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PROGRAM 

SAMOSPRÁVA NA VENKOVĚ 
18.2.2014, hospoda U Doubravů, Chrášťany 

14.00                úvodní slovo, zahájení semináře 

14.10         film Totnes – Město přerodu (15min) 
(Krize člověka provázejí a budou provázet tak dlouho, dokud se rozvoj lidské společnosti nebude 
ubírat po udržitelných stezkách. Totnes - Město přerodu je krátký film o počátcích Hnutí přerodu s 
jeho zakladatelem Robem Hopkinsem. Rozhovor s ním byl natočen v jednom z původních měst 
přerodu, v Totnes v Anglii. 
Správa věcí veřejných se nevrátí do rukou veřejnosti, dokud se sama veřejnost nezačne o své 
věci zajímat a starat.) 

14.25         výklad / Ing. Dušek:  
 Rozvoj venkova 

                         - přístupy k vymezení venkova 
                         - aktéři rozvoje venkova 
                        - synergický model rozvoje venkova 
                   Obec jako základní rozvojový celek 
 - vývoj obecní samosprávy v českých zemích 
 - základní principy samosprávy 
 - základní úkoly obecní samosprávy 
 - rozvojové nástroje obcí 
 - rozvojové podmínky obcí 

15.15       diskuze se zástupcem praxe 
15.45  přestávka 

  

16.00           filmové ukázky (20 min.,  anotace v pozn. na konci dokumentu) 

Voda vydělává (problematika PPP projektů) 
Lokální versus globální (Problematika zvýhodnění lokálních firem) 
Malé je krásné (Wales a autonomie) 

16.20         výklad / Ing. Dušek 
            Aktéři rozvoje na obecní úrovni 

- role orgánů obce při plánování a realizaci rozvoje 
- hlavní aktéři rozvoje v obci a jejich role 
- aktivizace obyvatel 
- podpora zapojení občanů do rozvoje obce 

                        Spolupráce obcí 
        - východiska spolupráci 
        - možnosti spolupráce obcí 
        - fungování svazků obcí 
17.15       diskuze se zástupcem praxe 

17.45             závěrečná diskuze, dotazy 

17.55       Ing. Dušek: Paradoxy rozvoje venkova, závěrečné slovo 

18.00           ukončení semináře 
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kontakty: 
 
přednášející 

Ing. Jiří Dušek, Ph.D. 
prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj 
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. 
Žižkova 4/6, 370 01  České Budějovice 
(+ 420) 386 116 834 / 604 710 651 
 dusek@vsers.cz 
 
 
místní praktik 

Miroslava Sochorová 
starostka 
Úřad městyse Kounice  
289 15 Kounice 127  
(+ 420) 321 695 275 , 321 695 254  
obec.kounice@tiscali.cz  
 
 

organizátor 

Region Pošembeří o.p.s. 
Hana Vrbovcová 
Kancelář: nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod 
(+420)775 79 89 59 
vrbovcova@posemberi.cz 
 
 

POZNÁMKA – doplňkvé anotace filmů v sestřihu, které jsou součástí Mediatéky: 
 

Voda vydělává, aneb jak soukromé korporace bohatnou na vodě  
Před 15 lety začala privatizace našich vodních zdrojů. Mnoha městům a obcím hrozí, že budou podvedeny velkými 
korporátními skupinami a vodárenskými společnostmi. Tento dokument odhaluje, jak fungují „tiskárny na peníze“ a 
obchod postavený na vodě. Současně však ukazuje možnosti zodpovědné a udržitelné správy vodních zdrojů, ke 
které se ve Francii, v Německu i jinde ve světě obecní samosprávy navracejí po odchodu od Veolie. 
 

Lokální vs Globální 
Dokument objevuje fenomén lokalizace jako reakce na některé patologické principy současného globalizujícího se 
trhu. Na příkladech z Velké Británie ukazuje, jak krátké, uzavřené cykly hmoty, energie, zboží, služeb i peněz snižují 
dopad na životní prostředí, eliminují dopravu a odpady, využívají místních zdrojů a zvyšují zaměstnanost. Lokální trh 
je průhlednější a bezpečnější, snižuje odcizení a může být i ekonomičtější. 
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