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Z Á P I S 
 

z konference „Poznáváme středočeské venkovy“ – setkání mikroregionů 
19. – 20. 6. 2014 hotel ASTRA Srby, Tuchlovice, okres Kladno 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 
19. 6. 2014 

1.  Zahájení – seznámení s programem dvoudenního jednání, představení hostů:  
                     Dr. Věra Libichová, 1.mpř. SPOV SK 
 

2.  Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže „Vesnice roku 2014“- o vyhlášení výsledků 
soutěže ve středočeském kraji se podělili radní pro regionální rozvoj Mgr. Karel Horčička 
a předseda hodnotitelské komise SVR ve SK Mgr. Petr Halada - výsledky hodnocení a ocenění 
obcí stuhami a diplomy. 
Do soutěže se přihlásilo 36 obcí. Vítěze vybrala krajská hodnotitelská komise. Vítězná obec 
„Obec Kněžice zaujala krajskou hodnotící komisi hlavně vyváženým celkovým rozvojem obce 
s 500 obyvateli,“ řekl radní Karel Horčička. 
Projekt „Energeticky soběstačná obec Kněžice“ uvedl do provozu unikátní technologické 
zařízení, využívající obnovitelné zdroje energie. Obec se tím stala z větší části energeticky 
soběstačná při maximální ochraně životního prostředí. Další nepřehlédnutelnou oblastí v obci 
je školství. Místní základní škola má ve svém programu mimo jiné také projekt „domácí 
vzdělávání“. Komise ohodnotila i vztah a péči o seniory, kterým obec vybudovala Domov 
seniorů s pečovatelskou službou. 
Obec Kněžice jako vítěz krajského kola a nyní bude ucházet o vítězství v celostátním kole. 
Modrou stuhu za společenský život získal městys Davle v okrese Praha - západ, Bílou stuhu 
za činnost mládeže obec Dolní Hbity na Příbramsku, Oranžovou stuhu za spolupráci obce a 
zemědělského subjektu získal městys Vraný na Kladensku a Zelenou stuhu za péči o zeleň a 
životní prostředí obec Soutice na Benešovsku. Stejně jako Kněžice i poslední 2 obce budou 
bojovat o co nejlepší umístění v celostátním kole soutěže. 

Předseda krajské komise -   Petr Halada současně poděkoval všem soutěžícím obcím za 
vytvoření příjemné atmosféry, aktivní účast občanů při hodnocení a také poděkoval členům 
komise za jejich perfektní práci. 

3. Vystoupení předsedy SMO Ing. Dana Jiránka bylo zaměřeno na nové plánovací období 2014 – 
2020 zejména s dopadem na dotační možnosti pro města a obce prostřednictvím komunitně 
vedeného místního rozvoje a integrovaných nástrojů rozvoje. 
 

4. Ing. Karel Burda – starosta Tuchlovic pozdravil účastníky, poblahopřál vítězům a ve svém 
vystoupení představil obec Tuchlovice, její místní části, zmínil se o historii hotelu ASTRA, 
původně hornického internátu. Pohovořil o úspěšně realizovaných projektech, rekonstrukci 
základní školy, budování cyklostezek, podpoře podnikání v obci, opravě komunikací 
a chodníků, zlepšení životního prostředí, z OPŽP snížení energetické náročnosti, zateplování 
veřejných budov. Středočeský folklórní festival Tuchlovická pouť, kterým každoročně 
v květnu obec žije, je vždy velkým svátkem. Lletos byl již 21. ročník a zúčastnily se i soubory 
z Polska, Číny a Mongolska. 
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5. Vystoupení zástupce   MMR - Ing. Mirka Tichá, tajemnice soutěže Vesnice roku pohovořila 
o významu soutěže a celostátním hodnocení vítězných obcí. 
 

6. Vystoupení zástupce SPOV ČR -  Ing. Stanislav Rampas své vystoupení zahájil také 
blahopřáním vítězným obcím.  Zdůraznil významnou roli SPOV v soutěži Vesnice roku 
v programu obnovy venkova. Ve svém dalším vystoupení podal informace o stavu 
vyjednávání a návrzích možností získávání dotací pro obce a venkov v novém programovacím 
období.     
 

7. Ing. Dan Jiránek a Ing. Stanislav Rampas v průběhu svého vystoupení ihned reagovali na 
dotazy z pléna a podávali podrobnější informace k oblastem příštího programovacího období, 
na které byly dotazy směřovány. 
 

8.  MAS Přemyslovské Střední Čechy – pí. Saifrtová představila MAS, úspěšně realizované 
projekty v obcích, úspěšné využití dotací.  Současně pohovořila o problémech souvisejících 
s administrací projektů. 
 

9. Ing. Josef Tabery – MZe: Program rozvoje venkova ČR – rozdělil své vystoupení do 4 částí -
zhodnocení období 2007 – 2013, příprava období 2014 – 2020 (strategický rámec pro období 
2014-20, vymezení programů, účel a cíl PRV- priority a opatření), komunitně vedený místní 
rozvoj (CLLD, přehled vybraných opatření, kde mohou být žadatelé obce) a Celostátní síť pro 
venkov v dalším období. 
 

10. Celostátní síť pro venkov MZe ve SK – Ing. Karel Šilpoch, ředitel KAZV Praha a Středočeský 
kraj, zhodnotil činnost a aktivity KAZV v rámci CSV, její orgány ve SK. Zhodnotil a ocenil práci 
Krajského koordinačního výboru, který je tvořen zástupci organizací ve SK (SPOV, MAS, ASZ, 
ÚZEI, KIS) a práci TPS „Ochrana půdního fondu, vodních zdrojů a ochrana proti povodním“. 
Zhodnotil plnění plánu aktivit a akcí v roce 2014.  
a) Semináře pro zemědělské subjekty o možnosti získání dotací a podpor v roce 2014 
b) Slavnosti květů: Celostátní síť pro venkov, Unie ovocnářů severočeského regionu 

a Přemyslovské střední Čechy o.p.s. akce pro cykloturisty a pěší. V sobotu 3. 5. 2014 
Připraveny byly ukázky ovocnářství, prohlídka kostela, stánek s informacemi o CSV a PRV, 
ochutnávky regionálních potravin a mnoho dalšího.  
Prohlídka kostela sv. Václava patrona českých vinařů, prezentace Celostátní sítě pro 
venkov a Přemyslovské střední Čechy o.p.s. (propagace a malé občerstvení) stanoviště č. 
2: EKOFRUT Slaný, spol. s r. o. ochutnávka tyčinek TWIGGY a PEGGY, ukázka techniky do 
sadů stanoviště č. 3: Ovocnářství Dryák ukázka skladu ovoce a techniky do sadů, 
ochutnávka místních produktů stanoviště č. 4: Ovocnářství Matoušek – Zahradnické 
centrum ochutnávka českých vín s odborným výkladem, moštu z jablek a hroznů, ukázka 
techniky do sadů a vinic. Malé občerstvení od regionálního výrobce uzenin, držitele 
ocenění kvality zn. KLASA 

c) Festival řemesel & slavnosti bylinek: Na Masarykově náměstí v Říčanech v sobotu 17. 5. 
mohli účastníci ochutnat regionální potraviny, zúčastnit se řemeslných workshopů nebo 
získat informace o Programu rozvoje venkova. 

d) Festival řemesel se konal 7. června v Pečkách. Připraven byl řemeslný jarmark, bohatý 
kulturní program, představení úspěšně realizovaný projektů Programu rozvoje venkova 
a ochutnávka regionálních produktů. 
Řemeslný jarmark - Prezentace úspěšně realizovaných projektů z Programu rozvoje 
venkova na stánku Celostátní sítě pro venkov, Sportovní dopoledne a TVOŘIVÉ DÍLNY 
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v Základní škole Pečky - keramická, truhlářská, výtvarná, či kovářská tvorba Hudební 
a taneční představení dětí ZŠ, MŠ a ZUŠ Pečky Vystoupení souboru ze Slovenska, 
kouzelníka Pavla Kožíška a Martina Maxy ZÁVĚREČNÝ OHŇOSTROJ. Po celý den městem 
projížděl vláček PODĚBRADKA. 

e) Celostátní síť pro venkov, MAS Vyhlídky, z.s. ve spolupráci s obcí Nebužely a Sdružením 
přátel Kokořínska připravil akci Sekáč roku 2014 - 7. 6. 2014 strávili účastníci příjemné 
odpoledne s programem typickým pro venkov, fandili soutěžícím a dozvěděli se 
informace o možnostech čerpání financí z Programu rozvoje venkova a o činnosti 
Celostátní sítě pro venkov. 

 

11.  Metodická podpora plánování obcí ze strany MMR: Ing., BC. Roman Chmelař, GaREP spol. 
s r.o. - Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí, Podpora 
strategického řízeni rozvoje obcí - Program rozvoje obce (PRO) Hlavní nástroj řízení rozvoje 
obce. Zpracovává se opakovaně na období 4–7 let.  
Dlouhodobý pohled ve strategické vizi pro období 10–20 let. 
Obsahuje zejména:   
komplexní zhodnocení situace obce a zachycení hlavních problémů a limitů, dlouhodobou vizi 
směřování rozvoje obce, způsoby naplňování vize ve střednědobém období v podobě 
opatření a aktivit. 
TVORBA PROGRAMU ROZVOJE OBCE (WEBOVÁ APLIKACE) a živá ukázka. 
 

12.  Aktivity SPOV SK  - Dr. Věra Libichová seznámila s činností předsednictva a SPOV SK od 
2. poloviny roku 2013 a v roce 2014, společné akce se SMS SK, CSV, KS MAS. 
 

13. Vystoupení předsedy SPOV SK – Mgr. Viktor Liška 
 

14. Vstoupení předsedy KS MAS p. Václava Pošmurného a vystoupení PhDr. Pavela Bureše - NPÚ  
Pestrá tvářnost středočeských venkovů z pohledu stavebně historického a přístupy 
k zachování jejich charakteru a identity, muselo být vynecháno z programu. Lektoři se na 
poslední chvíli omluvili. 
 

15.  Proto v  další části prvního dne jednání byla dána možnost nejprve starostům vítězných obcí 
pohovořit o motivaci obce účastnit se soutěže VR, jejich postřehy a pocity, kladné i záporné. 
Do diskuse se velice aktivně zapojili i další zástupci obcí, všichni hodnotili účast v soutěži 
velice kladně, vyzdvihli také aktivní přístup občanů a chuť ukázat, co je v jejich obci výjimečné 
a jaký je život v obci- společenské aktivity, spolková činnost, práce s dětmi, spolupráce se 
zemědělskými subjekty, ale i dalšími živnostníky na venkově.  

                                     

20. 6. 2014 

Bohužel vystoupení krajského koordinátora Zdeňka Sedláčka (projekt SMO Meziobecní spolupráce, 
budoucnost mikroregionů – jejich transformace na DSO území ORP) se neuskutečnilo, lektor se na 
poslední chvíli omluvil. 

Druhý den jednání byl tedy dnem představení středočeských mikroregionů: 

1. MR Údolí Lidického potoka, Ing. Jana Nedvědová: jeho cílem je celkový rozvoj mikroregionu, 
infrastruktury, životního prostředí a cestovního ruchu, vznik v roce 2001, 11 obcí 
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2. Sdružení obcí Sedlčansko, Štěpánka Barešová: vznik v roce 1995, sdružuje 23 obcí. 
Představované projekty:  
a) Sedlčanskem na kole (cykloturistika, 3 turistická informační centra, turistická ubytovna 

v Sedlčanech) 
b) 2 naučné stezky na Jesenicku 
c) Sedlčansko pro cykloturistiku 
d) Sedlčansko nejen pro cykloturistiku 
e) Účast - Regiontour Brno, Holiday World Praha 
f) WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti (rozděleno na 4 aktivity) 
g) Meziobecní spolupráce 
h) Turistická destinace TOULAVA (semináře v cestovním ruchu – Touláme se Toulavou, aneb 

vzdělávání není nikdy dost), Toulava – regionální produkt (certifikace regionálních 
produktů) 

i) Sedlčanské farmářské trhy 
j) Otevírání cyklistické sezony „Vzhůru do pedálů“ 
k) Spolupráce s regiony v Polsku (výměnné pobyty) 

 
3. MR Čistá – Senomaty: Mgr. Tomáš Valer (předseda svazku, starosta městyse Senomaty), 

Mgr. Kristina Beranová (manažerka), vznik v roce 1999, Jihozápadní část ORP Rakovník, 
13 obcí. V prezentaci se zaměřili na otázky financování svazku, členské příspěvky a finance 
z vedlejší hospodářské činnosti: 
a) Zpracování a administrace žádostí o dotace pro členské obce 
b) Zpracování a administrace žádostí o dotace pro nečlenské obce a ostatní subjekty 
c) Výběrová řízení 

 
4. Mikroregion Mezilesí – Milan Kazda, obec Kněžice – energetický koncept 

Pilotní projekt Středočeského kraje v roce 2004 – Energeticky soběstačná obec v ČR – ESO 
Kněžice: Princip CZT- Teplofikace je složena z: 
a) Kotlů spalujících biomasu 
b) Kogenerační jednotky 
c) Rozvodu teplé vody 
Díky projektu ESO se obec Kněžice se čtyřmi dalšími okolními obcemi mohla - poprvé v ČR - 
dopracovat k vytvoření společného Akčního plánu udržitelné energie do roku 2020. Ten obce 
schválily začátkem letošního roku se společným závazkem uspořit oproti roku 2005 
v uvedeném čase 45 % emisí CO2. Tímto závazkem vstupují mezi bezmála 5 000 signatářů 
evropského Paktu starostů a primátorů, kteří se v rámci podpory evropské energetické 
politiky hlásí k úspoře nejméně 20 % emisí tohoto skleníkového plynu.  
Výstupy: 
• Společný Akční plán - se soupisem konkrétních opatření a investic, realizace dvou z nich, 
informační kampaně pro veřejnost - lokální konference, energetické dny (+ metodiky) 
• Zapojit česká sídla do sítě RURENER prací národního klubu s cílem posílit jejich politickou 
reprezentaci na úrovni EU 
• Využít rozšířenou Evropskou ligu obnovitelné energie (RESCL – Slunce, biomasa, voda, vítr, 
bioplyn, geot. energie, kogenerace, ekodoprava – www.res-league.eu/czech_cze) 
Souhrnný cíl: 
• Pokročit k energetické soběstačnosti (nezávislosti) území a ve snižování místní produkce 
emisí CO2 
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 Byl ustaven neformálně KLUB RUNERER při SPOV ČR 

 Přínosy členství: 
informace o aktivitách mezinárodního klubu RURENER a Paktu ve prospěch malých sídel, 
zdarma metodika zpracování společného SEAP, informace o Akčních plánech zpracovaných 
v ČR, zdarma zasílání novinek (projektový Newsletter) o dění v partnerských zemích s příklady 
dobré praxe, základní energetické poradenství, možnost zviditelnění vlastního sídla na 
evropské úrovni, efektivní výměna zkušeností z nejlepších projektů OZE a EE 
 

5. Mikroregion Džbány – Mgr. Viktor Liška: realizace mezi-obecní spolupráce SMO, zapojování 
ostatních obcí ORP do aktivit mikroregionu (zajištění obědů pro seniory), člen MAS Posázaví 
a turistické destinace Geopark Kraj blanických rytířů  
Plán aktivit: 
a) Dětská vlastivěda mikroregionu Džbány 
b) Nízkoprahové centrum 
c) Projekt  JANKOW 1645 
d) Rekonstrukce kláštera sv. Františka z Assisi 
e) Galerie sv. Františka ve Voticích 
 

6. Diskuse 
V diskuzi vystoupil také zástupce Mikroregionu CHOPOS Josef Škvor, starosta obce 
Teplýšovice a podělil se o zkušenosti z fungování a financování tohoto dobrovolného svazku 
obcí na Benešovsku. 
 

7. Závěr konference:  

               Podařilo se splnit hlavní cíle:  

I. Přispět k prohloubení spolupráce mezi obcemi a městy, ke zlepšení dialogu mezi 
samosprávnými celky a institucemi státní správy, ke zvýšení vzájemné 
informovanosti. Rozhodně byl položen základ budoucím, tradičním setkáním 
Mikroregionů v našem kraji. 

II. setkání partnerů Sítě a široké veřejnosti na téma zlepšení kvality života ve 
venkovských oblastech s názvem „Poznáváme středočeské venkovy “. 

III. Obnova a rozvoj venkova ve středních Čechách, možnosti podpor od krajů a státu, 
problémy malých obcí. Příklady dobré praxe, možnosti spolupráce na poli PRV, 
soutěž Vesnice roku jako nástroj prezentace dobré praxe. 

IV. Druhý ročník konference je setkáním partnerů Středočeské sítě pro venkov, jeho 
partnerů, členů Spolku pro obnovu venkova SK, MAS, partnerských organizací 
i jednotlivců, kteří rozvíjejí středočeský venkov. 

V. Konference a setkání mikroregionů se stává místem prohloubení vzájemného 
poznání mezi partnery, aktéry, ovlivňujícími život na venkově a správními orgány, 
působícími v rozvoji a obnově venkova, ve vzájemném partnerství a spolupráci. 

 

Zapsala: Dr. Věra Libichová 

30. 6. 2014 

Schválil: Ing. Karel Šilpoch 


