Úvodní slovo předsedy SR
Stav Místní akční skupiny Vladař k roku 2007
Jan Bartoň, předseda SR MAS Vladař o.p.s.
Staňkovice 30. 12. 2007

Historie Vladaře započala jeho založením v roce 1995 a v průběhu tohoto období došlo k řadě
vývojových změn, které vyvrcholily změnou v roce 2003, kdy se Svazek obcí Doupovské hory pod názvem
Vladař vzdal svého důstojného jména a spolu s dalšími Svazky obcí vytvořil silnou Místní akční skupinu,
opírající se nejen o tyto Svazky, jejich obce a města, ale zejména o podnikatele, Nestátní neziskové
organizace a zemědělce. V roce 2004 začala aktivně pracovat Místní akční skupina VLADAŘ na úrovni
LEADER ČR. V letech 2004, 2005, 2006 byl každoročně přijat projekt MAS Vladař a ze strany MZe ČR
podpořen.
Plenární zasedání 23. 11. 2006 projednalo a schválilo strategii MAS Vladař pro období 2007 - 2013,
projednalo problematiku organizace a řízení, rotaci kádrů a vyhodnotilo realizované projekty 2006.
Dále vzalo na vědomí:





Rozvojový plán 2007-2013,
postup při zpracování studií projektových záměrů,
návrh vzdělávání a školení členů MAS 2007,
specifické cíle MAS Vladař.

Plenární zasedání konané dne 26. 7. 2007, které se uskutečnilo v Kulturním domě v Radonicích bylo
přípravou na realizaci náročné etapy udržitelného rozvoje venkova na území Vladaře v sedmiletém období
2007 – 2013.
Přípravy vyvrcholily Plenárním zasedáním, které se konalo 12. října 2007.
Informaci o stavu MAS Vladař bych rád pojal, jako předseda Správní rady komplexněji tak, aby všichni
členové a pracovníci MAS Vladař měli dostatečný přehled a současně byla informovaná i veřejnost ve všech
našich mikroregionech. Naše MAS Vladař jednoznačně pracuje ve prospěch všech obyvatel žijících a
pracujících na území Vladaře. Nesoustřeďujeme se tedy pouze na vlastní členskou základnu, ale na celé
území.
MAS Vladař se rozkládá na území od západních hranic Vojenského újezdu Hradiště až po východní
hranice Žatecka a od severu – Kadaňska a Nechranicka až po jižní hranice Manětínsko-Nečtinského
mikroregionu. MAS je rozložena na území 43 obcí a měst, na 232 katastrech a má výměru 1 426,92 km². Na
tomto území žije 65 797 obyvatel s hustotou jejich rozložení 46,11 obyvatel na km².
Tato velikost se již nebude významně zvětšovat, i když několik obcí projevilo zájem o členství v naší
Místní akční skupině. Místní akční skupinu budeme rozšiřovat pouze v tom případě, že přistupující území má
skutečně zájem pracovat metodou LEADER a již v době přístupu jeho komunální sféra (vedení obce) úzce a
zcela konkrétně spolupracuje s podnikateli, zemědělci, NNO, nebo dokonce i dobrovolníky, působícími
v dané obci. Tedy obec, která již pracuje na rozvoji a zlepšení životní úrovně své obce či městečka ve
spolupráci s aktivními občany.
Naopak předpokládáme, že se výrazně zvětší naše členská základna, ze současných 40 členů na více než
dvojnásobek.
Ještě jednou zdůrazňuji - nepředpokládáme, že se výrazně bude zvětšovat počet obcí (max. o 3-10 obcí) a
tím pádem ani počet obyvatel, který se v budoucnu bude pohybovat okolo 75 tisíc.
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Hlavní cíle Strategie MAS Vladař, které od roku 2007 postupně realizujeme:
(odsouhlasené na Plenárním zasedání 11/2006)
 snížení extrémně vysoké nezaměstnanosti, stabilizace obyvatel, vytváření příznivých sociálních
podmínek každodenního života na venkově,
 systematická podpora pro vytváření partnerství, podpora dobrovolné práce a společenského života na
venkově,
 podpora vzdělání a celoživotního vzdělávání, udržitelné venkovské školství, zabezpečení informační a
komunikační strategie venkova,
 podpora podnikání a diverzifikace ekonomiky mikroregionu s maximálním využitím místních zdrojů.
Tvorba a rozvoj místních produktů. Podpora udržitelného rozvoje zemědělství,
 zachování a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví,
 zlepšení kvality života na venkově, jeho obcí a měst, obnova venkovského vzhledu obcí a souběžně i
krajiny.
Součástí strategie mikroregionů je i intenzivní snaha o zapojení co největšího počtu zemědělců,
podnikatelů mimo zemědělství, nestátních neziskových organizací a také dobrovolníků (žijících na území
Vladaře) do aktivit realizovaných metodou LEADER. Podpora uzavírání partnerství se vzájemnou
výhodností pro všechny zúčastněné partnery za účelem společné realizace projektů a vytváření nadhodnoty.
MAS Vladař bude prosazovat na MZe v rámci EAFRD OSA IV. LEADER, aby jednotlivé MAS mohly
pracovat metodou LEADER tak, jak je tomu ve starých zemích Evropské unie. Tzn., že každá MAS může
využít všechny operační programy podporující jakýmkoliv způsobem venkov. Dále, že MAS mohou
navrhovat ve svých prioritách a jednotlivých opatřeních v plném rozsahu měkké i tvrdé projekty, tzn.
neinvestiční i investiční.

Rozvojový plán MAS VLADAŘ pro rok 2007 a období 2008 – 2013:
 rok 2006 - 2007 byl pro Vladař rokem inventarizace, sumarizace úkolů, projektů a vizí nejen všech
členů Vladaře, ale i jednotlivých územních celků,
 tvorba projektové dokumentace a příprava pro nové období 2007 – 2013 je zaměřená na zvýšení
absorpční kapacity mikroregionu Vladař,
 odstraňování nezaměstnanosti u části místního obyvatelstva,
 vzdělávání, informace a komunikace,
 vzhled obcí a měst,
 životní prostředí a krajina,
 udržitelný rozvoj zemědělství,
 podnikání venkova na území Vladaře a jeho důsledná diverzifikace (místní produkce),
 kulturní a společenské aktivity, mezilidské vztahy.

Specifické stěžejní cíle pro období 2007-2013:
 využití komplexu Nechranické přehrady,
 společná řešení a spolupráce s Vojenským újezdem Hradiště,
 v rámci organizace obecně prospěšné společnosti vytvoření pracovních skupin a jejich aktivizace.
Pracovní skupiny: (zemědělská, podnikatelská, NNO a pracovní skupina dobrovolníků)

Organizačně technické zabezpečení
Vzhledem k náročnosti následujícího období, mimořádné příležitosti realizování pozitivních změn ve
venkovském prostoru, docházelo v roce 2007 v MAS Vladař k významným a důrazným organizačním
změnám. VLADAŘ MUSÍ BÝT PŘIPRAVEN A AKCESCHOPNÝ.
Přehled nejdůležitějších změn:
 Správní rada zvýšila počet pracovních schůzek. V případě nutnosti zasedala souběžně s Dozorčí radou.
 DR se zaměřila na kontrolu všech dokumentů MAS.
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 Programový výbor se zaměřil na tvorbu Strategického plánu LEADER (SPL) a spolu s celou členskou
základnou na tvorbu Integrovaného strategického plánu území Vladař (ISPÚ).
 Sekretariát MAS Vladař posílil své pracovní možnosti zvýšením počtu pracovníků. V roce 2007
pracoval ve složení:
PhDr. Petr Sušanka
- ředitel MAS Vladař, o.p.s.,
Jana Kriegelová
- sekretářka,
Martin Polák
- webmaster a projektový manažer,
Pavel Stoček
- manažer Svazku obcí Doupovské hory, současně odborný pracovník
sekretariátu.
V roce 2008 musíme tyto pracovníky postupně profesionalizovat.
V průběhu roku 2007 byla naše činnost zaměřena na upevnění spolupráce jednotlivých odborných center
MAS Vladař. Rok 2008/2009 bude zaměřen na organizované a úzké propojení včetně společné tvorby
projektů apod.
 CENTRUM REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VENKOVA VALEČ – RVIS VLADAŘ (Svazek obcí Doupovské hory)
PhDr. Petr Sušanka - vedoucí realizačního týmu, facilitátor, projektový manažer, Martin Polák - člen
proj. týmu, Jana Kriegelová - člen proj. týmu, Pavel Stoček - člen proj. týmu, monitoring (v rámci
vykonávané praxe).
 CENTRUM REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VENKOVA BŘEZNO (Mikroregion Nechranicko),
Hana Halyová, halyova@email.cz , Tel. 474 692 314, mob.724 170 206
 CENTRUM REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VENKOVA RADONICE (Mikroregionu Radonicko),
Milena Kostihová, kostihova.m@seznam.cz , Tel. 474 331 134
 ROZVOJOVÉ CENTRUM STAŇKOVICE (Mikroregionu Žatecko)
Marta Rámešová, ramesova@stankovice.cz , mob. 608 434 348, 721 908 553
 CENTRUM REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VENKOVA NEČTINY (Manětínsko-Nečtinský mikroregion)
Ing. Marie Krzáková, nectiny@iol.cz , Tel. 373 314 104, mob. 732 576 714,
Společně se chceme pokusit obnovit činnost Centra regionálního rozvoje venkova TOUŽIM.
Chtěl bych využít této Výroční zprávy 2007 a poděkovat všem našim předchůdcům a ještě více všem,
kteří od samého počátku ve Vladaři a později v MAS Vladař pracují ve prospěch udržitelného rozvoje tohoto
území.
Děkuji i všem bezejmenným, kteří v našich obcích vykonávají dobrovolnou činnost při práci s dětmi, ve
sportovních klubech a zařízeních, pořádají společenské akce a udržují tradiční aktivity. Některé
z realizovaných aktivit mají i stoletou historii a naší snahou bude ve všech těchto aktivitách pokračovat,
vytvářet nové tak, aby náš venkov ožil, a všichni jsme byli hrdí na to, že jsme venkované. Není to vůbec
jednoduchá cesta, ale nikdy se nám nenaskytla a v budoucnu ani nenaskytne současná příležitost.
Je před námi šestileté období. Období, ve kterém můžeme výrazným způsobem změnit život na venkově.
Musíme mít ovšem promyšlené představy a vize o prioritách rozvoje na našem území, na území Vladaře. Ke
stanoveným prioritám pro období 2008-2013 musíme mít připraveny podrobné projekty pro stanovená
opatření.
Pro období 2014-2020 pak navazující vize, pro které se budou v letech 2010-2014 připravovat podrobné
projektové dokumentace
Jedině systematickou každodenní prací za podpory co nejširší veřejnosti a kvalitní komunitní správy
našich měst a obcí můžeme dosáhnout prokazatelných výsledků, které se promítnou ve změnách životních
podmínek na venkově, celkového prostředí, ve kterém žijeme a zejména pak ve vztahu mezi námi
venkovany.
Jan Bartoň,
předseda Správní rady
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Úvodní slovo ředitele MAS Vladař
Realizované úkoly MAS Vladař v roce 2007
PhDr. Petr Sušanka, ředitel MAS Vladař o.p.s.
Valeč 30. 12. 2007

Na základě analýzy strategických záměrů MAS Vladař z období 1995 – 2006, realizované SWOT
analýzy, rozborů projektových záměrů všech základních článků Vladaře (podnikatelů, NNO, obcí a měst) byl
v letošním roce zpracován Integrovaný strategický plán území Vladař pro období 2007 – 2013. Hlavní
strategické cíle uvádí ve svém referátu předseda SR Jan Bartoň.
Součástí strategie MAS Vladař, jeho šesti mikroregionů a 43 měst a obcí je i intenzivní snaha o zapojení
co největšího počtu občanů, zemědělců, podnikatelů mimo zemědělství, nestátních neziskových organizací a
také dobrovolníků (žijících na území Vladaře) do aktivit realizovaných metodou LEADER. V rámci strategie
ISPÚ od roku 2007 podporujeme uzavírání partnerství se vzájemnou výhodností pro všechny partnery za
účelem společné realizace projektů a vytváření nadhodnoty. ISPÚ se zaměřuje zejména i na aktivizaci
občanů. Aktivizace je podporována samotnou další strategií v rámci ISPÚ. V roce 2007 je řešeno na úrovni
obcí a měst. Pravděpodobně tomu tak bude i v roce 2008, ale nejpozději v roce 2010 budou tyto aktivity
řešeny spolu s komunální sférou jako prioritní úkol MAS Vladař.
Do Integrovaného strategického plánu byl v roce 2007 zapracován i Strategický plán LEADER, jehož
hlavní prioritou je:

Zlepšení kvality života ve venkovském prostoru na území Vladaře.
Plénum odsouhlasilo 5 opatření (procenta vyjadřují rozsah jejich financování).
opatření III. 2.1.1.
vyčleněno 51,37%
 Obnova a rozvoj vesnic
Zaměření: Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí. Územní plány.
opatření III. 2.1.2.
vyčleněno 11,19%
 Občanské vybavení a služby
Zaměření: Občanské vybavení a služby. Integrovaná informační a školící centra s využitím ICT. Zázemí
pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní účely.
opatření III. 2. 2.
vyčleněno 16,37%
 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Zaměření: Studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova. Obnova a
zhodnocování kulturního dědictví venkova. Stálé výstavní expozice a muzea.
opatření III. 1. 3.
vyčleněno 4,37%
 Podpora cestovního ruchu
Zaměření: Pěší trasy a hippostezky.
opatření III. 3. 1.
vyčleněno 1,56%
 Vzdělávání a informace
Zaměření: Vzdělávací projekty.
Jedná se celkem o 84,86 % z celkové dotace poskytnuté pro MAS Vladaře strany MZe. Zbývající částka
je plánována na administrativu MAS Vladař. Faktické možnosti pro období 2008-2013 budou vycházet
zejména ze změny kurzu EURO/Kč a budou stanoveny v průběhu 1. poloviny roku 2008.
U opatření Vzdělávání a informace chceme v průběhu šestiletého období využít této dotace
prostřednictvím mikroregionu tzn., že každým rokem bude zajišťovat pro MAS Vladař vzdělávací aktivity
jiný mikroregion. Pro rok 2008 navrhujeme mikroregion Radonicko, nebo Nechranicko.
Pro oživení mikroregionu a aktivit občanů žijících na území Vladaře jsme si stanovili minimální
monitorovací kritéria, které máme zájem realizovat. Konkrétním cílem pro daná monitorovací kritéria je
období leden 2008 až červen 2010.
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Monitorovací kritéria:
 Počet partnerských smluv
Předpoklad min. navýšení členské základny MAS na jednonásobek (100 členů)
2008 - aktivizace členské základny 50 partnerských smluv, aktivních členů,
2009 - navýšení členské základny o 50% tj. min. 75 členů,
2010 - navýšení členské základny o 50% z roku 2007, tj. min. 100 členů.
 Zvýšení aktivity v oblasti dobrovolné práce
Počet dobrovolníků a počet dobrovolných akcí (20 dobrovolníků / 20 akcí)
2008 - rozbor aktivní činnosti v obcích MAS Vladař v roce 2007 a 2008, tento rozbor předložit PV,
SR, DR do 15. 2. 2009 a vyhodnotit na 1. Plenárním zasedání MAS Vladař v roce 2009. Z provedené
analýzy tzv. měkkých projektů provést závěry ve smyslu vyhodnocení předchozí činnosti na území
MAS Vladař a navrhnout další postup v letech 2009-2013. Vyhlásit na 1. Plenárním zasedání 2009
soutěž Živý venkov na území Vladaře. Vyhodnocení soutěže provést ve 4. čtvrtletí 2009 a tuto
soutěž každoročně opakovat.
Tím bude vytvořeno Vlastní grantové schéma, MAS zabezpečí jeho financování a samotný projekt
zrealizuje na úrovni tzv. „měkkých“ – neinvestičních projektů. Cíl této aktivity v rámci ISPÚ: Venkovské
partnerství (aktivizace venkova a jeho obyvatel). Doprovodný jev – Metoda LEADER do každé vesnice a
městečka. (1 grantové schéma)
V rámci této činnosti
 Opatření k poskytování informací a území místní rozvojové strategie
2008 - příprava podkladů pro realizaci ISPÚ, SPL a Živý venkov (zabezpečení výstavní plochy,
propagačních materiálů a ostatních podkladů tak, aby realizace mohla být provedena v 1. pololetí
2009).
2009 - ještě před ukončením zpracování podkladových materiálů od 1. čtvrtletí zahájit propagaci
územní a místní strategie MAS Vladař na území 43 měst a obcí. Dále na úrovni 3 krajských úřadů, ke
kterým je MAS Vladař územně příslušný (počet plánovaných podpořených akcí 46).
 Vzdělávání členů, kteří se podílí na přípravě a implementaci místní rozvojové strategie.
Již ze strategického plánu LEADER MAS Vladař vyplývá, že na tuto oblast bude zaměřena maximální
pozornost v průběhu celého období 2007-2013 a bude pokračovat i v období následném 2014-2020.
Na celém území MAS Vladař bude zaveden systém trvalého a dlouhodobého vzdělávání na území
venkova a přímo na venkově. Nebude se jednat o suplování vzdělávání, které mohou poskytnout města
okolnímu venkovu.
Vzdělávání členů MAS Vladař již je a bude realizováno na úrovni ÚZEI (vzdělávání manažerů
venkova - v MAS Vladař absolvovaly již 4 osoby). Dále inicujeme osobní vzdělávání a zvyšování
kvalifikace u každého jednotlivce (studují 2 osoby), MAS Vladař vytváří v letech 2007-2008 vlastní
školící systém a individuální vzdělávání jednotlivců.
V období do 1. pololetí 2010 - počet plánovaných podpořených akcí 14.
 Propagační akce
2008 - příprava podkladových materiálů pro realizaci propagace a medializaci metody LEADER,
MAS Vladař, aktivit jednotlivých měst a obcí na území Vladaře,
2009 - tisk a realizace propagačních materiálů v 1. pololetí 2009 (hromadná akce), tisk a realizace
propagačních materiálů pro jednotlivé obce, speciální propagace místní strategie a realizovaných či
zahajovaných projektů. Tyto aktivity budou probíhat v 2. pololetí 2009 a 1. pololetí 2010
(počet plánovaných podpořených akcí 43)
V roce 2007 pokračovala MAS Vladař i v aktivitách obecně prospěšných pro celé hnutí a vytvářela tak
podmínky pro organizaci a řízení NS MAS ČR včetně podkladů pro monitoring aplikace metody LEADER
na území celé ČR.
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MAS Vladař vyvíjí maximální aktivitu i v budování nadregionální a mezinárodní spolupráci. V tomto
smyslu byl v roce 2007 připravován projekt, jehož realizace by měla být zahájena v roce 2008-2009. Jedná
se o spolupráci mezi MAS a spolupráci na mezinárodní úrovni, která by měla ovlivnit „Zlepšení kvality
života ve venkovském prostoru“. Jedná se o dlouhodobý projekt Partnerství, zaměřený na venkovský
prostor každé jednotlivé MAS a samozřejmě tím i MAS Vladař. V roce 2008 předpokládáme, že spolu s
MAS Vladař, MAS Pobeskydí, MAS Sdružení Růže bude (počet spolupracujících MAS cca 20). V prvém
případě se chceme zaměřit na podporu začínajících MAS, kde hlavní podmínkou zapojení bude faktická
práce metodou LEADER a zájem o trvalou spolupráci v této oblasti. MAS budou vybírány postupně ze
všech 13 krajů.
Svatoplukovy pruty venkova budou dlouhodobou, resp. trvalou aktivitou nás venkovanů.
Od vizí k realitě, Osm kroků ke změnám
1. Sjednocení obcí a měst venkova
Formy: Fungující svazky obcí, mikroregiony, jejich spojování v silný subjekt venkova.
2. Dosáhnout rozsáhlých vědomostí venkova
Vytvořit podmínky pro argumentaci. Formy: Permanentní vzdělávání na všech úrovních a na venkově
(„Universita venkova“).
3. Zabezpečit projekty pracovních příležitostí
Stabilizovat zemědělství, obnovit podnikání na venkově.
4. Omezovat vysídlování a připravit program dosídlování
Ve vybraných lokalitách venkova, kde jsou k tomu připraveny podmínky.
5. Důrazně prosazovat program proti společenské, morální a sociální devastaci venkova
Hledat nové aktivizující formy sociální podpory, současný systém je až demoralizující.
6. Zachovat a významně rozvinout přírodní a kulturní hodnoty na venkově prozatím
nedevastované.
Péče o životní prostředí
7. Péče o rodinu a rozvoj občanské společnosti
Přijatelný rozvoj občanské vybavenosti a zázemí pro plnohodnotný život na venkově.
8. Partnerství na všech úrovních venkova
Formy: Obnovení sousedských a mezilidských vztahů. Partnerství nestátních neziskových organizací a
komunální sféry.
PPP – Partnerství podnikatelů a komunální sféry
V roce 2007 pracovala MAS Vladař bez podpory ze strany MZe ČR, naopak prosazoval, aby v tomto
roce byla poskytnuta podpora začínajícím MAS, které nebyly vybrány v projektech LEADER 2004, 2005,
2006 a LEADER + 2004-2006. Zde jsme v tomto roce spolupracovali na podpoře MAS České středohoří,
MAS Zlatá cesta a MAS Sokolovsko. Dle našeho názoru tyto aktivity byly úspěšné, všechny 3 uvedené
MAS byly vybrány do projektu LEADER ČR 2007. Tato činnost má jednoznačný význam pro rozvoj
metody LEADER v ČR, ale je i velkým přínosem pro naší Místní akční skupinu Vladař. Proto v roce 2008
tyto aktivity ještě rozšíříme, jsme přesvědčeni, že ovlivní vývoj nejen zúčastněných MAS, ale výrazně i
prospěje k rozvoji MAS Vladař.
PhDr. Petr Sušanka,
ředitel MAS Vladař
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Historie MAS Vladař
Historie Vladaře se odvíjí od spolku obcí Žluticka, které založil Herbert Gut v roce 1995. Významné
rozšíření spolupráce nastává zhruba o 3 – 4 roky později, kdy se předsedou stává Ing. Jaroslav Vojta a
sdružení Vladaře významně rozšiřuje spolupráci mezi obcemi. V této spolupráci se objevují prvé prvky
metody LEADER.
V letech 2000 – 2003 někteří pracovníci Vladaře se na všech možných úrovních seznamují s praktickými
zkušenostmi metody LEADER ve „starých“ zemích EU. Vladař si současně pořizuje software pro GISové
aplikace. Tento krok výrazně ovlivnil nejen MAS Vladař, ale chceme věřit i celé hnutí MAS v České
republice. Jsme navíc přesvědčeni, že jeho význam ještě více naroste v letech 2010 – 2013.
MAS Vladař je vybrán do všech dotačních titulů LEADER mimo LEADER + 2004 – 2006. V roce 2004
vzniká MAS Vladař, z.s.p.o., které ukončilo svoji činnost v roce 2005 a v roce 2006 vzniká MAS Vladař
o.p.s. MAS Vladař velmi aktivně pracovala na vzniku Národní sítě MAS ČR a na rozšíření metody LEADER
na území ČR, zejména formou konferencí. Prvé dvě konference proběhly v Klášteře Premonstrátů Teplá
v roce 2005 a 2006. Na Evropské konferenci o venkovu byla založena i Národní síť rozvoje venkova (5. 11.
2005). Můžeme říct, že etapa z rodu MAS Vladař a jeho již profesionální podobu nabývá v roce 2007.
Za SPL se stává zodpovědný v MAS Vladař Programový výbor.
Přípravou Integrovaného strategického plánu území a Strategického plánu LEADER se zabývá Správní a
Dozorčí rada na svých zasedáních 25. 1. 2007, 27. 2. 2007, 12. 7. 2007, 23. 7. 2007, 13. 9. 2007, 12. 10.
2007, 17. 12. 2007. Integrovaný strategický plán MAS Vladař a SPL projednávala pak i Veřejná plenární
zasedání, která se konala 23. 11. 2006, 26. 7. 2007, 12. 10. 2007.
Geografický vývoj Vladaře je znázorněn na obrázcích, charakterizujících dynamické přeměny MAS
Vladař co do územního rozložení.
Důvody těchto změn nejsou součástí Výroční zprávy. Mimo 5 – ti geografických vyobrazení uvádíme i
chronologický přehled hlavních historických událostí MAS Vladař.

Vývoj územních změn:
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Pouze stručně, k územnímu přesunu došlo
odstoupením Mikroregionu Slavkovský les, který se
nacházel prakticky uprostřed mezi Doupovskými
horami a Mariánsko-lázeňským mikroregionem. Tím
došlo k rozdělení MAS 21 a MAS Vladař. Mezi MAS
21 a MAS Vladař trvá spolupráce. MAS Náš region
se osamostatnila.

Chronologický přehled hlavních historických událostí MAS Vladař
založení Sdružení Vladaře jako Spolku obcí Žluticka za předsednictví pana Herberta
1995
Guta, starosty města Žlutice
významné rozšíření spolupráce s prvními prvky metody LEADER.
1998
Předsedou se stává Ing. Jaroslav Vojta, starosta města Žlutice
2000-2002 přímé účasti na školeních LEADER
2002-2003 aktivní školení pod vedením zahraničních pracovníků LEADER.
absolvování dlouhodobého školení LEADER, organizátor MZe ČR. Prakticky roční
školení vedli specialisté z Francie, kteří působili dlouhodobě v ČR.
V rámci projektu POV, MMR ČR realizován „Integrovaný projekt venkovského
2003
mikroregionu Vladař“.
Zahájena práce na informačním systému a GIS aplikacích.
Ve spolupráci s MAS Srdce Čech.
11.8. 04 Vzniká MAS Vladař, z.s.p.o.
Podána úspěšně žádost o LEADER ČR 2004, bylo podáno 7 projektů, z toho
realizováno 5 projektů , z dotací 4,5 mil.Kč
2004
Leader + 2004-2006
Mezi 10ti vybranými MAS, nebyl MAS Vladař vybrán
Podána úspěšně žádost o LEADER ČR 2005, podáno 9 projektů, z toho realizováno
5 projektů s dotací 4,2 mil. Kč.
Spoluorganizátor Evropské konference o venkovu, Klášter Premonstrátů, Teplá.
2005
Spolu s 23 MAS byla založena v průběhu konference Národní síť rozvoje venkova
(nyní Národní síť MAS ČR,o.s.), která má v současnosti 103 členů.
Registrace MAS Vladař, o.p.s. Krajský soud v Plzni, oddíl O, vložka č. 93,čj. F
1054/2006 – 13.
Podána úspěšně žádost o LEADER ČR 2006, podáno 6 projektů, z toho bylo
realizováno 5 projektů a následně byl realizován 6tý projekt z rezervy MZe ČR.
Celková dotační částka 3,6 mil. Kč.
2006
Ustaven Výbor NS MAS ČR, o.s.
MAS Vladař zpracovává pro potřeby NS MAS ČR - karty MAS a mapy MAS (GIS
aplikace).
Spoluorganizátor II. Národní konference o venkovu, Klášter Premonstrátů, Teplá.
MAS Vladař navazuje úzkou spolupráci při podpoře vznikajících MAS. V tomto
roce podporuje MAS České středohoří, MAS Sokolovsko a MAS Zlatá cesta.
Všechny 3 MAS získaly LEADER ČR 2007.
Spoluorganizátor odborné části III. Národní konference o venkovu, Boskovice, nejen
2007
pro MAS Vladař, jeho obce a města, ale v rámci partnerských smluv postupně i s
řadou MAS.
Na základě objednávky MZe ČR, MAS Vladař předala mapové podklady a karty
MAS, včetně závazku provádění čtvrtletních inovací v roce 2008.
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Struktura a orgány MAS Vladař o.p.s.
ZAKLADATELÉ MAS VLADAŘ, o. p. s.
Druh

Jméno

Adresa

Telefon

E-mail

474 692 013

halyova@email.cz

KS

Hana Halyová

Nechranická 163, 431 45 Březno

P

Ivo Husinecký

Plzeňská 344, 364 01 Toužim

353312554, 602476901

husinecky@volny.cz

P

Ing. Václav Lamka

Plzeňská 344, 364 01 Toužim

602 166 041

info@kv.tex-color.cz

NNO Ing. Bohumil Skoupý

Karlovarská 6, 364 55 Valeč

603 294 035

skoupyb@sport-butovice.cz

KS

Mgr. Pavel Suk

Manětín 55, 331 62 Manětín

602213465, 373392217

starosta@manetin.cz

P

JUDr. Radan Večerka

Stružná 112, 364 72 Stružná

602414696, 353223611

radan.vecerka@seznam.cz

KS

Věra Vernerová

Radonice 212, 431 55 Radonice

474397120, 724149827

ou.vernerova@seznam.cz

KS

Ing. Jaroslav Vojta

Hradební 53, 364 52 Žlutice

602576893, 353393289

meu@zlutice.cz

P

Ing. Zdeněk Vukliševič

Chýšská 44, 439 83 Lubenec

603 724 912

lukra.sro@tiscali.cz

PLÉNUM MAS VLADAŘ, o.p.s.
Dle statutu MAS Vladař o.p.s. jsou členy pléna všichni držitelé partnerské smlouvy s MAS Vladař o.p.s.

SPRÁVNÍ RADA
Druh
Jméno
KS
Jan Bartoň *

Rot.
R3

Adresa
Postoloprtská 8, 439 49 Staňkovice

Telefon
602 456 384

E-mail
oustankovice@iol.cz

D

S1

Nechranická 163, 431 45 Březno

474 692 013

halyova@email.cz

Hana Halyová

P

Ivo Husinecký

R2

Plzeňská 344, 364 01 Toužim

353 312 554, 602 476 901

husinecky@volny.cz

KS

Václav Šístek

N3

Bitozeves 50, 441 01 Louny

728 059 811

ou.bitozeves@wo.cz

D

Jan Fronc

R2

Karlovarská 6, 364 55 Valeč

774 621 314

Jan.fronc@valec.cz

P

Ing. Zdeněk Vukliševič

S1

Chýšská 44, 439 83 Lubenec

603 724 912

lukra.sro@tiscali.cz

DOZORČÍ RADA
(kontrolní komise)
Druh
Jméno
KS
Ing. Jiří Křemenák*

Rot.
N3

Adresa
Nečtiny 82, 331 63 Nečtiny

Telefon
606 107 356

E-mail
nectiny@iol.cz

KS

Věra Vernerová

S2

Radonice 212, 431 55 Radonice

474 379 120, 724 149 827

ou.vernerova@seznam.cz

KS

Ing. Jaroslav Vojta

R3

Hradební 53, 364 52 Žlutice

602 576 893, 353 393 289

meu@zlutice.cz

P

Luděk Civín

N2

Žižkov 13, 364 52 Žlutice

602 446 121, 353 393 331

ludek.civin@seznam.cz

P

Alena Bulínová

N1

Štichovice 24, 331 41 Kralovice

721 908 162, 373 399 218

zdvstichovice@volny.cz

P

Václav Konopík

N1

Husova 115, 364 52 Žlutice

777 124 431, 353 398 101

sml.zlutice@tiscali.cz

PROGRAMOVÝ VÝBOR
Druh

Jméno

NNO PaedDr. Vladislav Krumer*

S, FA

Karlovarská 6, 364 55 Valeč

604 760 308

E-mail
milire@quick.cz

P

Z

Husova 153, 364 55 Valeč

608 231 314

petr.susanka@valec.cz

PhDr. Petr Sušanka

Rot.

Adresa

Telefon

KS

Jan Bartoň

S

Postoloprtská 8, 439 49 Staňkovice

415 721 703

oustankovice@iol.cz

KS

Václav Šístek

S

Bitozeves 50, 441 01 Louny

728 059 811

ou.bitozeves@wo.cz

KS

Ing. Jiří Křemenák

S

Nečtiny 82, 331 63 Nečtiny

606 107 356

nectiny@iol.cz

Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2008

Stránka 10 z 21

Struktura a orgány MAS Vladař o.p.s.
MONITOROVACÍ VÝBOR
Druh

Jméno

Rot.

Adresa

Telefon

NNO

Jan Fronc *

S

Růžová 93, 364 55 Valeč

774 621 314

E-mail
jan.fronc@valec.cz

ZM D

Marta Rámešová

T, ZM

Postoloprtská 8, 439 49 Staňkovice

415 210 253

ramesova@stankovice.cz

ZM D

Milena Kostihová

T, ZM

Vojnín 3, 431 55 Radonice

474 331 134

kostihova.m@seznam.cz

D

Eva Danečková

S

Růžová 89, 364 55 Valeč

777 271 836

eva.daneckova@valec.cz

ZM D

Romana Enzmanová

T, ZM

Kaštanová 302, 431 45 Březno

737 758 637

breznoinfo@seznam.cz

ZM D

Ing. Marie Krzáková

T, ZM

Nečtiny 82, 331 62 Manětín

373 313 104

nectiny@iol.cz

Z

Martin Polák

T, Z

Smetanova 264, 370 33 Jesenice

603 897 340

martin.polak@valec.cz

Z

PhDr. Petr Sušanka

T, Z

Husova 153, 364 55 Valeč

608 231 314

petr.susanka@valec.cz

ZM D

Pavel Stoček

T, Z

Nová Víska 10, 364 71 Bochov

736 650 961

pavel.stocek@valec.cz

Z

Jana Kriegelová

T, Z

Růžová 89, 364 55 Valeč

775 064 657

jana.kriegelova@valec.cz

P

Jan Borecký

S

Sadová 480, 364 52 Žlutice

353 393 404

foto.borecky@atlas.cz

Telefon

D

VÝBĚROVÁ KOMISE
Druh

S (08)

Hradební 53, 364 52 Žlutice

353 393 289

E-mail
meu@zlutice.cz

NNO Ing. Bohumil Skoupý

S (08)

Karlovarská 6, 364 55 Valeč

603 294 035

skoupyb@sport-butovice.cz

P

Ing. Zdeněk Vukliševič

S (08)

Chýšská 44, 439 83 Lubenec

603 724 912

lukra.sro@tiscali.cz

D

Hana Halyová

S (08)

Nechranická 163, 431 45 Březno

474 692 013

halyova@email.cz

KS

Věra Vernerová

S (08)

Radonice 212, 431 55 Radonice

474 379 120

ou.vernerova@seznam.cz

P

Stanislav Zatloukal

S (08)

Velký Hlavákov 6, 364 52 Žlutice

353 399 770

ekozask@sezanam.cz

KS

Jméno

Rot.

Ing. Jaroslav Vojta *

Adresa

FINANČNÍ KOMISE
Druh
Jméno
P
Ing. Miroslav Pokrupa
NNO Ing. Bohumil Skoupý*
D
Eva Danečková

Rot.
S
R
S

Adresa
Krásný Dvůr, 439 72 Krásný Dvůr
Karlovarská 6, 364 55 Valeč
Růžová 89, 364 55 Valeč

Telefon
603 471 931
603 294 035
777 271 836

E-mail
miroslav.pokrupa@sopos.cz
skoupyb@sport-butovice.cz
eva.daneckova@valec.cz

MEDIÁLNÍ A PROPAGAČNÍ KOMISE
Druh
D

Jméno

Rot.

Adresa

603 897 340

E-mail
martin.polak@valec.cz

Sadová 480, 364 52 Žlutice

353 393 404

foto.borecky@atlas.cz

Krásný Dvůr 2, 439.72 Krásný Dvůr

415 214 451

krasnydvur@iol.cz

Martin Polák

N, Z

Husova 119, 364 55 Valeč

P

Jan Borecký

N

D

Jiří Procházka

N

Telefon

Legenda:
* - Předseda
P – podnikatel, KS – komunální sféra, NNO – nezávislá nezisková organizace, D – dobrovolník, Z - zaměstnanec MAS Vladař, o.p.s.
ZM - zaměstnanec mikroregionu MAS Vladař, o.p.s.,N - nový kooptovaný člen, T - trvale ve funkci,M - manažer, FA - facilitátor
Rotace členů probíhá pouze u Správní a Dozorčí rady (1., 2. a 3. rokům)
Rotace výběrové komise (po 3 letech), u jmen je rok, kdy člen komise ukončí svoji činnost.
R - rotace v daném roce (2007),
Rotace členů v SR, DR (postupně každým rokem přistupují, odstupují; 3/2006 byla provedena volba
S - setrvává ve funkci (na dané období, zpravidla na 3 roky)

Nová verze pro rok 2007, je zde zohledněna rotace odsouhlasena ke dni 27. 2. 2007
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Pracoviště MAS Vladař
MAS Vladař měla v roce 2007 8 profesionálních pracovníků. MAS Vladař a jejich obcí je organizován
podle mikroregionů (VIZ. mapka). Každý mikroregion mimo Vojenského újezdu Hradiště má svého
pracovníka na plný úvazek. Centrem je pak sekretariát MAS Vladař se 3 pracovníky na plný úvazek.
V centru MAS Vladař pracuje i manažer Svazku obcí Doupovské hory s pracovištěm v Toužimi. V letech
2007 – 2009 bude MAS Vladař prohlubovat strukturu Center regionálního rozvoje venkova (Nečtiny,
Toužim – Žlutice, Radonice, Březno, resp. Rozvojové centrum mikroregionu Žatecko. V roce 2010 by měla
tato aktivita být ukončena existencí úzké spolupráce mikroregionální politiky na území Vladaře.
Předpokládáme, že bude fungovat i ReVIS (Regionální vzdělávací informační středisko Valeč), které
funguje momentálně na úrovni Informačního centra.

Pracoviště MAS Vladař o. p. s. v jednotlivých mikroregionech
RVIS – Vladař
MAS Vladař o.p.s.
Karlovarská 6, 364 55 Valeč
Zasedací a konzultační prostory
MAS Vladař o.p.s.
Náměstí 119, 364 55 Valeč
Pracovna VT, studovna, školící pracoviště
Centrum regionálního rozvoje venkova Valeč
MAS Vladař o.p.s.
Husova 153, 364 55 Valeč
Pracovna
Centrum regionálního rozvoje venkova
Březno
Radniční 97, 431 45 Březno
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Centrum regionálního rozvoje venkova Radonice
Radonice 76, 431 55 Radonice
Rozvojové centrum Mikroregion Žatecko
Postoloprtská 8, 439 49 Staňkovice
Centrum regionálního rozvoje venkova Toužim
Sídliště 428, 364 01 Toužim
(momentálně nefunguje)
Centrum regionálního rozvoje venkova Nečtiny
Nečtiny 82, 331 63 Nečtiny
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Partnerství a spolupráce MAS
V letech 2000-2003 někteří vedoucí představitelé Vladaře absolvovali nejdříve jednotlivá setkání s LAG
evropské patnáctky (Rakousko, Finsko, Irsko, Německo, Norsko, Portugalsko, Španělsko). Za dvě
nejvýznamnější pokládáme setkání aktivistů LEADER organizované MMR ČR na Šumavě v roce 2002.
Z tohoto setkání vznikl přímý kontakt na LAG Duhalow a na manažerku Mauru Walsh a Jacka Rocheho,
prezidenta ELARD (Evropské sítě Místních akčních skupin).
Zahraniční účastníci se tehdy rozjeli do připravovaných MAS a Karlovarský kraj - MAS Vladař uvítal
právě irskou delegaci.
Od této doby byla LAG Duhalow jedním z hlavních facilitátorů - „učitelů“ MAS Vladař, která velmi
bedlivě studuje veškeré dokumenty, včetně anuálů LAG Duhalow. A to i zpětně od roku 1995.

Zkušenosti managementu MAS Vladař o.p.s.
Jan Bartoň

Předseda SR

Ing. Jiří Křemenák

Předseda DR

Paed.Dr. Vladislav Krumer

facilitátor

PhDr. Petr Sušanka

Ředitel MAS

5ti leté volební období starosta obce.
Velké zkušenosti přípravou, předkládáním a realizací velkých i drobných
projektů
5ti leté volební období starosta obce.
Vesnice roku 2005.
Velké zkušenosti přípravou, předkládáním a realizací velkých i drobných
projektů
Projektový specialista.
Vedoucí investičního odd. MÚ Tachov
Projektový specialista
2 volební období starosta obce, 30 let vysokoškolský učitel a vědecký pracovník.

Vzdělávání členů MAS Vladař a facilitátora MAS Vladař
Druh vzdělání

Instituce poskytující vzdělání

Rok

Studie proveditelnosti

Phare CBC PMU; GOPA - Consultants

29. 5. - 2. 6. 2000

Evropský konzultant

Vysoké učení technické v Brně

28. 2. 2002 - 29. 8. 2003

Manažer venkova

ÚZPI – ústav zemědělských
a potravinářských informací Praha

2004
2004
2007
2007

Absolventi,
členové MAS a facilitátor
PhDr. Petr Sušanka
PhDr. Petr Sušanka
Paed.Dr. Vl. Krumer
PhDr. Petr Sušanka
Paed.Dr. Vl. Krumer
Pavel Stoček
Ing. Marie Krzáková

Období 2004-2006 bylo velmi důležité z hlediska prohloubení znalostí a aplikace metody LEADER
managementu. Došlo k pochopení, že metoda LEADER zdaleka není pouze:
 kvalitní hospodaření se svěřenými prostředky, poskytnutými v rámci projektů LEADER,
 co nejsprávnější rozdělení poskytnutých finančních prostředků, zajišťované v rámci kvalitních
výběrových řízení,
 důsledná kontrola čerpání prostředků,
 kontrola realizace projektů na území MAS,
 kontrola výstupů a vzniklé nadhodnoty,
 kontrola udržitelnosti, apod.
To je sice hlavní, ale dílčí činnost LEADER.
Byl vytvořen systém přípravy žadatelů z území MAS na podávání vlastních projektů, který se po 3 leté
aplikaci vyvinul do systému, který bude použit i v letech 2008-2013 a to i před rozhodnutím, kdo bude
vybrán v rámci opatření IV.1.1. LEADER.
Školení probíhala a budou probíhat s 1 měsíční frekvencí leden-březen 2008 a budou realizovány nejen
pro členy MAS, ale i pro všechny žadatele žijící či podnikající na tomto území.
Za největší přínos pokládáme zkušenosti s prací Monitorovacího výboru, kterému bude věnována
v období 2008-2013 stejná, nebo ještě větší pozornost.
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Partnerství a spolupráce MAS
Průběžně probíhající spolupráce
Spolupráce MAS zaměřená zejména prosazováním všech základních cílů a forem činnosti MAS,
realizovaných metodou LEADER. Jako zásadní pokládáme u těchto partnerských smluv otevřenou výměnu
veškerých organizačních a projektových dokumentací včetně všech metod, které příslušná MAS používá.
 MAS 21 – MAS Vladař
 MAS Rozvoj Krnovska – MAS Vladař
 MAS Serviso – MAS Vladař
V roce 2008 2. pololetí předpokládáme přechod na smlouvy vícestranné.
Specializovaná spolupráce
MAS Zlatá cesta a MAS Vladař spolupracují na projektu realizace turistické destinace
Partnerské smlouvy
Třístranná dohoda mezi MAS Pobeskydí, MAS Sdružení Růže, MAS Vladař. Smlouva je otevřena dalším
dvěma MAS, s těmito MAS se již jednalo a bude svolána na leden společná schůzka. Partnerská smlouva je
zaměřená na spolupráci MAS při tvorbě pilotních projektů v rámci aplikace metody LEADER.
Předpoklad podpisu leden 2008 (smlouva je již podepsána dvěma MAS)
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Činnost MAS Vladař o.p.s.
V roce 2007 se MAS Vladař dobrovolně a aktivně vzdala podpory ze strany MZe ČR a prosazovala, aby
byly podpořeny sice nově vzniklé MAS, ale aktivní a těmto MAS byla přidělena dotace v rámci MZe na
úrovni LEADER ČR 2007. MAS Vladař se v roce 2007 opírala při své existenci na jiné druhy dotačních
titulů a ze strany metody LEADER a jejích dotačních titulů nebyla v roce 2007 financována. Hlavním a
úspěšným projektem byla aktivita v oblasti snížení nezaměstnanosti na území Vladaře – mikroregionu
s vysokou nezaměstnaností. Mikroregiony Vladaře pod různými dotačními tituly v roce 2007 vyvíjely
profesionální činnost v oblasti rekvalifikací a vzdělávání. Výsledky této činnosti velmi názorně ukazují 2
následující tabulky a obrázkové přílohy, které znázorňují stav k 31. 1. 2006 a stav ke konci roku (30. 11.)
2007.
Z uvedených tabulek je patrné výrazné snížení nezaměstnanosti na území mikroregionu Vladař. Chceme
věřit a máme k tomu i důkazy, že aktivity jednotlivých mikroregionů Vladaře a realizované dotační tituly
výrazně napomohly k tomuto výsledku.

Další aktivita MAS Vladař v roce 2007 je zaměřena na rozvoj metody LEADER V ČR rozšiřováním
počtu aktivních MAS v ČR.
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Místní akční skupiny v ČR

Výroční zpráva MAS Vladař o.p.s. za rok 2008

Stránka 16 z 21

Činnost MAS Vladař o.p.s.
Živý venkov 2007
Kdo jiný než SUDETY a jejich místní obyvatelstvo potřebují aktivizovat spolkový život na svém území.
Náměstí a ulice obcí Sudet jsou po většinu dne poloprázdné, a pokud sem tam neproběhlo několik dětí, pak
můžeme říci i liduprázdné. O nic lepší není situace v městečkách a městech našeho venkova. Od pohovky u
televize k jídelnímu stolu a zpět, třeba ke druhé či dokonce třetí televizi se přemisťujeme uvnitř domu či
bytu. Nemusíme ani vycházet na ulici. Do hospody je také co by kamenem dohodil. Několik lidí se tedy
přeci jen po ulicích mihne, aby dorazili na pivo a do zavírací doby vyřešili bez jakýchkoliv potíží všechny
problémy příslušné obce, kraje i státu. Hospoda se stává jediným nebo skoro jediným místem komunikace
mezi lidmi. To je hrozivě málo. Rapidně ubývá přátelských vztahů, sousedských výpomocí, pomalu se
vytrácejí i lidové tradice. Úprava centrálních míst obce, květinová výzdoba, péče o historickou zástavbu a
dominanty obce není valná.
Je tomu tak opravdu? Platí tato tvrzení obecně? Ne, naštěstí prozatím neplatí!
Kdo má možnost projíždět český
venkov křížem krážem, prakticky
vesnici od vesnice, může pozorovat i
odvrácenou tvář venkova. Je až
neuvěřitelné jak se v mnoha obcích
naopak život českého venkova, od roku
1989 tedy v posledních 20ti letech,
změnil k nepoznání. Kde se vzalo tolik
penězi na zcela zásadní renovaci naší
země.
Obnovu našeho hlavního města
Prahy, Brna a několika dalších větších
měst – tomu bych možná rozuměl, ale
kde se vzaly prostředky i pro určitou
část venkova?
Uplynulo pouho
pouhých dvacet let a od roku 1989 se
významná část venkova proměnila
k nepoznání.
Je nádherná. Je dokonce i česká.
Proto s tím větším úsilím a hlavně společně se musíme snažit, aby i ta druhá polovina českého venkova se
začala proměňovat k lepšímu nebo snad lépe, také k nepoznání.
Musíme společně usilovat, aby na celém českém venkově postupně zmizely ruiny dříve honosných
selských velkostatků, bývalých pivovarů, skláren, koželužen, textilních fabrik a jiných výrob. Nejedná se jen
o zdevastovanou a neudržovanou minulost. Ale i o současnost nám přinesla mnoho neúhledných ulic,
náměstí, černé skládky nejen v obcích, ale Bohužel i v přírodě, v lesích a na polích, všude tam kde to jen
bezohledného člověka napadne.
Mikroregiony
Radonicko
Nechranicko
Žatecko
Doupovské hory
Manětínsko ‐ Nečtinsko
Obce Podbořanska
Vojenský újezd Hradiště
Celkem

Pro všechny
42
77
68
47
42
26
0
302

Děti

Muži
16
24
36
20
21
13
0
130

Mládež
2
10
19
14
4
3
0
52

Ženy
5
7
13
7
2
2
0
36

Senioři
5
12
10
8
4
3
0
42

1
10
6
4
2
2
0
25

Celkem
71
140
152
100
75
49
0
587

Od roku 1989 uplynulo teprve 20 let. Je to velmi krátká doba na změnu všeho co se nám nelíbí, co jsme
stačili zdevastovat nebo dokonce zničit. Navíc, a to naštěstí, lidé žijící v minulém režimu vytvářeli i dobré a
užitečné věci. Můžeme to přičíst lidskému pudu sebezáchovy. Přesto co napáchalo budování socialismu a
představa „světlé“ komunistické budoucnosti za období 45 let, bude muset být napravováno prakticky po
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stejně dlouhou dobu. Čekají nás tedy nejméně dvě generace usilovné práce. Záleží totiž zejména na lidech.
Na lidech, kteří žijí na našem venkově a kteří tam budou žít i nadále. Bez občanské společnosti, bez
kvalitních a přátelských mezilidských vztahů si nelze představit i rozvíjející se a prosperující venkov. Vše
nespraví pouze peníze, i když jsou jednoznačně nezbytné. Hlavním faktorem jsou lidé - venkované a jejich
kvalita. Nelze tedy než souběžně i cílevědomě rekonstruovat a budovat moderní venkov, ale současně a
možná i s větší intensitou pracovat s námi venkovany na našem celoživotním vzdělávání, na naší kulturní a
společenské úrovni.
Stále věřím, že představy některých urbanistů a přeměně Čech v jedno město, jejich sen o dvoumilionové
Praze, milionovém Brnu či Ostravě a 10ti až 20ti městech se sto tisíci obyvateli je zvrhlá představa.
Současné rozšiřování měst formou tzv. paneláků na ležato,které jsou stavěny navíc rádoby jako
„podnikatelské baroko“, bude dříve nebo později hodnoceno zcela obdobně jako ještě nyní stojící a okolí
hyzdící socialistické paneláky.
Takto nastavený trend měl a nadále i má mnohem hlubší důsledky. Kyslík přeci nelze získávat z betonu či
asfaltu, potrava snad nebude veskrze umělá, vyráběná v automatických halách megaměst. Přírodu si pokud
možno nebudeme promítat v 3D formátu, pouze z dochovaných unikátních historických záběrů a později
dokonce
pouze
záběrů
animovaných.
Ovlivnit myšlení nás
venkovanů nepomáhají ani
media. Pokud ano, pak
negativně.
Územně
celoplošné
deníky
ani
televize
neprojevují
sebemenší zájem ovlivňovat
naše myšlení podle potřeb 21.
století a nikoliv podle
myšlenek
nedávného
budování
světlých
socialistických
zítřků.
Dokonce nás „krmí“ denně
desítky
minut
trvající
retrospektivou
vysíláním
televizních novin minulého
režimu.
Méně vzdělaní
občané pak ani neví, zda jsme právě přepadli (pardon – NATO a ti krvaví imperialisté) Kambodžu, či
Vietnam či zrovna podle vysílání televize někoho jiného. Jak nás ti zlí Američané stále víc a víc ožebračují,
jak k nám přijel milý Brežněv, nebo Chruščov, aby nám předal bez jakýchkoliv nároků velikou pomoc, sice
zrovna nevíme konkrétně čeho a jaké kvality, ale vždy se jedná o opravdu nepředstavitelně velikou pomoc.
Mikroregiony
Radonicko
Nechranicko
Žatecko
Doupovské hory
Manětínsko ‐ Nečtinsko
Obce Podbořanska
Vojenský újezd Hradiště
Celkem

Společenské
akce
38
42
49
32
28
19
0
208

Dětské
akce

Sport ‐
ostatní

15
21
23
19
15
7
0
100

2
12
15
10
3
4
0
46

Kulturní
akce
3
10
5
10
3
4
0
35

Sport ‐
kopaná
3
8
11
8
1
3
0
34

Hasiči
3
2
9
6
2
3
0
25

Zájezdy
mimo
obec
2
1
4
5
0
3
0
15

Rybáři
0
0
2
2
0
0
0
4

Celkem
66
96
118
92
52
43
0
467

Pohrobci minulého režimu, komunisté, ať jsou v současnosti v kterékoliv politické straně, se plácají při
těchto pořadech do stehen a volají po návratu tohoto pro „lidi“ jednoznačně lepšího režimu, kdy každý bude
dostávat vše, co potřebuje, podle jeho potřeb.
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Počet kanálů televize je přeci zcela nedostatečný. Musí vznikat nové a nové a pracovat na nás 24 hodin.
Škoda, že den těch hodin víc nemá. Tím více bychom mohli přenášet negativních zpráv, masakrů, vražd.
Hlavně pak metodiku, jak tyto činnosti provádět.
Poměr negativních zpráv a zpráv positivních musí česká televize a ostatní televizní kanály vůbec,
bezpodmínečně změnit. Současný stav je neúnosný. Je třeba dosáhnout, aby positivních zpráv bylo co
nejméně. Maximálně 10 % vysílacího času. Jedině tak získáme vysokou sledovatelnost a další peníze
z reklamy. Peníze, kterých my bossové nebudeme mít nikdy dost. To už snad vy vesničané víte. Nebo pořád
nevíte?
Pokud zbude mezi negativními zprávami nějaký prostor, třeba na úkor 5té či již 10té reprízy nějakého
pořadu (ale nevím, nevím, to přeci myje lidem také mozky, metoda to tedy v žádném případě není zcela
špatná. Taková změna by vyžadovala celostátní sociologický průzkum, s předem daným výsledkem, kupř.
… opakování matka moudrosti). V každém případě je nutné, aby noční přenosy z parlamentu a jejich
eventuální reprízy se přesunuly do hlavních vysílacích časů. Parlament je přeci výkvět naší společnosti,
každého z členů této VIP společnosti jsme si zvolili a každý z nich je nám tím nejlepším příkladem.
Parlamentní atmosféra díky médiím se velmi rychle a aktivně přenáší do komunální sféry. Pozice starosty se
stává rizikovou funkcí. Zdaleka již nejde o vysoce čestnou funkci, kterou získávají pokud možno jen ti
nejschopnější z nás.
I zde na tomto nejnižším
stupni statní správy a
zejména samosprávy již jde o
vyšší plat, než mají ostatní
lidé v obci, o moc a vůbec
není podstatné co znám, co
umím, jaké mám odborné
zkušenosti. Starostou přeci
může být každý.
Stačí si občas přečíst
noviny nebo poslouchat
jednání v parlamentu o čem
je vůbec nožné veřejně psát čí
mluvit. Psát, či mluvit bez
jakékoliv znalosti problému
nebo věci. Proč ne, dostanete
strohou odpověď – je přeci
demokracie.
Již Platon, ale říkal – demokracie ano!!, ale demokracie tvrdé ruky (s průhlednými, stručnými, jasnými a
jednoduchými zákony). Tato bezbřehá demokracie, kde každý velký či malý podvod se zakrývá ochranou
osobních dat, kompetenčními důvody, mezerami v zákonech a když všechny tyto a další argumenty selžou,
pak nastoupí všemocná korupce.
Tento stav ovšem nelze v žádném případě nazvat demokracií, ale
jednoznačně a bez zjemňování významu slova - anarchií.
Co dál v tomto marazmu? Co dál při této ztrátě všech základních morálních a etických hodnot v
naší společnosti?
Mikroregiony
Radonicko
Nechranicko
Žatecko
Doupovské hory
Manětínsko ‐
Nečtinsko
Obce Podbořanska
Vojenský újezd
Hradiště
Celkem

4
5
11
9

Festivaly
‐
Koncerty
2
3
5
4

3

3

3

6

3

3

3

1

1

26

3

1

1

1

1

1

0

0

0

8

Mikuláš

Poutě,
slavnosti

Masopust

4
2
6
1

4
0
3
2

4
1
3
4

1
2
0
0

0
1
1
0

0
0
0
2

1
0
1
0

20
14
30
22

Vánoce

Silvestr

Velikonoce

Advent

Tři
králové

Celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

18

17

16

16

7

5

3

3

120
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Hospodaření MAS Vladař o.p.s.

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2007 (v tisících)
Název položky

Stav k 1. 1. 2007
účetního období

Stav k 31. 12. 2007
účetního období

Aktiva
A

Dlouhodobý majetek celkem

0

0

0

0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

0

0

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

0

0

169

320

0

0

70

106

98

214

0

0

169

320

87

-56

18

18

69

-74

Cizí zdroje

82

376

I. Rezervy celkem

0

0

II. Dlouhodobé závazky celkem

0

0

III. Krátkodobé závazky celkem

76

376

6

0

169

320

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

B

Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
II. Pohledávky

III. Krátkodobý finanční majetek celkem
IV. Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
Pasiva
A

Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
II. Výsledek hospodaření celkem

B

IV. Jiná pasiva
Pasiva celkem
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Hospodaření MAS Vladař o.p.s.

Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2007 (v tisících)
Název položky
A

Hospodářská
činnost

Hlavní činnost

Celkem

Náklady
I.

79

79

Služby celkem

471

471

III.

Osobní náklady celkem

437

437

IV.

Daně a poplatky celkem

1

1

V.

Ostatní náklady celkem

3

3

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a
opravných položek celkem

0

0

Poskytnuté příspěvky celkem

0

0

Daň z příjmu celkem

0

0

991

991

488

488

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

0

III.

Aktivace celkem

0

0

IV.

Ostatní výnosy celkem

2

2

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek

0

0

II.

VI.
VII.
VIII.

Spotřebované náklady celkem

Náklady celkem
B

Výnosy
I.

II.

V.

Tržba za vlastní výkony a za zboží celkem

VI.

Přijaté příspěvky celkem

47

47

VII.

Provozní dotace celkem

311

311

Výnosy celkem

848

848

C

Výsledek hospodaření před zdaněním

-143

-143

D

Výsledek hospodaření po zdanění

-143

-143
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