
 

 
 

 

Dvoudenní setkání zástupců obcí regionu  
MAS Českomoravské pomezí   

Seminář je určen pro starosty, místostarosty či další aktivní zájemce z obcí. 
 

Datum konání:  27. – 28. května 2016  
 
Místo konání: Penzion Starý Dvůr 
                          Nové Dvory 90  
                  (5 km od Přibyslavi, http://www.penzionstarydvur.cz) 
 

 

PÁTEK 27. května 2016 

14:30 – 15:00 Prezence, ubytování 

15:00 – 15:30 Zahájení, informace o činnosti MAS Českomoravské pomezí – Marta Vencovská 
(ředitelka MAS ČMP) 

15:30 – 17:00 Spektrum dotací pro rozvoj venkov z operačních programů 2014 – 2020 – konkrétní 
ukázky možných projektů 
Schopnost obcí řešit dopady klimatických změn – výstupy projektu zaměřeného na 
rozvoj strategií a opatření pro adaptaci na změnu klimatu -  Ing. Jiří Krist (předseda 
Místní akční skupiny Opavsko, místopředseda výboru NS MAS ČR) 

17:00 – 17:15 Občerstvení 

17:15 – 19:00 Protipovodňová ochrana malých vodních toků z fondu OP ŽP a PRV – doc. Ing. 
Evžen Zeman, CSc. (Česká zemědělská univerzita, Praha, Fakulta životního prostředí) 
Úpravy blízké přírodě, akumulace vod a opravy historických objektů, varovné systémy, 
bezpečnostní prověrka hrází a objektů na rybnících, studie odtokových poměrů, bleskové 
povodně. Zkušenosti z MAS Posázaví.  

19:00 Večeře, výměna zkušeností 

SOBOTA 28. května 2016 

  8:30 – 9:45 Decentralizované čištění odpadních vod na venkově – Ing. Jaromír Tomšů, 
(jednatel společnosti  SATTURN HOLEŠOV, www.satturn.cz) 
Příklady dobré praxe - decentralizované čištění odpadních vod aneb jak racionálně splnit 
požadavky přiměřeného ČOV na venkově za přijatelných ekonomických nákladů a zároveň 
zadržovat vodu v krajině. Kanalizační systém obce založený na domovních a skupinových 
ČOV, které jsou osazeny příslušnou telemetrií s dálkovým dohledem. Možnost čerpání dotací 
EU (OP ŽP). 

9:45 – 10:15 Protipovodňová opatření v ohrožených obcích a městech – Ing. Jaromír Tomšů, 
(jednatel společnosti  SATTURN HOLEŠOV) 
Budování a modernizace varovných, hlásných a předpovědních systémů na lokální úrovni, 
tvorba digitálních povodňových plánů měst a obcí. 
Možnost čerpání dotací EU (OP ŽP). 

10:15 – 10:30 Občerstvení 

10:30 – 12:00 Sociální ochrana a prevence v obcích – Mgr. Bc. Ivana Matoušková (Krajský úřad 
Kraje Vysočina, Odbor sociálních věcí) 

• Role obecních úřadů v sociálně-právní ochraně dětí 
• Pěstounská péče   

12:00 – 12:30 Animace škol, projekty spolupráce – Marta Vencovská (ředitelka MAS ČMP) 

12:30 – 13:00 Závěrečné shrnutí a ukončení setkání 

13:00  Oběd 
 

Cena za ubytování je 450,- Kč /osoba (hradí účastníci) 
 

Potvrzení účasti zašlete do 15. 5. 2016 na adresu klara.dvorakova@mascmp.cz 
 

Více informací: Marta Vencovská, 608 640 399, marta.vencovska@mascmp.cz 


