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Obsah prezentace
• V České republice dominují aktivity ke
zlepšení materiální infrastruktury
venkovských oblastí a vesnic. Velmi malá
pozornost je věnována "duchovním"
hodnotám. Zvláště péče o tradiční
přirozenou rodinu, ve venkovských
oblastech dříve samozřejmá, je klíčem
k prosperitě (nejen) na venkově.
• Má prezentace je vystavěna na závěrech
8. Národní konference Venkov 2016,
konaná ve dnech 20. – 21. října 2016
s více než 300 účastníky.

Obsah prezentace
• V diskusích byly pro rozvoj obcí a spolků
jako zvláště důležité označeny: dobrá
škola (tradiční venkovské dovednosti,
společenská odpovědnost, centrum
komunitního života, výuka místní historie),
podpora tradiční přirozené rodiny a
určení daňových příjmů (zaměření na
zvýšení podílu daní obcím, které odpovídá
zásadě subsidiarity).

Dokumenty a instituce
V České republice:
• Program obnovy vesnice/
venkova (1991), od roku
2004 přešel z větší části
na kraje
• Soutěž Vesnice roku
(1995)
• evropský Program rozvoje
venkova (2004)
• národní LEADER (2003)
• LEADER (2007)
• CLLD (2014)
• Program obnovy rodiny
Spolku pro obnovu
venkova ČR (2011)

V Evropě:
• ARGE Obnova vesnice a
rozvoj venkova (1988)
• Evropská soutěž obnovy
vesnice (1990)
• Corkská deklarace (1996)
• Salzburská deklarace (2003)
• Program rozvoje venkova
(2004)
• LEADER (2007)
• CLLD = Komunitně vedený
místní rozvoj (2014)
• Manifest Evropského
venkovského parlamentu
Schärding 2015
• Deklarace Cork 2.0 (2015)

Problémy
• nízká porodnost
• málo odpovědnosti k druhým
(spolehlivost), ale i k dětem, ke své rodině
a také k sobě
• chybí výchova k hodnotám (v rodině, ve
škole)
• nedostatek znalostí, odpovídajících
schopnostem žáků
• malá občanská angažovanost

Příčiny
• nedostatečná podpora přirozené tradiční rodiny,
dokonce „korektní“ legislativní potlačování jejího
významu (ve spojení s LGBT= lesbian, gay, bisexual
and transgender), přeceňování významu pracovního
nasazení žen namísto zdůraznění vzorů získaných v
rodině a její nezastupitelné výchovné funkce
• globalizace směřující ke geograficky
nerovnoměrnému rozložení zisků a podceňující
trvalou udržitelnost
• nenaplněný princip subsidiarity, podcenění
významu venkova včetně malých měst a role
regionů (v ČR krajů)

Důsledky
• sobeckost
• závist
• vysoká rozvodovost a velký počet
„samoživitelek“
• vzrůstající chudoba
• nespolehlivost mladých
• nekorektnost v podnikání
• nekonkurenceschopnost
• snižování role obcí a krajů
• velká očekávání od státu

Témata workshopů konference VENKOV 2016
•
•
•

•

•

Duchovní oblast (rodina, školství, mládež,
chudoba a vyloučení)
Rodinné podnikání v zemědělství a na venkově
Právo a politika (subsidiarita a víceúrovňová
správa jako efektivní dělba aktivit mezi státem,
obcemi a občanskou společností, role MAS a
mikroregionů s jejich přirozenými centry (malými
městy do 25 tis. obyvatel)
Význam partnerství pro rozvoj lokální ekonomiky a
služeb (spolupráce v podnikání - korektní
podnikatelé, sociální klima a pomoc veřejné
správy, zapojování nevládních neziskových
organizací např. v sociální oblasti)
Životní prostředí a kulturní dědictví

Výsledky ankety „12 problémů českého
venkova“ na konferenci VENKOV 2016

1. Rozšířit podporu obcí
a spolků v Programu
rozvoje venkova.
2. Dobrá škola.
3. Podpora tradiční
přirozené rodiny.

Výsledky ankety „12 problémů českého
venkova“ na konferenci VENKOV 2016
4. Všemi možnými způsoby zachycovat a chránit

vodu - v krajině, v sídlech, v podzemí i na
povrchu.
5. Podporovat takové subjekty, které v prostoru
venkova přímo žijí a podnikají.
6. Výchova k občanské angažovanosti začíná v
rodinách a ve škole (výchova příkladem,
dobrovolnictví).
7. Spustit velký program výsadby ovocných
stromů v krajině a v sídlech.
8. Podporovat takové způsoby hospodaření na
zemědělské půdě, které vedou k zlepšení její
kvality.

Výsledky ankety „12 problémů českého
venkova“ na konferenci VENKOV 2016
9.

10.
11.
12.

13.

Navýšení RUD (rozpočtové určení daní)
snížením mandatorních výdajů státu ve prospěch
rozvoje venkova a posílení samostatnosti obcí.
Posílit prestiž venkova.
Zajistit nárokové financování komunitních
sociálních pracovníků do všech obcí za účelem
poskytování individuálních konzultací potřebným.
Změnit koeficienty v RUD s cílem odstranit
extrémní rozdíly mezi jednotlivými obcemi (např.
zrušení přepočítávacích koeficientů čtyř
největších měst + hazard).
Posílení respektování demokratických
hodnot.

Lokální partnerství „po našemu“ =
komunity vše dělají pro sebe
• pospolitost (vychází z rodiny): známe se, věříme
si, místo smlouvy stačí podání ruky
• vycházíme si vstříc (partnerství, víceúrovňová
správa)
• své věci umíme vyřešit lépe (subsidiarita):
nepotřebujeme rozsáhlé aparáty ministerstev a
narůstající legislativní zátěž
• budoucnost mají lokální systémy a inovace
(realizované nápady): spolupráce zemědělců a
podniků cestovního ruchu, vyspělá technika např.
umožňuje se stejnými náklady realizovat i malý
počet výrobků, cení se přidaná hodnota (ne
montovny) a konkurenceschopnost

Aktuální cíle
• podpora přirozené tradiční rodiny (základ státu)
a školy (základ života) a jejich spolupráce
• rozvíjet pospolitost v obci
• podpora MAS a metody CLLD na úkor velkých
centrálních výzev ministerstev - koordinátorů
jednotlivých OP
• zvýšit rozpočtové určení daní pro obce a
postupně omezovat spoléhání se na evropské
dotace
• spoléhat především na sebe

Děkuji za vaši pozornost.
Ing. arch. Jan Florian
místopředseda Spolku pro obnovu venkova
České republiky
mobil 733 607 513

ing.florian@gmail.com

