modré a žluté popelnice
do každé domácnosti

Od	1.	května	se	v	Ludgeřovicích	na	Opavsku	zrušilo	využívání	
kontejnerů	na	plasty	a	papír	umístěných	na	separačních	stanoviš-
tích	a	zanikl	také	svoz	pytlů	s	vytříděnými	plasty.	Náhradou	za	do-
savadní	systém	třídění	odpadu	každý	rodinný	dům	v	obci	dostal	
žlutou	a	modrou	nádobu	na	plasty	a	papír.	

Nový	systém	třídění	odpadu	u	rodinných	domů	podle	společnos-
ti	OZO	Ostrava,	která	v	dohodě	s	obcí	projekt	uskutečňuje,	by	měl	
snížit	objem	směsného	komunálního	odpadu	téměř	na	polovinu.

Jednatel	odpadové	společnosti	OZO	Ostrava	Karel Belda	k to-
mu	podotýká,	že	jde	o	přípravu	na	změny	chystané	v souvislosti	se	
zákazem	ukládání	využitelných	složek	odpadu	na	skládky	po	roce	
2024.	„Dá se říct, že Ludgeřovice předběhly dobu a nabídly svým ob-
čanům možnost, jak za odpad ušetřit, chovat se šetrně vůči životnímu 
prostředí a navíc si při třídění užívat i nesporného komfortu. Doposud 

) ŽivOtní PrOstředí

https://www.narodniprogramzp.cz/
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news__180405_NPZP/$FILE/Ramec _ NPZP.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news__180405_NPZP/$FILE/Harmonogram vyzev.xlsx
https://www.mzp.cz/cz/news__180405_NPZP
http://moderniobec.cz/trideni-odpadu-v-cesku-dosavadni-rekord-z-roku-2016-byl-loni-pokoren/
http://moderniobec.cz/trideni-odpadu-v-cesku-dosavadni-rekord-z-roku-2016-byl-loni-pokoren/
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totiž lidé, kteří k třídění odpadu přistupovali zodpovědně, museli ujít 
od svého domu až několik stovek metrů k místu, kde byly v obci umís-
těny kontejnery na tříděný odpad,“	uvedl	Karel	Belda.

Ludgeřovice	tímto	krokem	navazují	na	úspěšný	pilotní	projekt,	
který	byl	ve	spolupráci	s	OZO	Ostrava	realizován	od	října	loňského	
roku	v	místní	části	Vrablovec.	Ke	zhruba	140	tamním	rodinným	do-
mům	tehdy	byly	přistaveny	modré	nádoby	na	papír	a	žluté	na	plast	
a	souběžně	s tím	byla	snížena	kapacita	nádob	na	směsný	komunál-
ní	odpad	o	třetinu	až	polovinu	výměnou	za	objemově	menší	nebo	
s nižší	četností	obsluhy.

„Rozšíření projektu na celé Ludgeřovice pro nás představuje přista-
vení zmíněných nádob k 1460 rodinným domům,“	vysvětlil	Petr Cha-
lupa,	vedoucí	Provozovny	Komunální	odpady,	která	má	pravidelný	
svoz	směsného	i	separovaného	odpadu	na	starosti.	„Zároveň se mě-
ní i četnost svozu odpadu. Zatímco doposud jsme z Ludgeřovic měsíč-
ně odváželi směsný odpad z nádob o objemu 500 tisíc litrů, nyní to bu-
de 292  tisíc litrů. Oproti tomu výrazně stoupne objem svozu plastu 
a papíru. U plastu to bude z původních zhruba 200 tisíc litrů na 340 ti-
síc litrů měsíčně, objem sváženého papíru se navýší ze 136 tisíc litrů na 
258 tisíc litrů. Takže pro směsný komunální odpad nebudeme jezdit 
jednou týdně jako doposud, ale co dva týdny, dvakrát měsíčně bude-
me svážet část nádob na plast, zbytek plastu a papír pak jednou mě-
síčně. Samozřejmě budeme schopni reagovat na případné požadavky 
na změnu četnosti svozu,“	pokračoval	Petr	Chalupa	s tím,	že	na	pů-
vodních	 deseti	 stanovištích	 na	 separovaný	 sběr	 zůstávají	 pouze	
zvony	na	sklo	a	kontejnery	na	drobný	elektroodpad	a	na	textil.

Pro	společnost	OZO	Ostrava	tato	změna	představovala	investi-
ce	jak	do	pořízení	nových	odpadových	nádob,	tak	do	pořízení	no-
vé	svozové	techniky	a	navýšení	počtu	obslužného	personálu.	Zá-

sadní	změny	pak	vyvolaly	nutné	úpravy	stávajících	harmonogramů	
svozu,	protože	sběrem	od	každého	domu	v obci	stráví	osádky	svo-
zových	vozů	daleko	víc	času.

Pokud	by	byl	uvedený	systém	třídění	zaveden	nejen	v	Ludgeřo-
vicích,	kde	se	nyní	zvažuje	také	možnost	přistavování	hnědých	bio	
popelnic,	ale	i	v dalších	obcích	regionu,	mohl	by	směsný	komunál-
ní	odpad	svážený	společností	OZO	Ostrava	časem	obsahovat	jen	
minimum	využitelných	složek.	„Prakticky všechno, co občané vytřídí 
do žlutých a modrých nádob, totiž téměř bez zbytku využijeme,“	zdů-
raznil	Petr	Chalupa	s odkazem	na	dotřiďovací	linku,	na	které	jsou	ze	
svezeného	separovaného	plastového	odpadu	vytříděny	materiály	
vhodné	k	materiálové	 recyklaci	 –	PET	 lahve,	polyetylénové	 fólie,	
tvrdé	plasty,	nápojové	kartony	a	kovové	obaly. 	Tato	linka	je	dopl-
něna	lisovacím	zařízením	a	napojena	na	výrobu	náhradního paliva	
pro	cementárny,	v němž	skončí	veškeré	materiálově	nevyužitelné	
frakce.
) http://moderniobec.cz/ludgerovice-zavedly-novy-system-tri-
deni-odpadu/

Pytlový svoz tříděného odpadu
úspěšně zavedlo už 83 obcí

Díky	pytlovému	svozu	tříděného	odpadu	se	v	řadě	obcí	daří	vý-
razně	snižovat	množství	odpadu,	který	končí	na	skládkách.	Obce	
šetří	peníze	obecního	rozpočtu	i	peněženky	jednotlivých	obyvatel.	
Takto	postupuje	už	83	obcí.	

V Šitbořicích	na	Břeclavsku,	kde	tento	systém	zavedli	jako	jed-
ni	z	prvních,	teď	každý	obyvatel	obce	ročně	vyprodukuje	o	151	kg	
směsného	komunálního	odpadu	méně.	Šitbořice	se	tak	dostaly	na	
necelou	polovinu	původního	stavu.	Statistiky	z	roku	2016	uvádějí,	
že	 na	 skládkách	 končí	 přibližně	 polovina	 komunálního	 odpadu.	
Dohromady	 jsme	 vyprodukovali	 3,6	milionů	 tun	 různého	 smetí.	
Z toho	14	%	jsme	v	Česku	rozdělili	do	sběrných	kontejnerů	na	tří-
děný	odpad.

Radek Staňka	proto	v	rámci	svého	projektu Moje Odpadky	
(https://www.mojeodpadky.cz/)	 vymyslel	 inteligentní	 způsob	 na-
kládání	 s	odpady.	Systém	proslul	především	díky	obci	Šitbořice,	
která	za	něj	získala	ocenění	v	soutěži	E.ON	Energy	Globe.	Lidé	tam	
pohodlně	 třídí	 papír,	 plasty	 a	 plechovky	 do	 průhledných	 pytlů	
opatřených	čárovým	kódem,	které	v	den	svozu	postaví	před	své	
domovy.

„Občané si na třídění zvykli a považují ho za samozřejmost. Do 
projektu se zapojilo 94 % domácností. Na skládku tak ročně vyváží-

me téměř o 300 tun méně než předtím,“	říká	starosta	města	Šitboři-
ce	Antonín Lengál.	Každá	domácnost	si	pak	na	svém	„odpado-
vém	účtu“	snadno	zjistí,	kolik	surovin	vytřídila	a	jak	snížila	svůj	roč-
ní	poplatek.

Poctivé třídění snižuje poplatky za odpad
Systém	třídění	funguje	nejenom	v	Šitbořicích	na	základě	moti-

vace	 šetření	 vlastní	peněženky.	Odměnou	 je	 totiž	pro	obyvatele	
obce	 snížení	 ročního	 poplatku	 za	 odvoz	 komunálního	 odpadu.	
Zvyšovat	množství	tříděného	odpadu	je	pro	obce	ekonomicky	vý-
hodné.	Zatímco	za	směsný	odpad	musejí	platit,	za	ten	tříděný	pe-
níze	dostávají.
) Více:	 http://moderniobec.cz/pytlovy-svoz-trideneho-odpadu-
-uspesne-zavedlo-uz-83-obci/

Dost bylo plastu a předcházení vzniku 
odpadů jsou aktuální témata
Zpravodaje MŽP

Ministerstvo životního prostře-
dí vydalo první letošní číslo elek-
tronického Zpravodaje.  Hlavním 
tématem jsou odpady, zejména ty 
plastové, jejichž celosvětová vý-
roba i spotřeba se stává neudrži-
telnou. 

Kampaň	Dost	bylo	plastu	spočí-
vá	v	uzavření	dobrovolných	dohod	
s	provozovateli	fastfoodů	k	omeze-
ní	spotřeby	jednorázových	plastů.	Více	informací	ke	kampani	zde.

Společnost	Bezobalu	se	zaměřuje	na	všechny,	kteří	rádi	nakupu-
jí	ekologicky,	bez	plýtvání	a	do	svého	vlastního	obalu.	Nápady,	jak	
nabídku	i	sortiment	rozšířit,	jak	nadchnout	pro	bezobalový	přístup	
k	životu	další	zájemce,	najdete	v	rozhovoru	s	ředitelkou	této	nezis-
kovky	Veronikou	Nováčkovou.	A	když	jdeme	nakupovat,	pak	jedi-
ně	s	látkovou	taškou.	Více	než	500	designových	látkových	tašek	na-
bídlo	MŽP	v	různých	soutěžích	na	podporu	zákona	o	zpoplatnění	
igelitových	tašek	v	našich	obchodech	od	1.	ledna	2018.

Pro	porovnání	vašich	zvyků	a	postojů	s	dalšími	domácnostmi	
můžete	využít	informace	z	ankety	na	téma	předcházení	vzniku	od-
padu	v	domácnostech,	 případně	 se	 inspirovat	naším	Desaterem	
udržitelné	spotřeby.
) Aktuální	číslo	Zpravodaje	MŽP	zde.

Tři oTázky pro...  

minisTra živoTního 
prosTředí  

RichaRda BRaBce, 
ve kterých přibližuje novou 

iniciativu MŽP ke snížení množství 
jednorázového nádobí, Dost bylo 

plastu.

4

rozhovor  

VeRonika 
Nováčková 

Rozhovor s ředitelkou neziskové 
organizace Bezobalu Veronikou 
Nováčkovou o tom, co všechno 

jejich společnost nabízí a jaké mají 
další plány.

BezoBalu 
včera, dnes a zíTra

Pohled zakladatele Bezobalu Petra 
Hanzela na to, jak nadchnout lidi 

pro změnu v čistě konzumním 
přístupu k životu.
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Naše téma:

http://moderniobec.cz/ludgerovice-zavedly-novy-system-trideni-odpadu/
http://moderniobec.cz/ludgerovice-zavedly-novy-system-trideni-odpadu/
https://www.mojeodpadky.cz/
http://moderniobec.cz/pytlovy-svoz-trideneho-odpadu-uspesne-zavedlo-uz-83-obci/
http://moderniobec.cz/pytlovy-svoz-trideneho-odpadu-uspesne-zavedlo-uz-83-obci/
http://www.dostbyloplastu.cz/
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Obcím se daří: jsou v nejlepší kondici
za posledních 9 let

Hospodaření	obcí	bez	započtení	Prahy	skončilo	v roce	2017	po-
sedmé	v řadě	v přebytku,	tentokrát	14	miliard	korun.	Šlo	o	druhý	nej-
vyšší	přebytek	obecních	rozpočtů	po	rekordním	roce	2016.	Necelé	
dvě	miliardy	 korun	 obce	 využily	 ke	 snížení	 svého	 dluhu	 a	 téměř	
13 miliard	korun	uložily	na	bankovní	účty.	Úspory	obcí	na	konci	roku	
tak	přesahovaly	118	miliard	korun.	Dluh	obcí	se	snížil	na	47 miliard	
korun	a	klesl	již	pátým	rokem	v řadě.	Celkem	507	obcí	dosáhlo	v sou-
hrnném	ekonomickém	ukazateli	iRating	společnosti	CRIF	nejvyššího	
ratingového	stupně	A.	Naopak	480	obcí	obdrželo	nejhorší	ratingové	
hodnocení	C-,.	Vyplývá	to	z analýzy	společnosti	CRIF	–	Czech	Credit	
Bureau	 provedené	 z	 dat	 portálu	www.informaceoobcich.cz,	 který	
obsahuje	souhrnné	informace	o	hospodaření	obcí.	

Celkový	iRating	obcí	byl	nejlepší	za	posledních	9	let.	Podobně	
jako	v roce	2016	byla	více	než	třetina	obcí	ve	výborné	či	velmi	dob-
ré	ekonomické	kondici,	 zatímco	u	 šestiny	obcí	hrozí	 riziko,	 že	 se	
mohou	ve	svém	hospodaření	dostat	do	problémů.	
) Více	 zde:	 http://moderniobec.cz/obcim-se-pred-volbami-dari-
-jsou-v-nejlepsi-kondici-za-poslednich-9-let/

Proč	 tato	 situace	nastala?	Šlo	především	o	nastavení	pravidel	
a podmínek	pro	čerpání	prostředků	z	dotací.	Obce	v	dané	výzvě	na-
příklad	neměly	možnost	žádat	napřímo	a	musely	zakládat	zvláštní	
obchodní	 společnosti.	 Jak	uvedl	předseda	Sdružení	místních	 sa-
mospráv	Stanislav	Polčák:	„Není	divu,	že	za	tak	extrémně	diskrimi-
načních	podmínek	byly	podány	jen	tři	projekty.	Smutnou	skuteč-
ností	je,	že	všechna	kritéria,	která	vedla	k	nečerpání,	jsme	minimál-
ně	dva	roky	na	všech	jednáních	rozporovali.	Je	pak	otázkou,	komu	
vyhovuje,	 že	 se	Česká	 republika	 stává	digitálním	 skanzenem.	Za	
obce	však	mohu	prohlásit,	že	zavedení	rychlého	internetu	považu-
jeme	i	nadále	za	prioritu.“	Paradoxem	je,	že	se	nyní	plánuje	přesun	
finančních	prostředků	do	IROP,	což	je	program,	který	patří	mezi	je-
den	z	nejhůře	čerpající.	V	čerpání	se	navíc	Česká	republika	aktuál-
ně	propadla	na	25.	místo	mezi	členskými	státy	EU.	 SMS

První evropské dokumenty
k programovému období 2021+ 

Začalo	 vyhodnocování	 a	 připomínkování	 prvních	 evropských	
dokumentů	k	programovému	období	2021+.	Konkrétně	se	 jedná	
o Víceletý	finanční	rámec	2021	až	2027	a	nařízení	o	společných	usta-
noveních,	týkajících	se	eurofondů.

Nařízení	zahrnuje	sedm	evropských	fondů,	tj.	Fond	soudržnos-
ti,	Evropský	námořní	a	rybářský	fond,	Evropský	fond	pro	regionální	
rozvoj,	Evropský	sociální	 fond	Plus,	Azylový	a	migrační	 fond,	Ná-
stroj	pro	správu	hranic	a	víza	a	Fond	pro	vnitřní	bezpečnosti.	Cílem	
nařízení	je	zmírnit	roztříštěnost	pravidel	fungování	fondů	do	jed-
noho	 základního	 souboru	 společných	 kritérií.	 Současné	 nařízení	
nebude	upravovat	Evropský	zemědělský	fond	pro	rozvoj	venkova.

Ministerstvo	pro	místní	rozvoj	ČR	zpracovalo	jako	zodpovědný	
orgán	za	vyjednávání	podmínek	pro	čerpání	prostředků	z	 fondů	
Rámcovou	pozici	ČR	k	souboru	návrhů	nařízení	pro	politiku	soudrž-
nosti	2021	až	2027.	Tato	pozice	byla	předmětem	jednání	územních	
partnerů	dne	19.	července	2018,	na	kterém	na	ní	vzniklo	společné	
stanovisko.

Kompletní	text	Nařízení	o	Fondech	zde:
) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:52018PC0375&from=EN

Kompletní	text	Víceletého	finančního	rámce	zde:
) http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=227&CT1=0

Zdroj:	https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1695-prvni-evrop-
ske-dokumenty-k-programovemu-obdobi-2021-az-2027

MMR podpoří venkov
více než půl miliardou korun

Obce	do	tří	tisíc	obyvatel	i	v	letošním	roce	dostanou	od	Minister-
stva	pro	místní	rozvoj	(MMR)	z	programu	Podpora	obnovy	a	rozvo-
je	venkova	(PORV)	více	než	půl	miliardy	korun.	Ministryně	schválila	
projekty	celkem	za	516,5	milionů	korun.	Nejvíce	financí	poputuje	na	
obnovu	místních	komunikací	a	na	projekty,	které	podporují	zapoje-
ní	generací	do	komunitního	života	v	obci	a	na	obnovu	sportovní	in-
frastruktury.

„Letos jsme uvolnili dokonce o 35 milionů korun více než vloni. Přes-
to mnoho projektů skončilo jako náhradní, a proto se snažím najít 
zdroje pro jejich realizaci. Každoroční vysoká poptávka průměrně dvou 
tisíc žádostí o dotace dokazuje potřebnost těchto programů, zároveň 
je zřejmé, že náš rozpočet zatím zdaleka nemůže všechny problémy ob-
cí vyřešit,“	říká	ministryně	pro	místní	rozvoj Klára Dostálová.

Seznamy	vyhodnocených	žádostí	a	další	informace	naleznete	na:	
http://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/
Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-2018.

Obce dostanou peníze na zajištění pitné 
vody, tisíce dětí vyjedou do přírody 

Desítky	milionů	korun	pomohou	obcím	zajistit	dostatek	kvalit-
ní	pitné	vody	pro	obyvatele.	Podpora	míří	také	na	ozdravné	poby-
ty	pro	děti	a	další	projekty,	které	zkvalitní	život	v	obcích.	Ministr	ži-
votního	prostředí	Richard	Brabec	schválil	dotace	pro	více	než	čtyři	
stovky	projektů.	

Úspěšní	žadatelé	se	tak	mohou	pustit	do	realizace	svých	zámě-
rů.	V rámci	Národního	programu	Životní	prostředí	dostalo	nově	ze-
lenou	celkem	446	projektů	s dotací	ve	výši	221	milionů	korun.

Například	 obec	Chroboly	 na	 Prachaticku	 získala	 bezmála	 dva	
miliony	 korun	na	 zdroj	 vody	pro	 jednu	 svoji	 část,	 osadu	 Leptač.	
„Problém	je	v tom,	že	nemáme	vodu,	dovážíme	ji.	Jsme	teď	na	hra-
ně,	část	obyvatel,	co	jsou	níž,	vodu	mají,	co	jsou	výš,	ji	nemají	a	jsou	
na	cisterně.	Od	projektu	si	slibujeme	vybudování	nového	vrtu,	kte-
rý	zvýší	přísun	vody,“	říká	starosta	Chrbol	Oldřich	Valouch.

Žádosti	o	podporu	na	zdroje	pitné	vody	mohou	obce	podávat	
i nadále.	„O	dotace	byl	velký	zájem,	proto	jsme	na	ně	vyhradili	cel-
kem	600	milionů	korun,	což	je	dvakrát	více	než	v minulé	výzvě,“	uve-
dl	ministr	Brabec.	Peníze	jsou	připraveny	v	dotační	výzvě	č.	2/2018	
v rámci	NPŽP.
) Seznam	schválených	projektů	 MŽP

) dalŠí zPrávy

Stát přesouvá peníze na rychlý internet. 
Chybný krok, soudí venkovské obce

14	miliard	na	zavedení	rychlého	internetu	leží	již	několik	let	la-
dem.	 Nečerpají	 se	 z	 Operačního	 programu	 Podnikání	 a	 inovace	
(OPPI).	Ministerstvo	pro	místní	rozvoj	oznámilo,	že	peníze	z	velké	
části	hodlá	převést	 jinam.	Obce	se	přitom	tři	 roky	marně	snažily,	
aby	podmínky	pro	čerpání	byly	nediskriminační.	Výsledkem	byla	
výzva,	ve	které	soutěžily	pouhé	3	projekty	požadující	necelé	půl-
procento	vyhrazených	prostředků.

http://moderniobec.cz/obcim-se-pred-volbami-dari-jsou-v-nejlepsi-kondici-za-poslednich-9-let/
http://moderniobec.cz/obcim-se-pred-volbami-dari-jsou-v-nejlepsi-kondici-za-poslednich-9-let/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0375&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0375&from=EN
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=227&CT1=0
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1695-prvni-evropske-dokumenty-k-programovemu-obdobi-2021-az-2027
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1695-prvni-evropske-dokumenty-k-programovemu-obdobi-2021-az-2027
http://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-2018
http://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-2018
http://www.narodniprogramzp.cz/
https://www.narodniprogramzp.cz/detail-vyzvy/?id=55
https://www.narodniprogramzp.cz/wp-content/uploads/2018/06/Vydana-RM-2018_06.pdf
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Vyčerpáno!
Poslední miliardy z OPŽP na ČOV
a kanalizace míří do měst a obcí

Evropské	prostředky	pomohou	více	než	stovce	obcí	vyřešit	pro-
blém	 s	 čištěním	odpadních	 vod.	Ministerstvo	 životního	prostředí	
schválilo	dalším	132	vodohospodářským	projektům	dotace	na	vý-
stavbu	a	modernizaci	čistíren	odpadních	vod	a	kanalizací	v	celkové	
výši	4,8	miliardy	korun	z	Operačního	programu	Životní	prostředí.	
Aktuálně	pošle	prvním	105	nejúspěšnějším	projektům	3,8	miliardy	
korun.	Zbývající	miliardu	uvolní	po	odsouhlasení	navýšení	rozpoč-
tu	Evropskou	komisí.

O	prakticky	 poslední	 peníze	 na	 výstavbu	 čistíren	 a	 kanalizací	
z OPŽP	mohli	starostové	a	vodohospodáři	žádat	na	podzim	loňské-
ho	roku.	Zájem	o	ně	byl	enormní.	Na	SFŽP	dorazilo	během	tří	mě-
síců	rekordních	214	žádostí	s	požadavkem	na	7	miliard	korun,	což	
trojnásobně	překročilo	vymezenou	částku.	

„Zbylým projektům, splňujícím kritéria OPŽP a zařazeným aktuál-
ně do zásobníku projektů, nabídneme možnost získat podporu z ná-
rodních prostředků. Tu budou moci žadatelé čerpat za stejných pod-
mínek jako z OPŽP, a to ze samostatné dotační výzvy v rámci Národ-
ního programu Životní prostředí, která bude vypsána v srpnu 
letošního roku,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.	

V	současném	OPŽP	byly	vyhlášeny	a	vyhodnoceny	celkem	4	do-
tační	výzvy	na	čistírny	a	kanalizace,	ve	kterých	byla	426	vodohos-
podářským	projektům	schválena	podpora	ve	výši	13	miliard	korun.	
Díky	ní	bude	postaveno	nebo	intenzifikováno	299	čistíren	odpad-
ních	vod,	vybudováno	2	341	km	stokových	systémů	a	na	řádné	čiš-
tění	odpadních	vod	bude	nově	napojeno	202	tisíc	ekvivalentních	
obyvatel.
) Seznam	schválených	projektů	(pdf )	 MŽP

Země živitelka – 24. srpna:
Tradiční seminář 
Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR

Seminář	s tradičním	názvem	„Podpora	obnovy	a	rozvoje	venko-
va	v ČR“	pořádá	Ministerstvo	pro	místní	rozvoj	ČR	v	rámci	doprovod-
ného	programu	agrosalónu	Země	živitelka	v	Českých	Budějovicích.	
Zájemci	o	účast	na	semináři	se	registrují	prostřednictvím	odkazu	na	
webu	MMR	do	20.	srpna	2018.	Více	informací	Ivana	Kašparová,	od-
bor	regionální	politiky	MMR,	Ivana.Kasparova@mmr.cz.

 

 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

www.mmr.cz 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  
pořádá odborný seminář  

Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR 
Seminář se koná v rámci doprovodného programu 45. ročníku výstavy Země živitelka 2018  

v Českých Budějovicích  

 
Termín:  pátek 24. srpna 2018  
Čas:   9:00 – 13:00  
Místo:   výstaviště České Budějovice, Pavilon Z, sál č. 6  
Program:  
9:00 – 9:30  Prezence účastníků  
9:30   Zahájení semináře 
  Úvodní projevy hostů  
 
10:00 Blok A  Podpora rozvoje venkova z národních a evropských zdrojů 

1. Program rozvoje regionů 2019+ (MMR) 
2. Podpora rozvoje z IROP (MMR) 
3. Aktuality v Programu rozvoje venkova (MZe) 

 
10:45 Blok B  Strategické plánování rozvoje venkova 

1. Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ (D. Koppitz, MMR) 
2. Projekt socioekonomický vývoj nemetropolitních oblastí ČR se zřetelem 

na rozvojové potřeby jednotlivých regionů – výzkumný záměr, stav prací 
a průběžné výstupy (R. Perlín, PřF UK) 

3. Optimalizace obecních činností, nebo plíživá likvidace venkova? (E. Kavala, 
SPOV ČR) 

4. Rozpočtové určení daní – ještě není hotovo (S. Polčák, SMS ČR) 
 
11:45 – 12:00  Přestávka  

12:00 Blok C     Diskusní panel – Budoucnost podpory venkova z ESIF  

předpokládané obsazení panelu 
- MMR 

      - MZe  
      - NS MAS ČR 
      - SMS ČR 
      - SMO ČR 
      - SPOV ČR 
 

Ukončení semináře  

  

Registrujte se prosím zde do 20. srpna 2018. Kapacita je omezena. 

http://www.opzp.cz/dokumenty/download/357-39-20180625_34-VK_Schvalene projekty.pdf
mailto:Ivana.Kasparova@mmr.cz
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Kniha „Selská historie pokračuje”

Na	začátku	léta	vyšla	u	příležitosti	20.	výročí	založení	Asociace	
soukromého	zemědělství	ČR	kniha	„Selská	historie	pokračuje“,	kde	
se	na	372	stranách	lze	dočíst	o	26	z jejích	regionálních	organizací	
či	 členských	 spolků	 a	 celkem	
213	členech.	Příběhy	většiny	sel-
ských	 rodin	 zahrnují	 jak	 ohléd-
nutí	za	historií	a	obdobím	kolek-
tivizace,	tak	dobu	těsně	po	revo-
luci	až	do	současnosti.	Reportáže	
vznikaly	po	dobu	šesti	let,	počí-
naje	dubnem	roku	2012,	jsou	řa-
zeny	chronologicky,	s aktuálnos-
tí	odpovídající	datu	jejich	poříze-
ní.

Svou	 selskou	 historii	 i	 sou-
časnost	vyprávěla	autorce	Šárce	
Gorgoňové	 ta	nejstarší	genera-
ce,	která	zažila	hrůzy	minulého	
režimu,	a	už	pomalu	přestávala	

Nová publikace radí městům a obcím, 
kde a jak mohou čerpat dotace
na mezinárodní projekty

Komunitární	 programy,	
programy	přeshraniční	 spo-
lupráce,	 programy	 nadná-
rodní	 a	meziregionální	 spo-
lupráce.	 Z  těchto	 a	 dalších	
zdrojů	 mohou	 česká	 města	
a obce	čerpat	dotace	na	svůj	
rozvoj.	Někdy	je	však	pro	ně	
problematické	se	v takovém	
množství	různých	dotačních	
titulů	zorientovat.	Svaz	měst	
a	 obcí	 ČR	 proto	 společně	
s  ministerstvem	 pro	 místní	
rozvoj	 vydal	 publikaci	 „Ko-
munitární	 programy	 a	 pro-
gramy	 územní	 spolupráce	
EU	 –	 Příležitosti	 a možnosti	
pro	města	 a	obce“,	 která	by	
měla	samosprávám	usnadnit	vyhledání	a	výběr	vhodných	dotač-
ních	 programů.	 Publikace	 má	 99	 stran	 a	 je	 k  dispozici	 zdarma	
v elektronické	podobě	ke	stažení	v článku:	http://smocr.cz/cz/tis-
kovy-servis/publikace/publikace-komunitarni-programy-a-pro-
gramy-uzemni-spoluprace-eu.aspx

Oblasti zpracování osobních údajů 
– výčet významných zákonných agend

Na	webu	Úřadu	pro	ochranu	osobních	údajů	je	k dispozici	výčet	
nejdůležitějších	zákonných	agend	a	právních	předpisů,	které	souvi-
sejí	se	zpracováním	osobních	údajů.	Naleznete	zde	oblasti	zpracová-
ní	osobních	údajů,	kterými	se	obce	řídí	při	své	činnosti,	jako	jsou	na-
příklad	oblasti:	archivnictví,	daně,	doprava,	e-government,	evidence	
obyvatel	a	matriky,	rodná	čísla,	osobní	doklady,	kamerové	systémy,	
poskytování	informací	veřejnou	správou,	veřejné	rejstříky	a	eviden-
ce,	pracovněprávní	vztahy,	sociální	zabezpečení,	školství,	územní	sa-
mospráva,	volby	a	další.	Tento	výčet	můžete	využít	jako	pomůcku	při	
hledání	právního	 titulu	pro	 splnění	právní	povinnosti,	 která	 se	na	
správce	vztahuje	při	zpracování	osobních	údajů	GDPR.	 ÚOOÚ

Sedláci a ochránci přírody
budou spolupracovat

Podpora	 a	 propagace	 šetrného	 zemědělského	 hospodaření,	
které	je	důležité	pro	ochranu přírody	a	krajiny,	a	zároveň	respekt	
k zájmům	hospodářů	a	vlastníků	zemědělské	půdy.	To	je	hlavní	ná-
plní	 smlouvy	 o	 vzájemné	 spolupráci,	 kterou	 podepsali	 zástupci	
Asociace	soukromého	zemědělství	ČR	 (ASZ)	a	Agentury	ochrany	
přírody	a	krajiny	ČR	(AOPK).	

Zástupce	AOPK	ČR	byl	zapojen	i	do	příprav	a	je	členem	hodno-
titelské	 komise	 nového	 programu	 pro	 členy	 ASZ	 Pestrá	 krajina	
(http://www.asz.cz/cs/program-pestra-krajina/),	jehož	cílem	je	pro-
pagovat	šetrná	opatření	v	krajině	a	motivovat	další	sedláky,	aby	se	
o	něco	podobného	pokusili	i	na	svých	pozemcích.	
)  http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/podepsano-sedlaci-a-

-ochranci-prirody-budou-spolupracovat.html

věřit,	že	něco	bude	jinak.	Také	generace	jejich	synů	a	dcer,	která	by-
la	nucena	zvolit	si	 jinou	životní	cestu,	a	pak	dostala	velkou	šanci	
v  podobě	 svobodné	 éry	 a	 rozletu	 se	 všemi	 pozitivy	 a	 negativy,	
s mnohdy	prázdnýma	rukama,	ale	s ohromnou	odvahou,	odhodlá-
ním	a	vírou,	že	to	je	ta	správná	cesta.	A	potom	generace	jejich	dě-
tí,	která	nesvobodu	zažila	již	jen	prvních	pár	let	svého	života	nebo	
vůbec,	a	pro	kterou	bylo	vyrůstat	na	„vlastním“	stejně	tak	přiroze-
né,	jako	teď	v rodinném	hospodaření	samostatně	pokračovat.

Jak	 se	 žije	 všem	 těmto	generacím	českých	 sedláků	v  různých	
koutech	republiky?	Co	je	trápí,	těší,	jak	si	dokáží	poradit	v	mnohdy	
nelehkých	podmínkách,	v nichž	hospodaří?	To	vše	obsahují	jednot-
livé	reportáže.	

Kniha	je	věnována	všem,	díky	jejichž	odhodlání,	úsilí	a	nezlom-
né	víře	jsou	sedláci	opět	plnohodnotnou	a	nenahraditelnou	sou-
částí	českého	venkova.	 ASZ

SZIF zveřejnil vyhodnocení žádostí
o dotace 6. kola PRV  

Státní	zemědělský	intervenční	fond	(SZIF)	zveřejnil	seznam	žá-
dostí	 jarního	 kola	 Programu	 rozvoje	 venkova,	 které	 doporučuje	
k další	administraci.	Největší	zájem	byl	o	dotace	pro	Mladé	země-
dělce,	dále	o	Investice	do	nezemědělských	činností	a	na	Lesní	ces-
ty.	Doporučené	žádosti	jsou	za	téměř	1,7	miliardy	korun.	Jedná	se	
o	1001	žádostí.	V	roli	náhradníku	je	99	žadatelů,	nedoporučeno	zů-
stalo	pouze	86	žádostí.	Tyto	přehledy	jsou	k	dispozici	na	webových	
stránkách	www.szif.cz	u	jednotlivých	operací.	V	rámci	jarního	kola	
PRV	bylo	zaregistrováno	celkem	1	186	žádostí	za	téměř	2,4	miliar-
dy	korun.	 SZIF

SelSká hiStorie 
pokračuje 

šárka Gorgoňová

S
e

lS
k

á
 h

iS
t

o
r

ie
 p

o
k

r
a

č
u

j
e

 
A

so
ci

ac
e 

so
u

kr
o

m
éh

o
 z

em
ěd

ěl
st

ví
 Č

R

 

Kniha „Selská historie pokračuje“ vychází u příleži-
tosti 20. výročí založení Asociace soukromého země-
dělství ČR - organizace, jež vznikla z popudu českých 
sedláků, kteří záhy po změně režimu a navrácení  
restitucí neváhali a doslova po hlavě se vrhli na obnovu 
komunisty roky devastovaných statků, aby navázali na 
tradici svých předků, budovanou často po staletí. 
A tak jako cihlu po cihle, většinou bez potřebných  
finančních prostředků a zkušeností, s nepřesvědčivou 
podporou ze strany státu a téměř bez zájmu veřejnos-
ti, navraceli rodným statkům jejich původní lesk a po 
čtyřech desítkách let začali opět obhospodařovat svou 
půdu, rodila se i jejich selská organizace. Vznikla 
navzdory mnohým, zezdola, z přirozené potřeby 
sedláků mít možnost uplatnit svůj hlas. A v tom od 
počátku byla a dodnes je její síla.
A tak jako se ze sedláků - začátečníků po nutném  
období pokusů, omylů, tápání a hledání svého místa na 
slunci stali zkušení, schopní a sebevědomí podnikatelé 
s nezastupitelným místem na českém venkově, stala se 

i z Asociace životaschopná a respektovaná organizace  
s 41 regionálními a osmi členskými spolky s právní  
subjektivitou a velmi širokou škálou činností 
a působením.
V prvním díle knihy se dočtete o 26 z těchto regio-
nálních organizací či členských spolků napříč celou  
republikou a celkem 213 jejich členech. Příběhy jednot-
livých selských rodin zahrnují jak ohlédnutí za historií  
a obdobím kolektivizace, tak období těsně po revolu-
ci až do současnosti. Reportáže vznikaly po dobu šesti 
let, počínaje dubnem roku 2012, jsou řazeny chrono-
logicky, s aktuálností odpovídající datu jejich poříze-
ní. A ačkoliv během těchto let došlo jak v některých  
regionálních organizacích, tak i na jednotlivých  
statcích k různým změnám (ty pozitivní jednoznačně 
převládají), poselství knihy zůstává neměnné – vzdát 
hold všem, díky jejichž odhodlání, úsilí a nezlomné víře 
jsou sedláci opět plnohodnotnou a nenahraditelnou 
součástí českého venkova. 
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Asociace soukromého zemědělství ČR
www.asz.cz 

AsociAce soukRomého zemědělství ČR 

1. díl 

1. díl 

Všechny příběhy byly sepsány a fotografie pořízeny se souhlasem navštívených sedláků. 
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http://smocr.cz/cz/tiskovy-servis/publikace/publikace-komunitarni-programy-a-programy-uzemni-spoluprace-eu.aspx
http://smocr.cz/cz/tiskovy-servis/publikace/publikace-komunitarni-programy-a-programy-uzemni-spoluprace-eu.aspx
http://smocr.cz/cz/tiskovy-servis/publikace/publikace-komunitarni-programy-a-programy-uzemni-spoluprace-eu.aspx
https://www.uoou.cz/oblasti-zpracovani-osobnich-udaju/ds-1267/archiv=0&p1=1257#ob2
http://www.asz.cz/cs/program-pestra-krajina/
http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/podepsano-sedlaci-a-ochranci-prirody-budou-spolupracovat.html
http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/podepsano-sedlaci-a-ochranci-prirody-budou-spolupracovat.html
http://www.szif.cz


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 233 • 6–7/2018

A k c e  v  r e g i o n e c h  1 6)

Soutěž O nejlepší obecní
a městský zpravodaj 2017

Do	sedmého	ročníku	soutěže	„O	nejlepší	obecní	a	městský	zpra-
vodaj“,	kterou	vyhlásily	KPES	FF	Univerzity	Palackého	v Olomouci,	Ci-
vipolis	o.p.s.,	Unives.eu,	Angelus	Aureus	o.p.s.	a	Sdružení	místních	sa-
mospráv	ČR	u	příležitosti	svátku	slovanských	věrozvěstů	a již	tradič-
ních	„Dnů	lidí	dobré	vůle“	na	Velehradě,	přihlásily	obce	a města	z celé	
ČR	296	zpravodajů.	Porota	popáté	vybírala	 také	nejlepší	zpravodaj	
mikroregionů,	svazků	obcí	a	místních	akčních	skupin,	kterých	obdr-
žela	celkem	27,	a	také	nejlepší	rubriku	či	nejlépe	zpracované	téma.

Úkolem	sedmičlenné	poroty,	ve	které	zasedali	zástupci	vyhlašo-
vatelů	a	profesionální	novináři,	bylo	zhodnotit	došlé	zpravodaje,	
nejen	po	stránce	obsahové	pestrosti,	grafické	přehlednosti,	ale	vzít	
v	potaz	i	celkový	dojem	zpravodaje.	Předsedou	poroty	byl	Pavel	Ša-
radín	z Katedry	politologie	a	evropských	studií	FF	UP	v Olomouci.	

Vyhlášení	výsledků	soutěže	se	uskutečnilo	ve	středu	4.	7.	2018	
na	Obecním	úřadě	na	Velehradě.

Vítězové v kategorii městských zpravodajů:
1.	Kralupský	zpravodaj	
2.	Šternberské	listy	
3.	Frenštátský	zpravodaj

Vítězové v kategorii obecních zpravodajů:
1.	Bořetické	listy
2.	Psárský	zpravodaj	
3.	Magazín	ze	života	obce	Hvozdná

Vítěz kategorie zpravodaj mikroregionů, svazků obcí
a místních akčních skupin
Zpravodaj	Podlipansko	(vydává	MAS	Podlipansko)

Vítěz kategorie nejlepší rubrika téma
Slovník ponaszymu,	který	zveřejňovaly	Hrádecké	noviny

Vítězové celostátní soutěže
Zlatý erb 2018 jsou již známi

Výsledky	již	20.	ročníku	renomované	soutěže	Zlatý	erb	o	nejlep-
ší	webové	stránky	a	elektronické	služby	měst	a	obcí	byly	slavnostně	
vyhlášeny	na	konferenci	ISSS	v	Hradci	Králové.	Zúčastnily	se	jí	měs-
ta	a	obce	ze	všech	čtrnácti	krajů	s	celkem	430	webovými	stránkami	
a	projekty	včetně	elektronických	služeb.	

Výsledky:

kategorie Nejlepší webová stránka obce
1.	Ohníč	(Ústecký	kraj)
2.	Lovčice	(Královéhradecký	kraj)
3.	Myslibořice	(Kraj	Vysočina)

kategorie Nejlepší webová stránka města
1.	Benešov	a	Most
2.	Bruntál
3.	Tábor	a	Boskovice

kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba
1.	Kolín
2.	Písek
3.	Skrchov	(Jihomoravský	kraj)
 
Zvláštní cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistic-
kou prezentaci na webových stránkách při soutěži Zlatý erb

kategorie Města a obce
Prague.eu	(portál	hlavního	města	Prahy)
marianskelazne.cz	(Oficiální	turistický	portál	města	Mariánské	Láz-
ně)	a	cojevbrode.cz	(Uherský	Brod:	Co	je	v Brodě?)
litomerice-info.cz	(Litoměřice:	Turistický	a	informační	portál)

kategorie Regiony
vychodni-cechy.info	(Turistický	portál	Pardubického	kraje)
jiznicechy.cz	(Jižní	Čechy:	Informační	systém	cestovního	ruchu)
hkregion.cz	(Turistický	portál	Královéhradeckého	kraje)

kategorie Turistické atraktivity
zamekzdar.cz	(zámek	Žďár	nad	Sázavou)
zkuskuks.cz	(Kuks)
zameksvetla.cz	(zámek	Světlá	nad	Sázavou)

) http://moderniobec.cz/vitezove-celostatni-souteze-zlaty-erb-
-2018-jsou-jiz-znami/

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt 
územní samosprávy

Soutěž	Komunální	projekt	roku	
pořádá	časopis	Moderní	obec	pod	
záštitou	ministryně	pro	místní	roz-
voj	 a	 ve	 spolupráci	 s	 výbory	 pro	
územní	rozvoj,	veřejnou	správu	a	životní	prostředí	Poslanecké	sně-
movny	i	Senátu, Svazem	měst	a	obcí	ČR	a	Sdružením	místních	sa-
mospráv	ČR.

Cílem	soutěže	je	vyhledat,	zviditelnit	a	ocenit	inspirativní	a	ob-
čansky	 přínosné	 projekty	 realizované	 územními	 samosprávami.	
Soutěž	je	otevřená	pro	obce,	města,	městské	části	a	městské	obvo-
dy	všech	velikostí.	Komunální	politici	a	zaměstnanci	samospráv	tak	
dostávají	 skvělou	příležitost,	 aby	výsledky	 své	práce,	 svého	umu	
a své	kreativity	představili	v	soutěži	KOMUNÁLNÍ	PROJEKT	ROKU.

Zástupci obce Ohníč na Teplicku spolu se zástupci vyhlašovatelů sou-
těže po převzetí ceny za vítězství v kategorii Foto: archiv soutěže

http://www.ohnic.cz/
http://www.obeclovcice.cz/
http://www.mysliborice.cz/
http://www.benesov-city.cz/
http://www.mesto-most.cz/
http://www.mubruntal.cz/
http://www.taborcz.eu/
http://www.boskovice.cz/
http://www.chytraklicenka.cz/
http://parkovani.pisek.eu/
https://maps.cleerio.cz/skrchov
https://www.prague.eu/
https://www.marianskelazne.cz/
https://www.cojevbrode.cz/
https://www.litomerice-info.cz/
https://www.vychodni-cechy.info/
https://www.jiznicechy.cz/
http://www.hkregion.cz/
http://www.zamekzdar.cz/
http://www.zkuskuks.cz/
https://zameksvetla.cz/
http://moderniobec.cz/vitezove-celostatni-souteze-zlaty-erb-2018-jsou-jiz-znami/
http://moderniobec.cz/vitezove-celostatni-souteze-zlaty-erb-2018-jsou-jiz-znami/
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Vyhlášené kategorie v soutěži Komunální projekt roku 2018:
Sociální projekt roku / Děti a rodiče / Sport a veřejné zdraví / Veřej-

ná zeleň / Kulturní a vzdělávací činnost / Odpadové hospodářství / 
Utváření veřejného prostoru / Ekologický projekt roku / Chytrá obec

Vítěz jedné kategorie bude hodnotitelskou komisí vyhod-
nocen 18. září v Senátu jako celkový vítěz. MO

10. ročník výstavy Má vlast cestami pro-
měn – regionální značky byly u toho

Stalo	se	již	tradicí,	že	třetí	májovou	sobotu	můžete	na	královské	
a	knížecí	akropoli	na	Vyšehradě	vidět	nejen	pozitivní	proměny	ce-
lé	naší	vlasti,	ale	také	výsledky	práce	našich	řemeslníků,	farmářů	a	
dalších	výrobců,	kteří	se	chlubí	značkami	kvality	z	jednotlivých	re-
gionů.	Nejinak	tomu	bylo	v	sobotu	19.	května	2018.	V	roce,	který	se	
nese	celý	v	duchu	stého	výročí	naší	státnosti,	bylo	poprvé	předsta-
veno	rekordních	121	proměn	sídel	i	krajiny.	Nechyběla	prezentace	
krajů,	které	výstavu	podporují	finančně	i	organizačně,	a	celodenní	
kulturní	program.	A	samozřejmě	ani	jarmark	regionálních	produk-
tů,	díky	novému	uspořádání	rovněž	rozšířený	na	45	stánků	s	řeme-
slnými	výrobky,	potravinami	a	nápoji. 
) http://www.regionalni-znacky.cz/nase-projekty/54/10-rocnik-
-vystavy-ma-vlast-cestami-promen-zahajen-a-regionalni-znacky-
-byly-u-toho

Sociální zemědělství – praktické semináře 
a exkurze na sociální farmy 

Celostátní	 síť	 pro	 venkov	 a	 Asociace	
sociálního	zemědělství	Vás	srdečně	zvou	
na	4	workshopy	na	téma	Sociální	země-
dělství	–	Praktické	semináře	a	exkurze	na	sociální	farmy	pro	podpo-
ru	sociálního	zemědělství	v	ČR.	Exkurze	ukáží	různé	modely	fungo-
vání	a organizační	formy	sociálních	farem.	Farmy	představí	sami	ze-
mědělci	a	zájemci	se	budou	moci	ptát	na	všechny	aspekty	řízení,	
financování	a	partnerství	farem.

Pozvánka	na	workshopy	a	podrobné	informace	o	programu	zde	

Termín konání Místo konání workshopu a exkurze
12.	–	13.	9.	2018 Workshop:	 Jihočeská	univerzita	 v	Českých	

Budějovicích,	Zemědělská	fakulta,	Student-
ská	 1668,	 370	 05	 České	 Budějovice	 (okr.	
České	Budějovice)
Exkurze:	Bemagro,	a.s.,	Malonty	101,	382	91	
Malonty	(okr.	Český	Krumlov)

1.	–	2.	10.	2018 Workshop	+	exkurze:	Květná	zahrada,	z.	ú.,	
Květná	40,	572	01	Květná	(okr.	Svitavy)

29.	–	30.	10.	2018 Workshop	 +	 exkurze:	 Centrum	 Veronica	
Hostětín,	Hostětín	86,	687	71	Hostětín	(okr.	
Uherské	Hradiště)

14.	–	15.	11.	2018 Workshop:	Penzion	Diana,	Teplice	nad	Beč-
vou,	Teplice	42,	753 01	Hranice	(okr.	Přerov)
Exkurze:	Venkovská	škola	Bludička,	z.s.,	Blu-
dovice	9,	741	01	Nový	Jičín	(okr.	Nový	Jičín)

Svatý Hostýn je spolu
s dalšími 18 sakrálními stavbami
v seznamu národních kulturních památek

Významné	mariánské	poutní	místo	na	střední	Moravě	–	Svatý	Hos-
týn,	bylo	spolu	s	dalšími	osmnácti	objekty	zařazeno	mezi	národní	kul-
turní	památky	České	republiky.	Rozhodla	o	tom	vláda.	Mezi	dalšími	
sakrálními	stavbami	a	areály	zapsanými	na	seznam	je	také	například	

poutní	 areál	 s	 kostelem	Panny	Marie	Vítězné	na	Bílé	Hoře	v	Praze,	
poutní	areál	ve	Svatém	Janu	pod	Skalou,	Mariánská	Týnice	na	Plzeň-
sku,	Svatý	kopeček	u	Mikulova	nebo	Svatý	Kopeček	u	Olomouce.	

Jako	výbornou	zprávu	vnímá	rozhodnutí	vlády	radní	Zlínského	
kraje	pro	cestovní	ruch	Jan Pijáček,	když	uvedl:	„Vzhledem ke sna-
ze Zlínského kraje podporovat ve spolupráci s církví a řadou dalších 
důležitých partnerů rozvoj poutních stezek, především Evropské kul-
turní stezky sv. Cyrila a Metoděje, velmi vítám to, že se Svatý Hostýn 
dostal mezi národní kulturní památky. Otevírají se tím nové možnosti 
rozvoje církevní turistiky. Považuji to za obrovské ocenění úsilí genera-
cí, které se podílely na tom, jak toto místo vypadá a jak je vnímáno. Je 
to nejvyšší národní certifikát zaručující státní památkovou péči, pak 
už je jen památka UNESCO.“

Svatý	Hostýn	patří	do	Olomoucké	arcidiecéze,	do	děkanátu	Ho-
lešov	a	 je	ve	Zlínském	kraji.	Toto	poutní	místo	 je	v	katastru	obce	
Chvalčov.	Ve	 Zlínském	 kraji	 je	 nyní	 (včetně	 Svatého	Hostýna)	 již	
16 národních	kulturních	památek.
) http://moderniobec.cz/svaty-hostyn-spolu-s-dalsimi-osmnacti-sa-
kralnimi-stavbami-rozsiril-seznam-narodnich-kulturnich-pamatek/

Strom roku 2018: soutěží 12 lip svobody

Odkaz	na	hlasování	o	12	Stromech	svobo-
dy,	 které	 byly	 zařazeny	 do	 letošního	 ročníku	
soutěže	s ohledem	na	stoleté	výročí	Českoslo-
venska.	Hlasovat	můžete	až	do	25.	září.	Vítězný	
strom	 získá	 odborné	 ošetření	 a	 postoupí	 do	
mezinárodního	kola	ankety	Evropský	strom	roku	2019.
) http://www.stromroku.cz/2018/hlasovani.aspx
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