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III. národní konference o venkovu
Úřady! Podporujte rozvoj
metody Leader

Podporovat rozvoj metody Leader a najít
vhodné nástroje které by umožňovaly
činnost všem zřízeným MAS na území
České republiky - to je hlavní doporučení
III. národní konference o venkovu, která
se letos uskutečnila v jihomoravských
Boskovicích. „Mimo schválenou podporu
MAS v rámci IV. osy Leader PRV, by měly být v období 2008-2013 podpořeny
aktivity MAS na národní úrovni v garanci
resortu zemědělství a to minimálně ve
finančním objemu roku 2007 (v intencích
Programu Leader ČR). Podpora MAS by
měla být realizována rovněž na úrovni
krajů,“ doporučují účastníci venkovské
konference. Konference navrhla, aby se v
souvislosti s tímto návrhem vypracovala
studie vyjadřující efektivitu podpory MAS
na celostátní úrovni a ta se předložila
odbornému grémiu příslušných resortů a
zástupcům krajů.

Lepší daně a nové projekty

Konference rovněž doporučuje iniciovat
vypracování podrobné analýzy rozpočtového určení daní (RZD) a jeho vlivu na
rozvoj venkova. Dále požaduje, aby změny rozpočtového určení daní měly kontinuitu i v letech 2008 až 2010 a zabezpečily finanční stabilitu venkovských obcí.
Cílem konference byla kromě hlavního
programu možnost setkávání zástupců
jednotlivých MAS a dalších aktérů venkova k přípravě společných projektů.

Národní – potřetí

NÁRODNÍ KONFERENCE O VENKOVU
se konala v Boskovicích ve dnech 13. –
14. 11. 2007. Den poté následoval seminář na téma Aplikace metody LEADER.
Obou akcí se dohromady zúčastnilo okolo
200 účastníků, z toho 84 zástupců z 62
místních akčních skupin. Na konferenci
byli přítomni i představitelé zemědělských

a odborných subjektů, zástupci samosprávy a státní správy. Konferenci zaštítil
ministr zemědělství Petr Gandalovič a 1.
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Milan Venclík. Na organizaci konference a její odborné náplně se podíleli ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu
venkova ČR, Národní síť MAS ČR, Agrární komora ČR. Hlavními organizátory
konference byli Místní akční skupina Boskovicko PLUS a Městský úřad Boskovice.

Foto: Předseda SPOV Eduard Kavala a
šéf NS MAS Petr Sušanka na konferenci
Území MAS Boskovicko PLUS se nachá- v Boskovicích
zí v Jihomoravském kraji a zahrnuje mikroregiony Boskovicko, Kunštátsko- školní mládež. Právě studenti cestovního
Lysicko, Olešnicko a Svitava, které histo- ruchu a hotelnictví tvořili spolu se zástupricky tvořily Boskovické panství. Činnost ci MAS a Města Boskovice velkou část
MAS Boskovicko PLUS je zaměřena na organizačního zázemí konference. Místní
zlepšení kvality života na venkově. Ve akční skupině se kromě jiných akcí podasvém regionu se snaží aplikovat principy řilo v minulých letech realizovat projekty
metody LEADER a spolupracuje se všemi financované Ministerstvem zemědělství
ČR v rámci programu LEADER ČR 2006.
stranami obyvatel a subjektů regionu.
Jen tak mohlo vzniknout první digitální
V minulých letech se podařilo zapojit do
kino na Moravě v Olešnici, kulturně spočinnosti sdružení nejen zástupce veřejné
lečenský areál v Kozárově či nová tvořisprávy, zemědělských a podnikatelských
vá školička v Sulíkově.
subjektů, ale také neziskové organizace a
Dokončení na straně 2
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V rámci konference proběhlo i •
zasedání Národní sítě MAS
ČR, jehož obsahem bylo pro•
jednání zprávy o činnosti a
formulace úkolů pro uspořádání konference Národní sítě •
MAS ČR, která je plánovaná
na duben 2008.
•

Téma kulatých stolů :

1. Formulace požadavků
MAS v rámci pracovních
jednání pro přípravu Celostátní sítě pro venkov
2. Vzdělávání venkova

3. Akční plán pro biomasu k
rozvoji venkova

•
•

•

4. Úloha zemědělství v rozvoji
venkova a zemědělci v
MAS
•
Facilitátoři jednotlivých kulatých stolů byli odborníci v dané problematice.

Dokončení ze strany 1

Dále byl rekonstruován sklad obilí na linku na třídění a zpracování plastů ve firmě VSP Group a v Doubravické a.s. byla vybudována nová čerpací stanice i pro občany. MAS Boskovicko
Analyzovat postupy rozvoje PLUS by ráda pokračovala v nastartovaném trendu zvyšování
úrovně kvality celého svého území, jak v oblasti vzdělávání, tak
venkova
v oblasti spolupráce s dětmi a mládeží i v získávání finančních
Šířit osvědčené postupy
prostředků pro realizaci investičních i neinvestičních projektů.
rozvoje venkova
Shromažďovat postupy
rozvoje venkova

Upevňovat / realizovat
osvědčené postupy rozvoje
venkova

Vyhodnocovat dopady poli•
tiky rozvoje venkova

Jedním z hlavních témat konference bylo i aktuální téma
vytvoření sítě pro venkov – v
rámci České republiky. Účast- •
níci konference se shodli na
níže uvedených potřebách:
•

•
•

•
•

Zajišťovat výměnu zkušeností z oblasti podpory
rozvoje venkova (dle opatření PRV), setkávání

Formovat základní přístupy
v politice rozvoje venkova

•

Získávat, shromažďovat a
analyzovat informace o
opatření k rozvoji venkova

•

Zakládat a provozovat síť
odborníků za účelem
usnadnění výměny odborných znalostí a podpory
provádění a hodnocení
politiky rozvoje venkova

•

Šířit informace o opatřeních k rozvoji venkova

•

•

rozvoje venkova a analyzovat vývoj ve venkovských
oblastech

3. Akční plán pro
biomasu k rozvoji
venkova

Vytváření a realizace
územních rozvojových strategií

4. Úloha zemědělství
v rozvoji venkova
a zemědělci v MAS

Zprostředkovávat kontakty
pro realizaci projektů spolu- Zástupci Agrární komory forPoskytovat informace o
práce na národní i meziná- mulovali základní principy využití biomasy pro energetické a
rodní úrovni.
vývoji ve venkovských obprůmyslové účely a vliv tohoto
lastech
Společnými principy práce
trendu na strukturu zemědělPořádat setkání pro osoby, Sítě by mělo být sedm defiství.
které se aktivně podílejí na novaných klíčových principů
rozvoji venkova
rozvoje venkova :
Interpretovat data v oblasti •
rozvoje venkova a analyzovat vývoj ve venkovských
oblastech
•
Podporovat národní a nadnárodní iniciativy pro spolu•
práci

1. Formulace požadavků MAS v rámci pracovních jednání pro
• Shromažďovat data týkající
přípravu Celostátní
se rozvoje venkovského
•
sítě pro venkov
prostoru od správců pří•

TSu

slušných dat, z veřejných
databází a dalších informačních systémů

•

Přístup zdola nahoru
(bottom-up)

Ing. Jan Záhorka představil na
konkrétních číslech řazených v
Partnerství mezi veřejným časové ose, vývoj českého
zemědělství, jeho dlouhodobé
a soukromým sektorem
(Private-Public Partnership) tendence. Ze svého pohledu
jmenoval hlavní příčiny neuNové nebo inovační přístu- spokojivého stavu v konkrétpy
ních oblastech. Definoval světové – evropské – vnitřní vlivy
Akce nebo projekty z různých sektorů hospodářství na české zemědělství s upozorněním na zřejmé důsledky.
Tvorba sítí/subsítí
Pan Aleš Lahoda (MAS Hornolidečsko) dále referoval o spoRealizace projektů spolulupráci zástupců zemědělsképráce
ho sektoru v rámci místních
Vzdělávání venkova akčních skupin.

Zajišťovat sběr chybějících •
statistických dat z území
•
prostřednictvím elektronického dotazníku s odpovědností zpracovatele/ potenci- 2.
álního člena sítě
Kulatý stůl metodou brainstorProvádět rozbory a šetření mingu odpověděl na otázky
metody Leader v rámci osy identity venkova a jakým způI. až III. PRV
sobem tuto identitu podpořit,
jakou formou vzdělávání a v
Prostřednictvím GIS zprajakém místě. Kulatý stůl se
covávat data s geograficusnesl, že vzdělávání by mělo
kou informací
být v místě bydliště a otevřené
Vyhodnocovat dopady poli- pro aktivní obyvatele, kteří
tiky rozvoje venkova
mají vzdělávat a předávat informace. Výstupem kulatého
Prostřednictvím automatistolu dále byla identifikace
zované tvorby jednotné
jednotlivých typů aktérů ve
databáze poskytovat podvenkovském prostoru a potřeb
klady pro komplexní vyhodjejich vzdělávání. Na tomto
nocení dat
základě byly definovány typy
Interpretovat data v oblasti vzdělávacích modulů.

K předneseným tématům tohoto bloku jednání proběhla diskuse účastníků, jejímž výsledkem jsou následující závěry:
Současný, již dlouhodobý
trend snižování rozměru českého zemědělství, je významným faktorem ovlivňujícím
úbytek pracovních míst na
venkově. Jeho důsledkem je i
stálé snižování počtu trvale
žijících obyvatel na venkově a
kvality jejich života. Tento
aspekt může ovlivnit změnu
struktury osídlení České republiky.
.
Dokončení na straně 3
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•

odstranění problémů s
prodejem státní zemědělské půdy za účelem zemědělského hospodaření.
Diferencovat ceny vyhláškové a ceny v místě a čase
obvyklé podle účelu prodeje; tedy pokud je prodávána státní zemědělská půda, je vhodné smluvně
ošetřit účel využití pozemku, jeho společenský přínos a smluvně ujednat
povinnou dobu vázanosti
na účel.

cích obdobích. V rámci České
republiky v současné době
Inspirační analýza AK ČR
existuje téměř 160 místních
předložená k diskusi ukazuje
akčních skupin.
možná řešení vedoucí k zvrácení tohoto trendu. V rámci Účastníci konference upozornidiskuse byla tato řešení li na problémové oblasti, se
podrobně analyzována a kterými se potýkají a vyžadují,
účastníci k nim přednesli své aby do navrhovaného dokumentu bylo zahrnuto i řešení
připomínky.
následujících problémů:
Jednoznačným výstupem proběhlé diskuse je požadavek na • podporou agroturistiky
zpracování dokumentu, který
• rozvoj zemědělství v soulaby vymezil vize, strategie a
du s vnímáním měřítka
Plénum konference se
koncepce rozvoje zemědělství,
„lidského rozměru krajiny“
shodlo na
jako součásti koncepce rozvoje
(např. eroze krajiny, velivenkova. Potřebou venkova je
následujících závěkost obdělávaných celků)
nutné zmapování potenciálu
rech:
venkovského prostoru a opat- • iniciace změny předpisů a
ření spějících k postupné realinorem, které umožní „přímý • Konference doporučuje
iniciovat vypracování
zaci navržené koncepce rozvoprodej“ zemědělských propodrobné analýzy RUD a
je.
duktů (ze dvora, venkovské
jeho vlivu na rozvoj venkotržnice, místní trhy, místní
Tento dokument by měl být
va. Dále požaduje, aby
zásobování…)
zpracováván v duchu podpory
změny rozpočtového určea rozvoje „principu partnerství“. • zvyšování kreditu zemědělní daní měly kontinuitu i v
•
Zvláště vhodný prostor pro
ců – profese zemědělství
letech 2008 až 2010 a
realizaci navrženého postupu
zabezpečily finanční stabi• snížení rozdílů mezi cenavytváří metoda LEADER uplatlitu venkovských obcí.
mi výstupů zemědělské
ňovaná místními akčními skuprvovýroby a cenami spo• Konference doporučuje
pinami. Toto potvrzují i zkušetřebitelskými (produkce –
odpovědným orgánům
nosti z podpořených místních
zpracovatel – prodejce podporovat rozvoj metody
akčních skupin v předcházejíspotřebitel)

Leader. Dále doporučuje
najít vhodné nástroje, které
by umožňovaly činnost
všem zřízeným MAS na
území České republiky.
Mimo schválenou podporu
MAS v rámci IV. osy Leader PRV, by tak měly být v
období 2008-2013 podpořeny aktivity MAS i programem koncipovaným na
národní úrovni v garanci
současného resortu zemědělství a to minimálně ve
finančním objemu roku
2007 (v intencích Programu Leader ČR). Podpora
MAS by měly být realizována rovněž na úrovni
krajů. V souvislosti s tímto
návrhem je třeba vypracovat studii vyjadřující efektivitu podpory MAS na celostátní úrovni. Tuto studii
předložit odbornému grémiu příslušných resortů a
zástupců krajů.
Konference vyslovila ve
svých závěrech žádost o
organizaci setkání představitelů NS MAS ČR, AK ČR
a SPOV ČR s panem ministrem Mgr. Petrem Gandalovičem.

Schengenský prostor neruší platnost zákonů

Na konci letošního roku vstupuje Česká republika do Schengenského prostoru. To znamená, že z našich hranic
zmizí hraniční kontroly a hraniční přechody už člověk pozná jen podle tabule, oznamující, že vjíždí na území jiného státu. Vstup do Schengenského
prostoru ale neruší platnost české legislativy, například v ochraně přírody. I
nadále tedy některá místa zůstanou
veřejnosti nedostupná, přestože leží na
státní hranici.

hlasem orgánu ochrany přírody (kromě
vlastníků a nájemců pozemků). Na celém
území národních parků, chráněných krajinných oblastí a národních přírodních
rezervací je navíc zakázáno vjíždět motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.

„Tato omezení zůstávají samozřejmě
nadále platná. Ať už jde o zvláště chráněná území uvnitř České republiky nebo na
hranicích. Náš vstup do Schengenu na
Zákon o ochraně přírody a krajiny vyme- tom nemění vůbec nic,“ vysvětluje náměszuje jednoznačně území – jedná se o tek ministra životního prostředí František
nejcennější partie chráněných území, Pelc.
tedy I. zóny národních parků a národní
Omezení se týká všech čtyř českých
přírodní rezervace – kde není dovoleno
národních parků, 12 chráněných krajinvstupovat mimo cesty vyznačené se souných oblastí a řady národních přírod-

ních rezervací na českých státních
hranicích.

„Připravujeme do tisku informační leták s
mapou, kde jsou všechna území na hranicích, kterých se omezení vstupu nadále
týká, pro turisty vyznačena. Leták bude
vydán čtyřjazyčně – česko-anglickoněmecko-polsky, a bude k dispozici v
informačních střediscích chráněných území i elektronicky na stránce MŽP,“ říká
tiskový mluvčí ministerstva Jakub Kašpar.
Ministerstvo spolu se správami CHKO a
národních parků chystá rovněž informační
tabule přímo v terénu, z nichž se návštěvníci dozvědí nejenom o omezeních, ale
také o důvodech, které k nim vedou.
MŽP
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Na dani z nemovitosti obce získají dalších 20 miliard

Oznámil to předseda Svazu
měst a obcí Oldřich Vlasák
více než 350 starostům, kteří
se sešli v pondělí 12. listopadu 2007 v Rádiu Svobodná
Evropa v Praze na X. celostátní finanční konferenci
pořádané Svazem měst a
obcí ČR. Tato částka několikanásobně převyšuje tolik diskutované navýšení podílu obcí
na sdílených daních. Otázkou
však zůstává možnost obcí
tento nástroj využít v praxi.
Přesto však hlavním tématem
konference zůstalo rozpočtové
určení daní, na které se i nadále upíná pozornost starostů,
a to vzhledem k tomu, že již
nyní se pracuje na přípravě
zákona zcela nového. „Žádná
obec nebo město nesmí doplácet na zvýhodnění jiné obce,“
zdůraznil přitom Oldřich Vla-

sák. „Ani olympiáda nepřipraví
malé obce o jejich finance,“
potvrdil pražský primátor Pavel
Bém. „Kdyby tomu tak nemělo
být, budu první, kdo se postaví
proti pořádání Her v naší republice.“ Podotkl také, že by
byla obrovská škoda, kdyby
právě rozpočtové určení daní
postavilo samosprávy proti
sobě.
„Vždy je nutné dojít k určitému
kompromisu. Bohužel, umění
přijmout vůli většiny není v
mnoha z nás ještě zakořeněna,“ konstatoval předseda
Svazu Vlasák. Krátce se dotkl
zlínské iniciativy a její snahy
obhajovat zájmy malých obcí
na úkor velkých měst. Náměstek ministra financí Eduard
Janota zmíněný zlínský návrh
na rozpočtové určení daní
označil jako velmi originální,

ovšem jen velmi těžko převoditelný do praxe. K potěšení
všech přítomných na konferenci přislíbil, že ministerstvo financí přistoupí na jeden z dalších požadavků Svazu a bude
jednat o zařazení spotřebních
a ekologických daní do spektra
daní sdílených.

globálně v kontextu dalších
navazujících zákonů.“

Všichni se ale shodli na jednom. Státní kasa není bezedná a šetřit je potřeba všude.
Starostové a starostky jsou
připraveni hledat úspory ve
vlastních rozpočtech. Nicméně
jsou přesvědčeni, že zeštíhlit
Ministr vnitra Ivan Langer po- musí především státní správa.
tvrdil své odhodlání dohlédA jaké hlavní požadavky bude
nout na resortní kolegy, aby
tedy Svaz nadále prosazovat?
jimi navrhované zákony vždy
V novém zákoně o rozpočtoobsahovaly vyčíslení nákladů s
vém určení daní musí být zonimi spojených.
hledněn počet žáků základních
Předseda Asociace krajů ČR a mateřských škol na území
Evžen Tošenovský sice blaho- obce a již zmíněné spotřební i
přál starostům k navýšení pří- ekologické daně musí být zajmů v rámci novely RUD o 4,6 řazeny do systému daní sdílemld. Kč, dodal ale, že osobně ných. Zejména však musí dojít
není touto novelou nijak nad- ke kompenzaci propadů ve
šen. „Z faktického hlediska financování obcí v roce 2009 a
jsme se v podstatě nikam ne- 2010, které způsobí schválená
posunuli. RUD je třeba řešit reforma veřejných financí.

Studijní pobyt Bělorusů
Ve dnech 5. – 9. listopadu 2007 Svaz měst a
obcí ČR organizoval studijní návštěvu běloruských opozičních zástupců v České republice.
Skupina deseti demokratických aktivistů v čele s
předsedou Shromáždění místních zastupitelů
Leanidem Haravy během týdne navštívila Prahu,
Soběslav, Kralupy nad Vltavou a Chomutov.
Záměrem studijní cesty bylo předat zkušenosti o
demokratickém fungování místní samosprávy v
Česku. Zvláštní pozornost byla věnována rozvoji
měst a regionálnímu rozvoji. Na tuto návštěvu
naváže týdenní stáž tří zástupců regionálních
rozvojových agentur z Běloruska. Návštěva se
uskutečnila v rámci projektu Svazu měst a obcí
ČR Podpora demokratického rozvoje měst a
regionů v Bělorusku. Cílem tohoto projektu je
posílit běloruské opoziční místní politiky a aktivisty v jejich snaze o prosazení místní demokracie v
Bělorusku. Projekt je podpořen z programu
Transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí, a je tak součástí široké škály aktivit
České republiky na podporu demokracie v Bělorusku.

V rámci programu Equal, projektu: "Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování mikropůjček a vzdělávání venkovského obyvatelstva" proběhl v říjnu a listopadu kurz pro nezaměstnané a zájemce o zahájení podnikání. Kurz se realizoval formou třídenních seminářů ve školícím
středisku v Dřevohosticích na Přerovsku. Lektorské zázemí zajistila Okresní
hospodářská komora v Přerově. Cílem kurzu bylo seznámit účastníky s kouzlem a úskalími podnikání a s postupnými kroky, nezbytnými pro zahájení podnikatelské činnosti. Všichni účastníci měli možnost sestavit si vlastní podnikatelský plán. Účastníci, kteří prošli celým kurzem a úspěšně zvládli závěrečný
test pak obdrželi osvědčení o absolvování kurzu.
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www.studiumvzahranici.cz
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Evropské finance pro čistírny odpadních vod odblokovány
Na posledním jednání s Evropskou komisí (EK) ve středu 7.
listopadu se ministru životního prostředí Martinu Bursíkovi
podařilo po více než tříletých diskusích odblokovat problém se smluvními vztahy, které bránily České republice v
čerpání evropských finančních prostředků pro vodohospodářské stavby, především čistírny odpadních vod. Nic tedy
již nebrání tomu, aby byl ještě v letošním roce Komisí
schválen Operační program Životní prostředí (OPŽP).
„Jedná se o průlomový moment ve financovaní vodohospodářských projektů z evropských peněz,“ konstatuje ministr
Bursík.

Výsledná dohoda předpokládá,
že na dotace z evropských
fondů budou mít šanci dosáhnout projekty, u nichž jsou
uzavřené provozovatelské
smlouvy nejdéle do roku 2022,
a které jsou současně upraveny tak, aby byla zajištěna dostatečná kvalita poskytovaných
služeb a vyšší efektivita. Podmínkou je rovněž to, aby soukromý provozovatel na úkor
dotace z veřejných prostředků
negeneroval nepřiměřené zisky na své straně.

zkrátit provozní smlouvy do
roku 2008, respektive 2009.
Komise chtěla tento princip
zachovat i pro programovací
období 2007 – 2013.

nerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), což ale u
nás ve většině případů neplatí.
Například ve Francii, kde používají podobný model provozování infrastruktury jako u nás,
vedlo zavedení zákonných
požadavků na kratší smluvní
délky ke zvýšení konkurence
na trhu, vstupu drobných provozovatelů, a tím i ke snížení
tarifů vodného a stočného..

kladní nástroje pro zabezpečení dostatečné kvality služeb
pro zákazníky, kontinuity dodávek, ochrany pronajatého majetku atd. Jedná se např. o
definovaný termín reakce na
stížnost zákazníka a tomu
odpovídající sankce, sankce
za nedodržení včasného odstranění poruchy v síti, sankce
za nesplněný roční počet revizí, atd. Nájemné, které provozovatelé platí vlastníkům za
Kritika Komise směřovala i do
pronájem infrastruktury, zdaleoblasti stanovování cen a s tím
ka nestačí na obnovu infrasouvisející kalkulaci zisků soustruktury.
kromých provozovatelů. Ve
většině případů se zisk provo- Příčinou současného stavu
zovatele kalkuluje jako procen- je především nedostatečná a
to z nákladových položek, což vágní regulace, která umožje způsob, který nemotivuje ňovala uzavírat takto nevýprovozovatele k větší efektivitě hodné smlouvy. Určitou oda úsporám nákladů, ale para- povědnost nesou také předdoxně k vyšším nákladům, stavitelé obcí – vlastníků
které tak vedou k vyšším zis- infrastruktury, kteří na nevykům.
vážené podmínky přistoupili.

Problematika provozních
smluv se mezi ČR a EK řešila
již od roku 2004. „Bohužel, dá
se říct, že jde o sérii mnoha
promarněných jednání a
množství zbytečně ostře laděné korespondence mezi českou vládou a Komisí, která
nevedla k žádnému pozitivní- Ve smlouvách také chybí záMŽP
mu výsledku pro ČR,“ shrnuje
„Nastavené podmínky nejsou ředitel odboru fondů EU MŽP
nějaké nutné zlo, které musí- Jan Kříž.
me strpět, abychom dosáhli na Evropské komisi obecně vadibruselské peníze. Je to cesta lo, že provozovatelské smloujak pomoci k podpoře z veřej- vy jsou nastaveny tak, že zvýných zdrojů do vodohospodář- hodňují soukromého provozo- Vstup České republiky do EU přinesl řadu změn v legislativě
ochrany přírody, ale také nové možnosti při jejím financování z
ské infrastruktury a zároveň
vatele na úkor vlastníka infradaňovými prostředky nepodpo- struktury – kterým jsou zpravi- evropských fondů. Proto MŽP využilo možnost zapojit se do
rovali výnosný a profitující byz- dla obce. Kritika se týkala i twinningového projektu – tedy projektu bilaterální spolupráce s
nys. Ten si na sebe umí vydě- samotného výběrů některých experty německého Institutu pro udržitelné využívání krajin
lat sám, nemusí jej dotovat provozovatelů, kterým bylo Země (DUENE) při Greifswaldské universitě.
daňoví poplatníci,“ říká Martin umožněno poskytování této Nejdůležitějším z výsledků projektu je závěrečná doporučující
Bursík
veřejné služby za často po- studie Využívání ekonomických nástrojů v ochraně přírody,
Dohodnuté podmínky jsou chybných a netransparentních která byla následně distribuována orgánům ochrany přírody,
splnitelné pro většinu provoz- podmínek a bez dodržení prin- vysokým školám a nevládním organizacím. Studie vychází
ních smluv, platných v ČR. cipu „nejlepší služba za nejlep- hlavně z výsledků diskusí, studia literatury, vlastních zkušeností a vědecké práce autorů.
Ještě na přelomu let 2006 a ší cenu“.
2007 EK po ČR požadovala
Podnikání v této oblasti přitom Autoři studie ukazují způsoby, jak využívat legislativní a ekonozkrácení současných provozzpravidla slibuje velmi dobré mické nástroje v ochraně přírody. Cílem studie je představit
ních smluv a následná výběroekonomické výsledky a profit. inovativní myšlenky a koncepce tak, aby byly zmírněny konflikvá řízení na nové provozovateSmlouvy navíc byly uzavírány ty mezi uživateli půdy a ochranou přírody při hospodaření v
le.
na velmi dlouhá období (25 - krajině a aby politická rozhodnutí v těchto oblastech byla v
Vyjednávací pozici MŽP oslabil 30 let), zaručují současným budoucnu méně intuitivní a více racionální. Studie neposkytuje
i fakt, že na konci roku 2006 provozovatelům nadstandardní hotové recepty, ale inspiruje k přemýšlení o nástrojích v ochraprosadila EK při jednáních s podmínky pro jejich podnikání ně přírody. Mezi hlavní přínosy projektu patří také výměna zkuMinisterstvem pro místní roz- a pro případnou konkurenci šeností se zahraničními kolegy, nové nápady a myšlenky, rozvoj, které je řídícím orgánem neproniknutelné bariéry. Takto šíření obzorů nejen pro zástupce státní správy, ale i nevládních
Fondu soudržnosti, že pro- dlouhé smlouvy jsou ve neziskových organizací a veřejnosti.
středky, zbývající pro předcho- „starých“ zemích EU-15 obvyk- Studie byla zveřejněna na webových stránkách Ministerstva
zí finanční období 2004 - 2006 le vyvažovány investicí do životního prostředí www.env.cz v rubrice Politka a nástroje
mohou získat pouze projekty, infrastruktury ze strany provo- ochrany životního prostředí.
u nichž byli žadatelé ochotni zovatele v rámci projektů part-

Němečtí a čeští odborníci
spolupracují v ochraně přírody
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Statutární města se cítí ohrožena záplavou
nekvalitních návrhů zákonů

Usnesení ze zasedání Komory statutárních
měst dne 16. listopadu 2007

Komora statutárních měst
Svazu měst a obcí ČR:
•

•

prohlašuje, že se statutární
města cítí ohrožena záplavou nekvalitních návrhů
zákonů, které nejsou dostatečně konzultovány a
mohou negativně ovlivnit
kvalitu výkonu veřejné
správy na místní úrovni.
Díky tomu je Komora statutárních měst rozhodnuta
zintenzívnit svoji činnost a
scházet se každý měsíc,
upozorňuje, že jedním z
takových nekvalitních návrhů zákonů je návrh novely zákona o obcích, který
zavádí nové zbytné postupy při řízení obce, neúměrným způsobem zvyšuje
administrativu a byrokratické zatížení obcí, otevírá

přísun prostředků z EU na
příležitosti ke korupci a
⇒ nekorektní postup při zvemůže tak paralyzovat činrealizaci vodohospodářřejňování rozhodnutí
nost obcí. Z výše uvedeských projektů. Tím hrozí
(zveřejnění informací o
ných důvodů důrazně porozpad principu solidarity
rozhodnutí před tím, než se
žaduje, aby byl návrh vyřamezi malými a velkými
s ním mohou seznámit
zen z legislativního proceobcemi v ceně vody, který
hlavní aktéři),
su,
se reálně projeví v navýše⇒ nemožnost získat závazná
ní stočného a vodného, což
• navrhuje v rámci reformy
stanoviska k řešení problébude sociálně neúnosné
veřejné správy zrušit městmů, na které se města dopro téměř tři miliony obyvaské části a obvody v územtazují,
tel České republiky,
ně členěných statutárních
♦
vyzývá
vedení
Úřadu
pro
městech (kromě hlavního
♦ upozorňuje, že statutární
ochranu hospodářské souměsta Prahy) s cílem uspoměsta podají žalobu na
těže k jednání se Svazem
řit finanční prostředky a
Českou republiku k soudu
měst a obcí ČR s cílem
zefektivnit veřejnou správu,
do Štrasburku, pokud bude
dosáhnout nápravy souschválena současná podo• poukazuje na:
časného stavu a zefektivba nového herního zákona,
nění činnosti ÚHOS,
⇒ neúměrně dlouhé rozhodopodle kterého budou moci
vání Úřadu pro ochranu
získat provozovatelé licenci
♦ upozorňuje, že díky výsledhospodářské soutěže,
ministerstva financí k prokům jednání ministra Bursívozování herních automatů
ka
s
Evropskou
komisí
k
⇒ vydávání nejednoznačných
bez souhlasu obcí.
vodohospodářským
smlourozhodnutí,
vám nebude zabezpečen

Společné prohlášení Svazu měst a obcí České republiky a Asociace krajů
České republiky k problematice nastavení podmínek čerpání peněz
z evropských strukturálních fondů na vodohospodářské projekty
1. Svaz měst a obcí České republiky a Asociace krajů České 3. Svaz měst a obcí České republiky a Asociace krajů České
republiky již od počátku tvorby Operačního programu Životrepubliky vyjadřují značné znepokojení nad tím, že Podního prostředí požadovaly zabezpečení potřebného množmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Opeství prostředků na splnění povinností při čištění odpadních
rační program Životní prostředí v programovacím období
vod vyplývajících z evropské legislativy. Ke splnění těchto
2007 – 2013 (dále jen „Podmínky“) nebyly dojednány ve
povinností se zavázal stát v přístupových smlouvách k EU
shodě s obcemi, městy a kraji. Výsledek jednání je rezignabez znalosti problematiky a konzultace s obcemi a městy,
cí České republiky zastupované představiteli Ministerstva
které za tuto záležitost nesou největší odpovědnost. Pokud
životního prostředí na obhajobu oprávněných požadavků
nebude zabezpečen přísun prostředků z fondů EU Svaz
územních samospráv. Uvedené podmínky byly předmětem
měst a obcí ČR a Asociace krajů České republiky požadujednání již na začátku roku 2006. Jednání s Evropskou
je, aby zodpovědnost za financování ke splnění závazků
komisí v průběhu posledního roku nepřineslo žádný výrazČR k EU převzala vláda ČR a státní rozpočet
ný pokrok.

2. Svaz měst a obcí České republiky a Asociace krajů České 4. Svaz měst a obcí České republiky a Asociace krajů České
republiky upozorňují vládu České republiky, že nebude-li
republiky s obsahem Podmínek vyjednaných Ministerstvem
zabezpečen potřebný přísun prostředků na realizaci vodoživotního prostředí vyjadřují nesouhlas, jelikož dostatečně
hospodářských projektů hrozí rozpad principu solidarity
neumožňují financování vodohospodářských projektů z
mezi malými a velkými obcemi v ceně vody, který se reálně
Operačního programu Životní prostředí. Vybudování a moprojeví v navýšení stočného a vodného, což bude sociálně
dernizace vodárenské infrastruktury pro 3 mil. obyvatel
neúnosné pro tři milióny obyvatel České republiky.
České republiky v dohledné době je tak vážně ohroženo.
Ing. Oldřich Vlasák v.r.
předseda Svazu měst a obcí
České republiky

Ing. Evžen Tošenovský v.r.
předseda Asociace krajů
České republiky
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Beňovští zasadili stromy novým občánkům
Vítězkou ankety Strom roku 2007 se s
velkým předstihem stala Stojanova lípa z
Beňova. Dokladem toho, že místní zastupitelé nemají vztah pouze ke stromům
památným či historickým je tradice podzimního Sázeníčka, kdy beňovští sázejí
stromy novým občánkům. Nadace Partnerství na něj v rámci programu Strom
života přispěla částkou 9 000 korun. Program Strom života podporuje třetím
rokem společnost Skanska, která na něj
v letošním roce věnuje 6,1 milionu korun.
Sázeníčko je akcí pro nově narozené
děti, jejich rodiče i další příbuzné, během
které se beňovští občánci stávají majiteli,
ale také opatrovníky vlastního stromu.
„Po delším váhání, jestli Sázeníčko zrušit, neboť nebe při nás letos opravdu
nestálo, jsme se rozhodli, že do toho
půjdeme. Rodiče i děti se dostavili všichni
a počasí, do kterého by ani psa nevyhnal,
se nezalekli ani jejich rodinní příslušníci.
Všech pět stromečků jsme řádně zasadili
a poté se zahřáli – děti čajem, dospělí
svařeným vínem – pojedli jsme koláčky a
s namrzlými tvářemi se vrátili do svých

domovů. Tatínkové budou jistě i po letech
vzpomínat, jak svým dětem sázeli strom
a ony si pod ním radostně stavěli sněhuláka,“ popsala průběh letošního Sázeníčka místostarostka Beňova Hana Bělařová.

Na podzim loňského roku zasadilo deset
tatínků pro své děti deset malokorunných
lip. Tuto neděli je přišli i s dětmi před
zimní sezónou důkladně zalít. Loňská
výsadba se poté rozrostla o dvě lípy a tři
okrasné jabloně pro dalších pět novorozenců. S nejbližším veřejným sázením
však beňovští nebudou čekat až do dalšího podzimu, sázet se zde bude nejpozději na jaře příštího roku. Spolu s titulem
Strom roku si totiž Stojanova lípa vysloužila i odborné ošetření. Protože se však
jedná o zdravý a silný strom, bude ošetření nahrazeno výsadbou, která proběhne opět pod záštitou Nadace Partnerství
a spolupracující firmy Eden.

tisíc korun. Grantová komise tentokrát
vybírala z rekordních 151 žádostí, šanci
na podporu tedy měly pouze nejkvalitnější projekty splňující všechna hlavní kritéria: aktivní zapojení veřejnosti, volbu staV podzimním kole grantového programu novištně původních druhů a odpovídající
Strom života bylo spolu se Sázeníčkem rozpočet. Další grantová uzávěrka bude
podpořeno i dalších 49 projektů z celé vyhlášena ještě v průběhu listopadu.
České republiky souhrnnou částkou 685

Žadatelé dostanou granty na Rysí hlídky vyrážejí na Šumavu
speciálně vyškole- Šumavské hlídky probíhají už
rozvoj občanské společnosti Skupinky
ných dobrovolných spolupra- třetí rok v oblasti mezi Volary,
covníků Hnutí DUHA vyrazí
tuto zimu opět do míst, kde se
na Šumavě vyskytují ohrožení
rysi. Hlídky, organizované v
odborné spolupráci se správou chráněné krajinné oblasti,
mají za úkol odstrašit pytláky,
„Většina z 65 projektů, které k nám do Základního grantového kteří vzácné šelmy systematicprogramu přišly, je celostátního významu. Proto také převažují ky střílejí.
žadatelé z velkých měst, jako je Praha nebo Brno. Komise na- Ilegální lov je hlavní překážkonec vybrala deset z nich, mezi které rozdělila 1,17 milionu kou obnovení populací ohrokorun,“ uvedl František Brückner z Nadace Partnerství. O pod- žených rysů. Odborníci přitom
poru podobných projektů bude možné žádat opět v příštím roce. poukazují na to, že viditelná
Prostředky budou určeny nejširšímu okruhu žadatelů, přičemž přítomnost většího počtu lidí,
výše grantu může dosáhnout až 200 tisíc korun.
kteří v horách případné pytlácDeset projektů zaměřených na rozvoj občanské společnosti
získá v následujících dnech 1,17 milionu korun ze Základního grantového programu Nadace Partnerství. Podařilo se
tak financovat mimo jiné nově vznikající program Ekologického právního servisu a projekt na záchranu krajiny u Ratají v Posázaví, která je ohrožena těžbou kamene.

Mezi podpořenými žádostmi je i projekt občanského sdružení
Arnika na záchranu krajinného rázu v Posázaví, na který organizace získala grant ve výši 120 tisíc korun. Krajina kolem obcí
Rataje a Podveky je ohrožena těžbou nerostných surovin, která
by region ovlivnila po několik desítek let. Záměr přitom nemá
pro místní obyvatele zásadní ekonomický význam, naprostá
většina z nich s ním nesouhlasí a potřebnou podporu nenachází
ani u obecních zastupitelstev. Arnika chce ve spolupráci s Občanským sdružením za záchranu Ratajska a Podvecka a místními obyvateli podporovat turistické aktivity, které by pro region
mohly mít přinejmenším srovnatelný ekonomický přínos a přitom by nepoškozovaly jedinečný ráz krajiny.

tví sledují, pomůže zvířata
chránit. Hlídky zároveň získávají důležité údaje o výskytu
šelem. Podobné hlídky, které
už osmým rokem Hnutí DUHA
s místními organizacemi pořádá v Beskydech, pomáhají
chránit ohrožené šelmy, získávají podrobné informace o
jejich pohybu v horách a zničily řadu nástrah políčených na
vlky.

Prachaticemi a Českým Krumlovem. Tento víkend budou
novým dobrovolníkům přednášet odborníci ze správy šumavského národního parku a
Hnutí DUHA. Účastníci získají
nejen znalosti o životě rysa
ostrovida a monitoringu velkých šelem, ale osvojí si také
zásady práce v terénu.

Šíření šelem je důležité pro
udržení únosné výše populací spárkaté zvěře. Přemnožení jeleni a srnci totiž spásáním malých stromků poškozují především listnaté či
smíšené lesy a brání jejich
přirozené obnově. Ale ze
čtrnácti rysů, která Správa
NP a CHKO Šumava označila vysílačkou, bylo patrně už
osm zastřeleno. Počet ilegálních odstřelů se u nás za posledních dvacet let odhaduje
na více než pět set kusů.
OS Noviny
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Český problém:
Emise znečišťujících látek ze
spalování tuhých fosilních paliv
v lokálních topeništích, které
vznikají při vytápění zhruba půl
milionu bytů jsou v mnoha krajích hlavní příčinou špatné
kvality ovzduší v České republice. Důvodem jsou zastaralá
spalovací zařízení v domácnostech (kamna nebo kotle
ústředního topení), ve kterých
se mnohdy spaluje nevhodné a
nekvalitní palivo, které nevyhovuje požadavkům kotle. V řadě
případů dochází dokonce ke
spalování komunálního odpadu. Zdravotní rizika plynoucí ze
znečištění ovzduší z těchto
spalovacích zdrojů jsou vysoká. Dnes se na toto téma v
Brně sešli odborníci z celé
republiky spolu s představiteli
českých obcí a měst.

Největším problémem kvality
ovzduší v České republice jsou
vysoké úrovně znečištění
ovzduší prachovými částicemi.
Stanovené imisní limity pro
prachové částice PM10, které
platí od 1. ledna 2005, byly
překročeny v roce 2005 i 2006
a to nejen lokálně, ale i plošně,
a to i mimo území měst a hustě osídlených oblastí. K překročení denního imisního limitu
pro PM10 došlo v roce 2005
plošně po celém území České
republiky, a to i v lokalitách,
které byly doposud považovány z pohledu kvality ovzduší za
spíše bezproblémové. K překročení této přípustné úrovně
znečištění ovzduší došlo na 35
% území. Znamená to, že přibližně 66 % populace ČR bylo
vystaveno nadlimitním úrovním
znečištění ovzduší prachem. V
roce 2006 byl denní imisní limit
překročen na 29 % území, což
zasáhlo 62 % populace. Roční
imisní limit byl překročen na
2,3 % území, což znamená
zhoršení oproti loňskému roku
(kdy se to týkalo 1,5 % území).
V kvalitě ovzduší se ČR řadí k
nejhorším státům EU – prachové znečištění u nás dosahuje
zhruba 150 % průměru EU25.„Příčinou překračování imisních limitů jsou především sku-

topení uhlím a automobilová doprava

piny obtížně regulovatelných
zdrojů znečišťování ovzduší –
tedy domácnosti, vytápěné
tuhými fosilními palivy a automobilová doprava,“ říká ředitel
odboru ochrany ovzduší MŽP
Jan Kužel. „MŽP předložilo
vládě v červnu Národní program snižování emisí, který
obsahuje soubor konkrétních
úkolů pro MŽP i další ministerstva,“ pokračuje ředitel Kužel.
Program se zaměřuje především na snižování emisí těch
látek, které mají přímý negativní vliv na lidské zdraví, vegetaci a ekosystémy – tedy především jemných prachových částic (PM10 a PM2,5) a polycyklických aromatických uhlovodíků. Součástí programu je například novela zákona o ochraně ovzduší, která bude připravena do konce roku 2008 a
bude mj. obsahovat emisní
limity pro malé zdroje znečištění – tedy i pro domácí kotle.
MŽP vydá také vyhlášku o
požadavcích na kvalitu paliv,
která postupně z trhu vytlačí
nekvalitní druhy uhlí. Součástí
programu jsou ale i opatření v
dopravě – náhrada čtvrtiny
vozového parku státní správy
„čistými“ vozidly do roku 2014
či daňové zvýhodnění těchto
vozidel. „Ke zlepšení kvality
ovzduší by měla přispět i ekologická daňová reforma, která
zvýhodňuje nulovou spotřební
daní obnovitelné zdroje a zemní plyn pro vytápění domácností především oproti uhlí,“
dodává Jan Kužel .
Sledováním kvality ovzduší v
menších obcích se zabýval mj.
výzkumný projekt, který pro
MŽP v roce 2005 provedl Státní zdravotní ústav. Výzkum
proběhl ve třech menších obcích v různých regionech a s
různým typem vytápění domácností. „Analýzy prokázaly,
že kvalita ovzduší v obcích
závisí především na palivu,
které používají domácnosti,“
konstatuje vedoucí Národní
referenční laboratoře pro venkovní ovzduší SZÚ Bohumil
Kotlík. Nejhorší kvalita ovzduší

byla jednoznačně v obci, kde
se dosud ve významné míře
spaluje hnědé uhlí. Roční průměrné úrovně znečištění
ovzduší v takové obci se plně
vyrovnají úrovním v silně průmyslově zatížených lokalitách.
To má své, bohužel velmi jednoznačné, negativní důsledky.

Prachové částice (PM10 a
PM2,5) jsou významným rizikovým faktorem s mnohočetným efektem na lidské zdraví.
Velikost i složení částic jsou
ovlivněny zdrojem, ze kterého
pochází. Vždy jde o směs látek
s různými účinky. Řada z nich
současně působí i jako nosič
některých dalších škodlivin.
Účinek částic závisí na jejich
velikosti, tvaru a chemickém
složení. Velikost částic je rozhodující pro průnik a ukládání
v dýchacím traktu. Větší částice (PM10) jsou zachyceny v
horních partiích dýchacího
ústrojí. Jemnější částice
(PM2,5) pronikají až do plicních sklípků.
Jemné částice PM2,5 vznikají
spalováním fosilních paliv
(tedy uhlí, topného oleje, nafty
či benzinu). Obsahují polycyklické aromatické uhlovodíky a
kondenzované organické či
kovové páry, z nichž některé

mají mutagenní a rakovinotvorný účinek. Zatím se stále nepodařilo stanovit prahovou
koncentraci, pod kterou by
částice neměly prokazatelné
účinky na lidské zdraví. Předpokládá se, že citlivost jedinců
v populaci má tak velkou variabilitu, že ti nejcitlivější jsou v
riziku účinků i při velmi nízkých
koncentracích, přičemž citlivost
kolísá v závislosti na věku a
zdravotním stavu.
Citlivou
skupinou jsou děti, včetně kojenců a vyvíjejícího se plodu.
Dále sem patří starší lidé a
osoby s chronickým onemocněním dýchacího (astma, chronická obstrukční choroba plic)
a oběhového ústrojí a také lidé
jinak oslabení např. kombinací
stresu, kouření, nevhodné
výživy apod. Nejčastěji popisované účinky působení prachových částic se týkají zvýšení
celkové nemocnosti i úmrtnosti, zejména na onemocnění
srdce a cév, snížení plicních
funkcí u dětí i dospělých, zvýšení spotřeby léků pro rozšíření průdušek při dýchacích obtížích – zejména u astmatiků a
zkrácení délky života hlavně z
důvodu vyšší úmrtnosti na
choroby srdce a cév a pravděpodobně i rakovinu plic a další.

Nechtějí platit za potvrzení O2

Obce a města se brání. Proč mají za vydání vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací v majetku společnosti Telefonica O2 platit? „Vždyť Telefonica má v pozemcích obcí a
měst uloženy svoje sítě často bez náhrady nebo jen za náhradu minimální. Uložení sítí navíc využití obecních pozemků
omezuje. A teď ještě mají obce Telefonice platit za vydávání
výpisů,“ podivuje se předseda Svazu měst a obcí ČR Oldřich
Vlasák. Ředitel Administrace a dokumentace sítě Telefonica svým dopisem informoval své zákazníky, tedy i obce, že
od 1. listopadu 2007 bude společnost požadovat za vydání
vyjádření o existenci sítí částku 600 Kč. Tato vyjádření bývají podkladem pro rozhodování v územním řízení, výrazně
tedy podraží pořizování a zpracování územních plánů obcí a
občanům pak stavební řízení. Svaz měst a obcí ČR s platbou
zásadně nesouhlasí. Starosta Pavel Vondrys pro ilustraci dodává: „V případě správního obvodu stavebního úřadu Strakonic, který ročně vede zhruba 1600 správních řízení, k nimž je
zmiňovaný výpis třeba, by šlo až o jeden milion korun.“ Obce
se také obávají toho, že v budoucnu by se podobně mohli chovat i vlastníci ostatních sítí. Svaz měst a obcí ČR je přesvědčen, že obcím by tyto výpisy měly být vydávány bezplatně. LZ
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Lidé mohou skupinově financovat sluneční elektrárnu
Po stovkách občanských
solárních elektráren v SRN,
kdy skupinka společně financuje fotovoltaiku, vzniká
první projekt už i u nás. Průkopnické dva bloky občanských elektráren se chystají
v Ohrobci, 6 km jižně od Prahy. Úhrnným instalovaným
výkonem necelých 25 kWp
mají pokrýt roční spotřebu
energie téměř desítky domácností. Na financování
elektráren se může podílet
každý, kdo chce zhodnotit
své prostředky a/nebo osobně přispět k ochraně klimatu.

né sítě měla již dodávat 1.
Občanská solární elektrárna o
výkonu 5 kWp připravovaná
pro Toulcův dvůr (Praha 10 Hostivař), díky náročnějším
požadavkům na přípravu projektu se však instalace oddaluje. O podpoře záměru Nadačního fondu rytíře Františka
Horského rozhodla ve výběrovém řízení Pražská energetika,
která chce na projekt přispět
finančním darem ve výši 250
000 Kč z fondu PREKO, kde
se kumulují příspěvky na rozvoj obnovitelných zdrojů od
ekologicky orientovaných zákazníků PRE ve výši 0,10 Kč
bez DPH za spotřebovanou
Občanská solárka ale předstakilowatthodinu.
vují i výzvu pro ekologicky
smýšlející občany, jak dát mi- Zatímco projekt pro Toulcův
nistru Římanovi najevo, že dvůr je stále ve fázi záměru,
fotovoltaika opravdu nepatří čeští občané již měli možnost
jen na Saharu. Svědčí o tom skupinově financovat do solárpříklady i z Německa, kde se ních elektráren. Společnost
ročně instalují solární elektrár- SolWin pro ně zajistila spíše
ny o úhrnném výkonu větším symbolický podíl ve výši 1,5
než 1 GWp, což je mj. polovina kWp na občanské solární elekvýkonu Temelína. V českých trárně v Magdeburgu a přesto,
podmínkách ekonomiku foto- že garantovala rentabilitu jen 2
voltaiky vylepšuje zákon č. %, jsou účasti ve výši 600
180/2005 O podpoře výroby EUR téměř rozebrány. Akvizielektřiny z obnovitelných zdro- ce v Magdeburgu sloužila spíjů a související vyhlášky, které še k otestování finančního
po dobu patnácti let garantují modelu, hlavní doménou čespevnou výkupní cenu za solár- ké iniciativy budou tuzemské
ní elektřinu dodanou do veřej- realizace, kde investoři budou
né sítě. Cena platná pro letos moci pravidelně vídat jimi fizprovozněné instalace (13,46 nancované panely.
Kč bez DPH za kilowatthodinu)
V Ohrobci budou panely instaje ve vybraných regionech
lovány na střechách obecního
zhruba 3x dražší než elektřina
statku a obecního úřadu, kde
z konvenčních zdrojů. Zohledjich bude o pár více. Celkem
níme-li fakty, že konvenční
se počítá s instalací 114 solárelektřina se bude už jen zdraních panelů SolarWorld od
žovat (mnohdy o více než detřetího největší výrobce, který
set procent ročně) a u solármj. není napojen na jadernou
ních panelů se očekává snížeenergetiku. Kvalitu panelů není investičních nákladů o 50 %
dávno potvrdil i test zveřejněný
v průběhu pěti let, na řadě míst
v časopise Photon, ve kterém
ČR může být do pěti až deseti
polykrystalické panely Solet sluneční elektřina levnější
larWorld vyráběly až od deset
než ta konvenční!
procent více než jiné výrobky
Občanská elektrárna v Ohrobci při instalaci na stejné střeše.
bude pravděpodobně nejdříve Kvalita panelů spolu s téměř
zprovozněna, nebude však optimálními střechami pro fotojediným projektem české inici- voltaiku (jižní orientace a sklon
ativy občanských solárek. Slu- kolem 34 stupňů) předvídá i
nečné kilowatthodiny do veřej- dobrou ekonomiku projektu.

„Protože fotovoltaika má potenciál místního zdroje, tedy
vyrobit elektřinu v místě spotřeby, chceme dát příležitost
přednostně i místním lidem
podílet se na projektu,“ vysvětluje důvody předkola Roman
Dygrýn ze společnosti SolWin.
Následující první kolo výzvy k
financování bude otevřeno ve
vazbě seminář „Podílové financování solárních systémů"
(hotel Expo, 23.11., viz solarniliga.cz). Bude trvat 14 dní a
lidé budou moci financovat
max. 5 panelů na osobu. "Je to
opatření kvůli tomu, aby se na
projektu mohlo účastnit více
lidí. Pokud se v prvním kole
nenajde dostatek zájemců o
financování 114 panelů, otevře se kolo druhé, kde již nebudou platit žádné limity,“ líčí
Dygrýn.
Elektrárnu bude možné realizovat i díky vstřícnému přístupu obecního úřadu. „Rádi podporujeme nové věci, které mají
smysl. Když občané na vlastní
oči uvidí, že to opravdu funguje, mohou se tyto pilotní projekty stát inspirací místním
lidem i dalším radnicím," komentuje projekt Bohumil Barda, místostarosta Ohrobce.
Jen osvětovou aktivitou elektrárna v Ohrobci není, obecní
úřad obdrží při zprovoznění
systémů za patnáctiletý pronájem své střechy a střechy
obecní statku více než sto tisíc
korun. „Jsou to peníze, které bychom v
obecní kase neviděli, kdybychom nevyužili nabídku občanských
solárních
elektráren," dodává
Barda.
Občanské
solární
elektrárny vznikaly
od poloviny devadesátých let v Německu a takřka vždy se
jednalo i aktivity
zdola, od místních
lidí. Existuje mnoho
forem, ale žádný
jednotný návod, jak

podílově financovat fotovoltaiky. U našich sousedů nejčastější právní forma společnost
občanského práva, ta však
nemá český ekvivalent. Zástupci české iniciativy občanských solárek přicházejí s novým modelem, který je založen
na specifikách našeho právního systému i menších příjmech
českých domácností než u
německých sousedů - spočívá
ve financování konkrétního
panelu, garanci minimální výnosnosti a vysokém podílu na
finančně ohodnocené nadvýrobě solární elektrárny.

Na projektu v Ohrobci bude
provozovatel elektrárny - společnost SolWin - každému z
investorů garantovat zhodnocení prostředků ve výši 3,2 %
ročně po dobu 15 let při minimální úrovni výroby a 75 %
podíl na finančně ohodnocené
nadvýrobě, která u letos zprovozněných projektů činí 25-33
%. Reálná rentabilita tak může
kolísat mezi 3,2 a 20 %, konkrétní hodnotu ovlivní zejména
intenzita slunečního svitu v
jednotlivých letech. Ve srovnání s běžnými bankovními vklady, kde úroková míra zpravidla
končí na 2 % ročně s garancí
obvykle jednoho roku, tak česká iniciativa občanských solárek nabízí investici do technologie šetrné přírodě, která je i
ekonomicky lukrativnější.
SolWin.cz

Střecha radnice padla na solárko – jiným
způsobem nevyužitelná část objektu přinese za patnáctiletý pronájem spolu s
pronájmem druhého objektu - obecního
statku - více než sto tisíc korun, za které
si obecní úřad pořídí střešní okna. I takový může být přínos občanských solárek.
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Informace z Krkonoš připravila: D. Palátková

úprav.

Největší důraz je kladen na
hřebenovou
cestu
„Krkonošská magistrála“ navazující na „Jizerskou magistrálu“. Budou na ní výhledově
instalovány i nové informační
since 2007 mohou být nové tabule.
směrovky a mezinárodní bě- Hlavním mottem bylo vypracožecké lyžařské značky rozmís- vat síť napojení jednotlivých
těny jednotlivými upravovateli tras. Tzn. když přijedete na
tras v terénu.“
parkoviště, kde necháte autoIng. Miloš Růžička ze Správy mobil, kudy se vydáte do
KRNAP, zpracovatel projektu transparentní sítě dobře znaznačení, konkretizuje: „Běžky čených, pojmenovaných a
nejsou pro skiareály prioritou. upravovaných běžeckých
Jejich úprava je spíše službou stop.

Lyžařský běžecký ráj

Krkonoše jsou protkány sítí
upravovaných běžeckých
lyžařských stop. Svojí 70
kilometrovou
páteřní
„Krkonošskou magistrálou“
a dalšími více než 500 km
místních tras a okruhů je
projekt krkonošského svazku měst a obcí svým rozsahem ojedinělý nejen u nás,
ale i v zahraničí. Je základem pro usměrnění zimní
turistiky na území Krkonošského národního parku a
ochranu jeho přírody. Bílé
stopy i letos, za péče téměř
tří desítek provozovatelů,
budou sloužit tisícům lidí,
kteří si oblíbili běžecký
sport.
V minulé zimní sezoně využilo
trasy - zdravým statistickým
odhadem – statisíce lyžařů, z
celkových tří milionů návštěvníků zimních Krkonoš. Cílem
„pavučiny“ pravidelně upravovaných lyžařských tras, je nabídnout veřejnosti zdravou
příjemnou lyžařskou turistiku a
běh na lyžích. Zajistit bezpečnost pohybu po horách,
usměrňovat návštěvnost na
hřebenech do upravovaných
lyžařských cest a směřovat ji
do stejně nádherných ale nižších, méně exponovaných
partií.

Krkonoše – svazek měst a
obcí a Správa Krkonošského
národního parku letos přes léto
systematicky pracovaly na
projektu úpravy a značení běžeckých tratí pod názvem

Krkonoš a jeho ochranného
pásma upravovány.

Svazek Krkonoše se stal garantem projektu ve vztahu k
ochraně přírody. Upravovatelé
jsou mu svým způsobem za
případné škody v terénu zodpovědní. Správa KRNAP bude
ve spolupráci s Horskou službou a upravovateli pečovat o
značení. Horská služba si vzala za úkol vytyčovat cesty a
zabezpečovat ty úseky, které
vedou po značených turistických cestách a jsou v partiích
2. a 3. zóny KRNAP méně
bezpečné.
Svazek Krkonoše v letošním
roce uhradil jednotlivým provozovatelům, resp. upravovatelům běžeckých tratí podstatnou část jejich provozních nákladů. Finanční prostředky
čerpal z podpory Královéhradeckého kraje, za bohužel
podstatně menšího přispění
kraje Libereckého. Na financování projektu se nejvýznamněji
podílela Nadace ČEZ.“

Je čas zdokonalovat

Během léta byla vybrána síť
nejdůležitějších čtrnácti tras,
vedoucích především územím Krkonoš ležícím na Královéhradeckém kraji, které
na svých celkových 170 kilometrech zavedou lyžaře –
turisty do krásných, často
ještě neobjevených míst
Krkonoš.

Cílem snažení je během nadcházejících dvou let kvalitně
vyznačit všechny běžecké
trasy tak, aby měl každý uživaDr. Pavel Klapuš ze Svazku
tel jistotu svého pohybu v bílé
Krkonoše uvádí: „Během letní
stopě i v terénu, který nezná.
sezony jsme se Správu Krkonošského národního parku, Dr. Pavel Klapuš ještě doplňuHorskou službou Krkonoše a je: „Chceme, aby bylo značení
jednotlivými upravovateli do- v Krkonoších a jeho podhůří co
spěli k dohodě za jakých pod- možná nejvíce jednotné, jasné
mínek budou tratě v oblasti a přehledné. V průběhu pro-

„Krkonoše – lyžařský
běžecký ráj“

veřejnosti. V uplynulých letech
bylo hodně běžeckých tratí bez
důsledné úpravy a hlavně značení. Pro ty návštěvníky, kteří
terén neznají, bylo někdy hodně obtížné se orientovat. Značení trasy musí běžce navigovat.
Svazek Krkonoše nesl za
upravovatele zodpovědnost,
ale svým způsobem na jejich
důslednou práci neměl žádné
„páky“. Nyní je společně odsouhlasena dohoda o rozdělených kompetencích a zodpovědnosti a také nově zpracovaný projekt běžeckého lyžování v Krkonoších a jeho podhůří „Krkonoše – lyžařský běžecký ráj“, sledující hlavně
jeho systematičnost v úpravách a značení. V něm jsem
společně se Svazkem Krkonoše vybral čtrnáct řekněme základních tras. Každá má své
číslo a název, vybraný dle
místních zvyklostí či významného geografického bodu.
Systém názvů byl čerpán i
podle osvědčených zvyklostí
přijímaných při jiných turistických projektech.

Letos bylo nově vyrobeno 90
kusů oranžových ukazatelů.
Dále budou běžce informovat
šipky SITOUR. Směrovky
instalované na dřevěných
sloupech zůstanou v terénu ve
většině případech celoročně.
Je cílem sdružit je s ukazateli
pro trasy horských kol. Značení je projektováno tak, aby
většina z nich byla koncentrována právě na jeden nosný
prvek.

Bohužel se však před začátkem zimy nepodařilo všechno
značení v terénu instalovat.
Proto je tato sezona jaksi dobou přechodnou. Věřím, že
příští zimu bude na Královéhradeckém kraji, jež zabírá
cca 2/3 území běžeckých tratí,
značení již téměř dokonalé.“
V běžeckých tratích projedete
kolem většiny nejimpozantnějších míst nejvyšších českých
hor. Nezapomeňte kvalitní
mapu. V terénu se řiďte pokyny Horské služby Krkonoše.
Bližší informace získáte v informačních střediscích nebo
na
webové
adrese:
www.krkonose.eu

V souladu s filozofií KRNAP
jsou to i tratě v nižších partiích Tip:
hor, protože když je ve vrcho- ⇒ Ve dvou místech běžeclových méně sněhu, dochází k
ké
tratě
projektu
poškození přírody. Projekt byl
„Krkonoše – lyžařský
financován z prostředků Králoběžecký ráj“ navazují na
véhradeckého kraje, proto se
trasy, jejichž údržbě se
také ve valné většině týká jeho
věnují sousedé na polúzemí. V západní části Krkoské straně Krkonoš. Na
noš kolem Harrachova, RokytPomezních boudách, u
nice nad Jizerou a Kořenova
Horních Albeřic a Harramají jiný, resp. vlastní systém
chov – Jakuszyce.
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Závěry studie českého Ministerstva vnitra:

NE přímé volbě starostů i diskusi o ní
Usnesením vlády ČR č. 596 ze
dne 30. května 2007 byly
schváleny programové cíle
vlády do roku 2010. Pod číslem 07.33. byl takto schválen
programový cíl požadující otevřít diskusi o přímé volbě starostů a o reformě samosprávy.

dy bude projekt v roce 2008
případně pokračovat formou
otevření veřejné diskuse na
dané téma a vyhodnocení jejích výsledků.

Jak ale vyplývá ze závěrů
studie, Ministerstvo vnitra se
k přímé volbě starostů staví
Jako forma splnění tohoto cíle, negativně a přiklání se "k
který navazuje na příslib vlády zachování současného mov jejím programovém prohláše- delu organizace územní vení, že bude posilovat prvky řejné správy a k hledání cest
přímé demokracie, byla vládou k odstranění nesporně exis- stvem vnitra institucionálně
určena srovnávací studie se tujících problémů v rámci zastřešené, zahájení navazující veřejné diskuse k problezahraničními právními úprava- tohoto modelu".
matice přímé volby starostů
mi a politickým uspořádáním
Podle autorů také již řadu let v České republice," píše se
samospráv v rámci Evropské
probíhá veřejná diskuse na
unie, jakož i rozbor platné
téma přímé volby starostů a již
právní úpravy obecního zřízení
tak existuje "konzistentní skuz hlediska možností jeho změn
pina argumentů zastánců příve vztahu k potenciálnímu
mé volby, jakož i protiarguzavedení přímé volby starostů
menty obhájců stávajícího
do právního řádu a organizace
modelu". Proto prý "nelze za
veřejné správy v České repubstávajícího stavu očekávat
lice.
výrazné argumentační oboha- Pátý ročník grantového proStudii vypracovalo Minister- cení předmětné problematiky, gramu „Pomáháme lidem
ať již ze strany zastánců či zlepšovat místo, kde žijí“ zná
stvo vnitra.
odpůrců přímé volby starostů". své vítěze. Díky podpoře
Její zpracování, resp. předložení vládě, bylo uloženo v ter- "Z tohoto důvodu nedoporu- Nadace České spořitelny se
mínu do 31. 12. 2007 s tím, že čuje zpracovatel tohoto ma- budou na úpravách veřejv závislosti na rozhodnutí vlá- teriálu formální, Minister- ných prostranství v letech
2007 a 2008 významně podílet občané z Bílovic nad Svitavou, Kozojed u Plzně, Heršpic u Slavkova u Brna, PerS nástupem chladnějšího počasí nastává lidem žijícím bez nolce u Tachova a z Týnce u
domova více starostí s tím, kde na noc hlavu složit. Proto na Břeclavi. Mezi pět projektů
zimní období připravuje Oblastní spolek ČČK Zlín každoročně bylo rozděleno 1 050 000 Kč.
službu Nocležny. Zde se mohou lidé skrýt před nepřízní počasí
Občané z podpořených obcí
vždy od sedmé hodiny večerní do sedmé hodiny ranní , a to již
budou společně plánovat úpraod 1. listopadu. Tato služba bude zachována podle potřeby do
vu veřejného prostranství.
konce března roku 2008. Kromě bezplatného přespání v tzv.
Podle jejich nápadů zpracuje
Seďárně je k dispozici i možnost využít za symbolický poplatek
odborný architekt projekt, který
postel či sprchu. Samozřejmě pro zahřátí bude každý večer
budou moci občané ještě okonachystán horký čaj. Kromě těchto služeb specifických pro
mentovat a doladit. Poté se již
zimní měsíce OS ČČK Zlín za finanční podpory Statutárního
všichni pustí do práce a co si
města Zlína, Zlínského kraje a Strukturálních fondů Evropské
naplánovali, to si také společunie poskytuje službu stálého celoročního ubytování pro muže
ně postaví. V tomto ročníku
v Azylovém zařízení na Hornomlýnské ulici ve Zlíně. Dále sociprogramu budou upraveny dvě
álně poradenskou službu pro všechny potřebné denně ráno od
návsi, dva přírodní parky a
půl osmé do tří hodin odpoledne. V nepřetržitém provozu je
obecní zahrada. Kromě finančtaké možnost provedení osobní hygieny v prostorách Azylovéního příspěvku získaly podpoho zařízení. Vybrat si oblečení do Ošacovacího centra OS
řené projekty k dispozici i konČČK Zlín si potřební lidé mohou přijít každé pondělí od dvou
zultanta, který jim bude pomádo tří hodin odpoledne a čtvrtek od deseti do jedenácti dopohat po celou dobu realizace
ledne v prostorách suterénu Kolektivního domu v centru Zlína.
projektu. Zároveň se zástupci
Babčáková Silvie, koordinátorka projektu EU

doslova v závěru studie.

Materiál je nyní v meziresortním připomínkovém řízení a ke
stažení na internetu na adrese
www.osnoviny.cz.
-osn-

V dalších pěti obcích bude
úprava veřejného prostranství
v rukou místních občanů

Červený kříž Zlín lidem bez přístřeší

projektových týmů zúčastní tří
seminářů pořádaných Nadací
VIA, které jim poskytnou informace potřebné pro úspěšné
dokončení projektu.

„V letošním roce nás překvapil
mimořádný zájem o program.
Nadace VIA obdržela ke dni
uzávěrky celkem 60 žádostí o
grant, což je nárůst oproti loňskému roku o více než 60%“,
říká Radka Kaslová, tajemnice
Nadace České spořitelny, a
dodává: „Velmi nás to těší.
Zároveň se nám tak potvrzuje,
že je stále více lidí, kterým
není lhostejné v jakém prostředí žijí a jsou ochotní sami přispět k jeho vylepšení.“

Program „Pomáháme lidem
zlepšovat místo, kde žijí“ realizuje Nadace VIA s podporou
České spořitelny již od roku
2002, v roce 2005 jej začala
financovat Nadace České spořitelny. Díky tomuto programu
bylo občany vybudováno nebo
upraveno již 20 veřejných prostranství a na dalších pět se
můžeme těšit na konci příštího
roku.
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Durynsko obdrží 1,477 mld. euro z evropských fondů pro regionální rozvoj

Operačnímu programu nezávislého státu Durynsko bude
vyhověno od Evropské komise. Program evropských
fondů pro regionální rozvoj
Durynska, který tvoří základ
pro použití kolem 1,477 mld.
euro z EFRE pro časový horizont 2007-2013 bude zpracován pod vedením ministerstva průmyslu, technologie a práce Durynska.

V souladu se strategií evropské unie z Lisabonu je období
rozvoje a venkova 2007-2013
v Durynsku zaměřené na trvalou podporu hospodářského
růstu a při tom vytvořit a zajistit
pracovní místa. Program evropských fondů pro regionální
rozvoj se soustředí na čtyři
stěžejní body:
•
•
•

Vzdělání, vývoj, výzkum,
inovace
Zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky

Trvalý regionální a městský
vývoj

Ochrana a zlepšení životní- školách a mimo univerzitních
zařízeních, zařízení pro odborho prostředí
ný vzdělání, rozšiřování vzděDurynský ministr hospodářství
lání a postgraduální vzdělání
říká: „Program evropských
tak jako vybavení škol atd.
fondů pro regionální rozvoj se
orientuje v období 2007-2013 Nejvyšší finanční objem připana čerpání finančních pro- dá do období 2007-2013 na
středků na vzdělání, vývoj, “Zvýšení konkurenceschopvýzkum tak i na inovace“. Ko- nosti hospodářství“. Téměř
lem 460 milionů Euro resp. 560 milionů Euro nebo-li 37%
31% prostředků proudí do prostředků z evropských fondů
vzdělání, vývoje, výzkum a pro regionální rozvoj bude k
inovace. Oproti období 2000- dispozici na tento krok. Velký
2006 představuje nové období význam připadá přímé inves2007-2013 nové nastavení pro tiční podpoře, především k
čerpání evropských fondů pro podnikovému hospodářství, k
regionální rozvoj (doposud rozšíření a modernizaci podnibylo možné čerpat jen 22% katelských kapitálových fondů.
Nabídka inovovaných finančprostředků).
ních nástrojů bude přebudováV dalším bodě by mohly být
na s pomocí evropských fondů
podporovány jednotlivé propro regionální rozvoj a posilněvozní a technologické podpory
na vnější hospodářskou poddo podniků, kooperačního výporou, aby durynští podnikatezkumu a také do výzkumu
lé mohli konkurovat celostátníresp. do výzkumných spolků.
mu a mezinárodnímu trhu. To
Stěžejním bodem je vybudovávše bude doplněno o další
ní infrastruktury ve vzdělání,
vývoj infrastruktury pro živnosjako například přestavba výtenské podnikání a výstavbu
zkumu a vývoje na vysokých
•

EU podpora v období 2007-2013 je v Dolním Sasku v plném proudu:

Již 300 mil. euro pro schválené projekty
Méně jak tři měsíce po oficiálním zahájení EU-podpory pro
region Dolního Saska v období
2007-2013, přidělilo ministerstvo
hospodářství Dolního Saska již
300 milionů pro schválené projekty. Ministryně hospodářství
Walter Hirche je s tímto postupem velmi spokojená: „Více jak
1.300 projektů se mohlo dodnes již
předčasně schválit. Tímto zaznamenaly EU-programy v ranním
stádiu období 2007-2013 úctyhodný pokrok a vývoj “

K projektům patří úmysly a odhodlání v jednotlivých oblastech: turismus, inovace, podpora kultury tak
jako vytváření dodatečných školících míst v oblasti podpory pracovního trhu. Walter Hirche upozornila
na to, že propadává v říjnu jedna
řada lhůt k podání návrhu podpory
programů. Jako první region Německa a Evropy obdrželo povolení
Dolní Sasko pro všechny podané

infrastruktury pro turismus.

S objemem finančních prostředků kolem 216 milionů
Euro (14,6% z celkových prostředků) se počítá do oblasti
trvalého regionálního a městského vývoje. Zdroje z evropských fondů pro regionální
rozvoj budou trvale podporovat
rozvoj měst s více jak 10.000
obyvateli. Dopravní infrastruktura bude zlepšena skrz výstavbu i přestavbu dopravní
sítě místních komunikacích.

Fondy pro Durynsko obsahují
v období 2007-2013 také prostředky pro ochranu životního
prostředí, které jsou ve výši
224 milionů Euro(15% z celkových prostředků). Tyto prostředky budou plynout hlavně
ke zlepšení zpracování odpadních vod, ochrany před záplavami tak jako pro vývoj a rozvoj ploch ležících ladem.
Překlad: Pavelec Marek
Zdroj: Portál ministerstva hospodářství, technologie a práce

Vytvoří 1350 pracovních míst

Ministerstvo hospodářství přislíbilo podporu investicím
do projektů, které se týkají podnikání a infrastruktury v
rámci nového období pro čerpání prostředků z EU
2007-2013. Dohromady je přislíbeno kolem 21,2 milionů Euro z evropských fondů pro regionální rozvoj
(EFRE), a ze společenských úkolů ke zlepšení regionální hospodářské struktury (GA). Tato podpora způsobí investice v celkové výši 80,2 miliónů Euro, z
čehož bude vytvořeno a zajištěno 1350 pracovních
míst.

EU-programy v rekordním čase od
Evropské komise již v polovině
roku 2007. „My předložily do Bruselu naše programy mnohem dříve
než většina ostatních regionů v
Evropě a i schválené obdržely
nazpět. Během projednávání našich programů jsme již začaly s
podporou a vyplácením prostředků“. Uvedla ministryně Walter Walter Hirche potvrdila, že další prostředky budou plynout do výstavby turistické infrastruktury. „Turismus je
Hirche.
jedno z nejdůležitějších hospodářských odvětví Dolního
Přidělených 300 milionů Euro
Saska. Zlepšení turistické infrastruktury dělá Dolní
představuje jen začátek podpory v
Sasko ještě atraktivnější.“
období 2007-2013. Dolní Sasko
obdrží od Evropské unie v letech K největším projektům patří vedle plánovaného rozšíře2007-2013 celkem 1,7 mld. Euro ní ZOO v Osnabrücku také dalších pět projektů v regiopro hospodářskou podporu z ev- nu Harz. Podporována bude také stavba jeskynního
ropského fondu pro regionální roz- informačního centra (Höhleninformationszentrums) v
voj(ERDF) a pro podporu pracov- okresu Osterode. Podporu získá také St. Andreasberg
ního trhu z evropského sociálního a Braunlage v okresu Goslar (lázeňské a sportovní
fondu(ESF). Téměř polovina pro- oblasti) pro nové zařízení na vrchol nejvyšší hory
středků přijde k dobru a ke prospě- Wurmberg. Dohromady budou podpořeny prostředky v
Harzu dosahovat výši i s dotací 572.000 Euro.
chu z dřívějších vládních obvodů.
Překlad: Pavelec Marek

Překlad: Pavelec Marek
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Mezinárodní soutěž UNEP „Město, ve kterém stojí za to žít“, Londýn 21.- 26.11.2007

Chrudim je nejlepším místem pro život

Prvenství v celosvětové soutěži měst a
obcí o titul místa, ve kterém stojí za to
žít, si z Londýna dnes přiváží zástupci
Zdravého města Chrudim. Chrudim
jako první město z České republiky
získalo toto prestižní mezinárodní ocenění v konkurenci téměř tří stovek
měst z 29 zemí celého světa. Soutěž je
pořádána pod hlavičkou Programu
životního prostředí Organizace spojených národů (UNEP) již od roku 1997 a
její finálová kola hostí vždy některá ze
světových metropolí.
Chrudim se do soutěže zapojila letos na
jaře vůbec poprvé a hned se dostavil tento obrovský úspěch. Získala prvenství
mezi městy s 20 až 75 tisíci obyvateli, a to
v nejtěžší kategorii, která hodnotila celkový rozvoj města v 6 kategoriích. „Stáli
jsme proti silné konkurenci měst, jako
například St. Cloud z USA či Newark z
Velké Británie, říká místostarosta Chrudimi Petr Řezníček, který město ve Velké
Británii reprezentoval. Vítězství bylo
opravdu zasloužené, vždyť jen samotná
příprava prezentací, které shrnovaly rozvoj v každé ze soutěžních kategorií, trvala
téměř týden. Chrudim musela prokázat,
že se umí starat o historické dědictví,
pečovat o přírodu, aktivně podporovat
zdravý životní styl obyvatel apod. „Mimo
tyto tradiční oblasti jsme museli přesvědčit komisaře, že vše činíme za aktivní a
systematické spolupráce veřejnosti všech
generací a že naše snaha vede ke strategickému a dlouhodobě udržitelnému rozvoji, což bylo předmětem jedné z kategorií
„plánování pro budoucnost“, dodává Řezníček.

Důležitým faktorem hodnocení byla také
vyváženost všech sledovaných kategorií,
kterou porotci bedlivě zkoumali. Průběh
obhajoby přibližuje koordinátorka Projektu
Zdravé město a místní Agendy v Chrudimi
a spoluautorka prezentací Šárka Trunečková. „Prezentovali jsme 93 slidů celkem
40 minut a poté čelili otázkám komisařů.
Nebylo to jednoduché, ale ocenění nám
vše vynahradilo“.
Oficiální akce se kromě soutěžících
účastnili také významní zástupci OSN,
Londýna, centrální londýnské čtvrti City of
Westminster a dalších mezinárodních
asociací.
Úspěch Chrudimi je úspěchem nejen tohoto města, ale také Projektu Zdravé

město WHO a celé České republiky. Znamená totiž, že i v naší zemi existují města
a obce, ve kterých mají lidé i přes řadu
problémů kvalitní podmínky pro život.
„Doufám, že si i díky tomuto ocenění uvědomíme, že i u nás děláme dobré věci,
které oceňují mezinárodní instituce i naši
kolegové z jiných měst světa. Zároveň
potvrzuje, že postup dle metodiky Národní
sítě Zdravých měst, jejíž jsem předsedou,
má smysl a přispívá ke kvalitnějšímu životu v našich obcích“, zdůrazňuje další rozměr a význam ocenění místostarosta.
Mezi oceněnými městy byl také další zástupce ČR Kladno a St. Cloud z USA.

Úspěch v soutěži LivCom Awards znamená značný přínos. Významné firmy, které
uvažují o dalších investicích, se zabývají
také otázkami kvality života obce, jíž se
její budoucí zaměstnanci stanou součástí.
„Je oblast esteticky příjemná? Je zde cítit
hrdost současné komunity na své dědictví? Má oblast pověst ekologicky čistého
místa? Jsou zde znaky udržitelného rozvoje a zdravého životního stylu obce? Má
daná oblast plány do budoucna? Úspěch
v soutěži LivCom Awards znamená kladně odpovědět na všechny tyto otázky”,
shrnuje přínosy Alan Smith, ředitel soutěže.
NSZM

Semináře v Olomouckém kraji k POV 2008
CpKP střední Morava
organizuje pro starosty
obcí v Olomouckém kraji
semináře k Programu
obnovy venkova 2008. V
programu dochází k mnoha
změnám, proto vás zveme
k účasti na semináři. Během něj vám vyložíme
změny, vysvětlíme novou
podobu a hlavně poradíme,
jak se vyhnout všem úskalím a obvyklým problémům
při podávání žádostí o příspěvek. Prosím vyberte si
některý ze seminářů, tak
jak vám bude vyhovovat
vzdálenost a čas konání

⇒ Vápenná (okres Jeseník), obecní úřad, úterý
4. 12. 2007 od 13:00
hod.,

rov), obecní úřad, čtvrtek 13. 12. 2007 od
10:00 hod.

Program:
⇒ Dolní Studénky (okres • Představení POV 2008
Šumperk), obecní úřad,
– proč se POV mění a v
čtvrtek 6. 12. 2007 od
čem změny spočívají
10:00 hod.,
• Obsah POV 2008 –
⇒ Přáslavice (okres Olopředstavení POV 2008,
mouc), obecní úřad,
co nahradí dřívější Dopátek 7. 12. 2007 od
tační tituly?
10:00 hod.,
• Jak předejít nedostat⇒ Skalka (okres Prostěkům v žádostech o příjov), Lázně Skalka,
spěvek z POV 2008 !
středa 12. 12. 2007 od
Celková předpokládaná
10:00 hod.,
délka semináře je 2 hodiny
⇒ Jezernice (okres Pře-
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MAS – Partnerství Moštěnka uzavřela partnerství
se slovenskou MAS Malohont

Místní akční skupina Partnerství Moštěnka zahájila
spolupráci se slovenskou
MAS MALOHONT, která
působí v mikroregionech
Rimava a Rimavica, Teplý
Vrch a Sinec – Kokavsko
ve středu Banskobystrického kraje.
Zástupci MAS – Partnerství
Moštěnka se zúčastnili
dvoudenního setkání v Hrachove a Teplém Vrchu a 24.
října podepsali smlouvu o
partnerské spolupráci. Zavázali se zejména k vzájemné
výměně zkušeností s programem Leader a přípravě
společných projektů z různých evropských zdrojů
zejména pro obce a neziskové organizace.

Dvoudenní setkání a návštěva obcí v Malohontu potvrdily, že česko-slovenská spolupráce je z obou stran velice žádoucí a jsou to právě
místní akční skupiny, které
mohou rozhýbat a oživit
spolupráci různých regionů z
bývalého společného státu.
Například MAS Regionu
Poodří uzavřelo partnerství
s MAS Podpolenie a MAS
Český Západ s MAS Muránska planina. Obě středoslovenské MAS sousedí s Malohontem.

dě Přerovska a 23 ve Zlínském
kraji v mikroregionu Holešovsko. (Více informací na
www.smart-web.cz/ maspartnerstvimostenka/). Malohont
má uzavřenu spolupráci také s

francouzskou MAS PNR du
Pilat (v blízkosti města St. Etienne.) Moštěnka v současné
době připravuje spolupráci se
španělskou MAS.
TSu

MAS Malohont působí na
území 38 obcí a jednoho
města a v regionu žije 26
tisíc obyvatel. (Více informací na www.rimavarimavica
.sk a na sekretariátu MASPM.) MAS – Partnerství
"V rozprávkovom Gemeri,
Moštěnka působí na území Předseda MAS Malohont Miloš Očenáš a místopředsedkyně MAS –
vítame Vás u dverí"
45 obcí, z toho 22 je v Olo- Partnerství Moštěnka Markéta Kropáčková podepisují v obci Teplý
(slogan vidieckeho regiónu
mouckém kraji na jihovýcho- vrch partnerskou dohodu česko-slovenských MAS
Gemer a Malohont)

Nadace Partnerství rozdělí 4,3 mil. Kč na výsadby stromů
Projekty na výsadby stromů, utváření
veřejných prostranství za účasti veřejnosti nebo ochranu biodiverzity mají
opět možnost získat podporu z programu Strom života Nadace Partnerství,
který v nadcházejícím roce rozdělí 4,3
milionu korun. O grant do maximální
výše 200 tisíc korun přitom mohou
žádat občanská sdružení, obce, školy i
jednotlivci. Program Strom života podporuje třetím rokem společnost Skanska, která na něj v letošním roce věnuje 6,1 milionu korun.

V letošním roce podpořil program Strom
života Nadace Partnerství 125 projektů
celkovou částkou 4 353 858 korun. Mezi
úspěšnými žadateli byla občanská sdružení, obce, základní či mateřské školy,

jednotlivci, ale třeba i římskokatolická
farnost nebo několik středisek Junáka. V
rámci svých projektů obnovovali zaniklé
aleje a rozorané meze, omlazovali novými
stromky přestárlé ovocné sady, upravovali
veřejná prostranství, přispívali k ochraně
vzácných přírodních lokalit a sázeli stromy podél cyklostezek.
Podobné projekty mají opět šanci získat
finanční dotaci z programu Strom života
Nadace Partnerství. „V roce 2008 rozdělíme více než 4 miliony korun, což je stejná
částka jako v předchozích dvou letech.
Většina prostředků je určena na výsadby
stromů v obcích i ve volné krajině, podporujeme však i složitější projekty zabývající
se například utvářením veřejných prostranství za účasti veřejnosti nebo inter-

pretací místního dědictví,“ uvedla Mirka
Drobílková z programu Strom života Nadace Partnerství.

K základním kritériím hodnocení podaných žádostí patří snaha o zapojení veřejnosti, realistický rozpočet či spolupráce s
dalšími partnery. „V případě výsadeb dáváme důraz i na zajištění následné péče
a volbu stanovištně vhodných druhů. Nepodporujeme například výsadby exotických druhů dřevin, k jakým patří túje,
cypřiše či stříbrné smrky,“ dodala Drobílková. Žádosti o grant bude možné v příštím roce zasílat ke čtyřem uzávěrkám,
nejbližší z nich je stanovena již na 18.
ledna. Více informací žadatelé naleznou
na internetu www.stromzivota.cz.
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Moštěnka vybrala v Leaderu 7 projektů
a podpořila se pestrost aktivit k rozvoji
Dva podnikatelé, jedna nezisková organizace a čtyři obce získali podporu pro
své projekty z programu ministerstva
zemědělství Leader ČR 2007. Dva a půl
milionu korun jim rozdělovala místní
akční skupina MAS – Partnerství Moštěnka, která působí ve vesnicích na
jihovýchodě Přerovska a na Holešovsku.
Záměr MAS „Zelená pro naše vesnice“
vyhodnotilo ministerstvo zemědělství jako
druhý nejlepší v konkurenci 57 MAS z
celé země. V letošním Leaderu uspělo
celkem 24 skupin, které získaly 60 milionů
korun.

Místní akční skupina Partnerství Moštěnka vyhlásila pro žadatele tři opatření, které navázaly na opatření integrované strategie území „My a svět“: 1) Zlepšeme své
prostředí, 2) Podpořme místní produkty,
3) Rozvíjíme partnerství. Do výzvy MAS
se poté přihlásilo celkem 13 žadatelů,
kteří požadovali dotaci ve výši 4 578 950
korun, díky které by se realizovaly projekty ve výši 6 475 490 korun. MAS po zasedání výběrové komise a programového
výboru vybrala k podpoře 7 projektů dvou podnikatelů, jedné neziskové organizace a čtyř obcí.

Za peníze z programu Leader na podporu
rozvoje venkova si pořídí dva soukromí
zemědělci ze Staré Vsi a Kostelce u Holešova komunální techniku na celoroční
údržbu vzhledu obcí, výkonnou travní
sekačku pro vesnici i její okolí si koupí
obec Bezuchov a malý sekací stroj obec
Pacetluky. Aby byly projekty pestré, podpořila místní akční skupina také rekonstrukci mobiliáře v obci Lechotice, klubovnu nejen pro sebe, ale i pro další spolky si
upraví hasiči v obci Líšná a výsadba zeleně v obci Dřevohostice bude novým
„domovem pro veverky a sýčky“. Díky
podpoře z Leaderu na investiční akce ve
výši 2,3 milionu se uskuteční v regionu
projekty za téměř 4 miliony korun, protože
jednotliví žadatelé budou projekty spolufinancovat vlastními penězi.
Program Leader podporuje pilotní a originální projekty a v celé Evropě se za deset
let těší velké oblibě. Ve své podstatě znamená „propojování akcí hospodářského
rozvoje venkova“.
Tomáš Šulák, jednatel MAS-PM

Starosta Lechotic Petr Maňásek představuje na veřejné prezentaci MAS – Partnerství Moštěnka projekt „Zastavme se u zastávky“ na pořízení obecního mobiliáře.
Projekt jeho obce byl nakonec úspěšný.

Mapa žadatelů
a podpořených
podle obcí:

Stránka 16

Venkovské noviny, PROSINEC 2007, číslo 12 / 2007

Školení evropských animátorů partnerství
Tento projekt vznikl jako
iniciativa aktérů působících
v mezinárodní síti PREPARE
a dalších organizací aktivních v rozvoji venkova ze rodních jazycích) a didaktické
zemí Visegradské čtyřky, DVD. Uskuteční se také dvě
pilotní školení pro 25 účastníků
Slovinska a Švédska.
(5 z každé země).
V nových členských státech
existuje potřeba po místních Výsledky projektu budou šířeny
animátorech – pro lidi, kteří různými informačními kanály,
hrají klíčovou roli v tvorbě míst- zejména prostřednictvím sítě
ních partnerství, hledání řešení PREPARE.
místních problémů a získávání
Školení bude zaměřeno za 3
Evropských finančních prozákladní témata:
středků.
• Strategické plánování
Role animátora místního partnerství je komplexní a vyžadu- • Zapojování veřejnosti na
venkově
je řadu dovedností. Náš projekt má za cíl vyvinout osnovy
• Využívání místních zdrojů
pro školitele místních partnerství v pěti členských státech 5ti denní, součástí budou příEU: Slovensko, Česká republi- padové studie, studijní cesty (2
ka, Polsko, Maďarsko a Slovin- dny ze školení). Účastníci busko. Školící materiály budou dou mít možnost načerpat zkuzaloženy na rozvojových teori- šenosti z jednotlivých zemí,
ích a nejlepších zkušenostech dozvědět se podnětné informace od odborníků a také uzavípartnerských zemí.
rat nová partnerství s ostatními
Bude připraven tištěný školící
účastníky školení, zastupujícímanuál (v angličtině a pěti ná-

mi jednotlivá místní partnerství
nebo MAS.

Termíny a místa: 1. pilotní
školení (4.-9. únor 2008, Maďarsko, Slovinsko), 2. pilotní
školení (31.březen – 5. duben
2008, Slovensko, ČR, Polsko)

Cílovou skupinou jsou aktivní
lidé z venkovských oblastí, z
každé země se zúčastní 10
zájemců. Podmínkou je dobrá
znalost anglického jazyka
(školení budou probíhat v angličtině). Náklady spojené s
účastí na školení jsou plně
hrazeny z projektu (cestovné,
strava, ubytování, školící materiály atd.)
Pokud máte zájem se zúčastnit mezinárodního školení nebo
požadujete další informace,
obraťte se na kontaktní osobu:
hana.caletkova@cpkp.cz,
mobil: +420 777 793 734
CpKP STM Přerov

Centrum pro
komunitní práci
CpKP je nezisková organizace, která poskytuje
služby všem zájemcům
z veřejné správy, občanských organizací a soukromého sektoru především v těchto oblastech:

Účast veřejnosti a občanských
organizací
v rozvoji obcí, měst a
krajů. Navrhujeme a realizujeme programy účasti
veřejnosti v investičním
plánování a rozhodování.
Místní udržitelný rozvoj.
Poskytujeme konzultační
služby při přípravě projektů zaměřených na místní
sociálně ekonomický rozvoj při respektování principů ochrany životního prostředí. Zpracováváme
a aktualizujeme rozvojové
strategie mikroregionů,
měst a krajů. Asistujeme
při přípravě místních rozvojových projektů
Regionální politika Evropské unie a regionální
rozvoj ČR. Prosazujeme
principy
partnerství
a transparentního rozhodování v regionální politice
Evropské unie. V Česku
prosazujeme konzultace
a zapojení veřejnosti a
NNO při přípravě a využívání Strukturálních fondů.
Vzdělávání,
podpora
a posilování nestátních
neziskových organizací.
Pracujeme s dobrovolníky,
organizujeme semináře a
vzdělávací kurzy s cílem
posílit neziskový sektor.
Další informace najdete
na www.cpkp.cz
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