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V úterý 22. ledna bylo ve 
Vlašimi za účasti osobnos-
tí, realizátorů projektu a 
velkého zájmu široké ve-
řejnosti slavnostně otevře-
no nově zrekonstruované 
autobusové a vlakové ná-
draží. Vyvrcholila tak dlou-
hodobá snaha města o 
zkvalitnění těchto kdysi ne 
příliš přívětivých veřejných 
prostranství.  
O nutnosti nového kabátu 
nádraží se mluvilo již delší 
dobu, ale vzhledem k finanč-
ní náročnosti nebylo v silách 
města Vlašimi takto rozsáh-
lou investici zrealizovat z 
pouze z vlastních zdrojů. V 
roce 2006 se městu podařilo získat dotaci 
z Evropských fondů ve výši 33,5 mil. Kč.  
Zároveň se na rekonstrukci finančně podí-
lely i České dráhy, a to zejména v části 
budovy nádraží, kterou nebylo možné 
financovat ze Společného regionálního 
operačního programu. 
Slavnostního přestřižení pásky se ujali 

hejtman Středočeského kraje Petr Bendl, 
ředitel Úřadu regionální rady Marek 
Kupsa a starosta Vlašimi Luděk Jeništa. 
Město Vlašim otevřením nádraží završilo 
úspěšnou trilogii v čerpání dotací z Evrop-
ských fondů. Díky nim, osvíceným před-
stavitelům města a kvalitnímu projektové-
mu týmu vznikl ve Vlašimi Spolkový dům 

sourozenců Roškotových využívaný jako 
zázemí místním spolkům a organizacím, 
proběhla revitalizace zámeckého parku a 
nyní byla dokončena rekonstrukce nádra-
ží. 
 Městu Vlašim se tak podařilo v letech 
2004 – 2006 jako jedinému žadateli ve 
Středočeském kraji uspět v rámci Evrop-
ských fondů ve všech prioritních oblas-
tech podpory – lidské zdroje, veřejný ces-
tovní ruch a doprava.                            -lk- 

Ve Vlašimi Ve Vlašimi slavnostně otslavnostně otevřelievřeli nádražínádraží 
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V roce 1995 jsme vypracovali 
a schválili v obci Hora Svaté 
Kateřiny Integrovaný projekt 
obnovy venkova – spádová 
oblast Hora Svaté Kateřiny. 
Následovala schválená urba-
nistická studie. Tenkrát se 
odhadovaly náklady na realiza-
ci projektů na obnovu pro celý 
záměr v celkové hodnotě 450 
– 480 miliónu korun. Šlo pře-
devším o navrácení života do 
několikráte vysídlené  oblasti 
pohraničí. V roce 1939, 1945, 
a prakticky v době rozvíjení 
těžké energetiky, chemie, hor-
nictví, se ze spadové oblasti 
stala ubytovna pro zaměstnan-
ce těchto odvětví.  
Navazovalo to i na studii z 
roku 1992  tehdejšího minister-
s t v a  h o s p o d á ř s t v í  o 
(ne)samoobnovitelnosti obcí v 
Krušných horách. Těch bylo 
vyjmenováno celkem 42. Po-
dobnost v jiné části českého 
pohraničí je zcela určitě ne 
náhodná.  
Musím trochu vložit osobních 
zkušeností. Jsem geneticky 
odkojený jak rodovou historií 
tak samotným pobytem v dět-
ství od Tiché Orlice a krajinou 
Východních Čech. Přes nuce-
ný odchod do hornictví v Ost-
ravě a pak po studiích povinně 
na umístěnku na hornické 
mostecko, jsem byl postaven 
před fakt – zapadnout do uni-
formy paneláků nebo vyhledat 
prostředí, které by mohlo při-
pomínat nádhernou přírodní 
minulost řeky se splavem, ra-
ky, lesy, památkami . Tak se 
našla nemovitost (1960) zatí-
žená třemi výměry na demolici  
(to bylo obvyklé v pohraničí – 
vykrást a zbourat). Pokus zlik-
vidovat pohraničí byl asi cílený 
i když ne publikovaný. Existuje 
dokonce studie Akademie věd 
(ing. Vaněk) z roku 1987, kdy 
se uvažovalo o dovážení  za-
městnanců do pohraničních 
hor na státní statky a do lesů. 
Nebylo tedy jiné cesty než 
využít změny politiky a režimu 
a pokusit se přizpůsobit své 
okolí k tomu, aby zajistilo plno-

hodnotný nebo alespoň téměř 
plnohodnotný život sobě a 
sousedům. Je pravdou, že 
řeka tady nebyla, ale na poto-
ku s rodinou bydlíme, ikdyž 
nás při povodni 2002 nepěkně 
překvapil. Jinak tady v Kruš-
ných horách je krásně.  
Ke krásné krajině a životu v ní 
ovšem patří zajištění všech 
funkcí pro její obyvatele. Pře-
devším do takové krajiny, která 
byla několikráte vykradena a 
vykořeněna až do dna. Jen pro 
ilustraci :  v roce 1935 zde žilo 
a uživilo se skoro 2000 lidí, do 
roku 1945 zde byl, oblastní 
soud, 76 hračkářských dílen, 
odborná hračkářská škola vy-
budovaná Českým minister-
stvem školstvím v roce 1932, 
27 hospod a hospůdek, při 
české menšině ochotnický 
spolek, Základní a Mateřská 
škola, pravidelná autobusová 
doprava do Mostu (dnes jen do 
Litvínova) a další , života po-
třebné podmínky. Odsud se 
vyvážely potraviny na trhy a do 
obchodů do Litvínova.  
Ve schváleném Integrovaném 
projektu je jasně formulovaná 
vize, která by sice nedosaho-
vala zcela úrovně onoho roku 
1935, ale  po způsobu osídlení 
holandských poldrů by revitali-
zovala tuto oblast a dosídlila 
by do roku  2006 na úroveň 
600 obyvatel (2001/309 ,- 
2007/410) .  Ne zcela, ale čás-
tečně by toto číslo plnilo funkci 
samoobnovitelnosti a dalo by 
zárodek rozvoji i celého regio-
nu. Určitě by to předsíni České 
republiky prospělo a nemusela 
by se stydět za současný stav.  
Vzalo to ale nějaký jiný konec. 
Důkazem , a ne jediným, je že 
se stále lidé přemisťují lide do 
měst. A tam kde se nestěhují, 
tak tam dojíždějí za prací. Sta-
tistika nelže a ostatní čísla jen 
dokazují, že venkov, mimo 
nízké voličské síly, je v zájmu 
státu až na jejím na konci . 
Přes všechny snahy aktivistů i 
osvícených lidí, kteří se etablu-
jí v organizacích podporující 
rozvoj venkova, jsou tyto sna-

hy sráženy nelogickými názory 
a jejich prosazení převážně z 
řad politiků. Bohužel převážně 
sídlícími ve velkých městech, 
nebo se snahou se tam pod 
vlivem své funkce přestěhovat.  
Toto nepochopení věci je bo-
hužel pravdivé a hlavně sku-
tečné. Při tom zkušenosti z 
minulosti a z jiných států,. kte-
ré mají osvícené politiky ( Be-
nelux, Norsko, Finsko, ale i 
Francie, Anglie a podobné) 
jasně deklarují podporu střed-
ního stavu a venkova skoro 
jednohlasně.  
Přes všechny snahy a vytvoře-
ní s finanční zátěží projektů do 
šuplíku se nám asi nepodaří 
dosáhnou oněch 600 obyvatel 
do roku 2010. Vysvětlovat poli-
tikům a úředníkům v resortech, 
že když chceme podat žádost 
o dotaci v ČR nebo od EU 
musíme prokazovat vlastní 
spoluúčast někdy až 50 % tak 
se buďto zadlužíme nebo něco 
musíme prodat nebo žádost 
nepodávat. Takže trvale udrži-
telný rozvoj v nedohlednu. A to 
jsme obec, která neprodala 
lesy, neprodala byty (56) a 
obecní majetek  ( máme s čím 
ručit !),  která má nezaměstna-
nost 28 -33 %, postavili jsme 
Pečovatelský dům s 18 byty. 
Vybudovali jsme do konce 
roku první polovinu Sportovně 
relaxačního areálu u rozhledny 
pro osoby se zdravotním posti-
žením a paralympioniky.  Tato 
první polovina představuje 
hodnotu 12 miliónu korun . Z 
toho dotace 8,4 mil korun. Po 
dokončení (dalších 14 mil. 
korun pokud bude dotace) zde 
bude neročně možno ubytovat 
cca 42 osob a zaměstnání v 
průměru najde 38-45 laických i 
odborných profesí. 
Ale to ale! Pakliže bude naše 
žádost na rok 2008 vyslyšena 
a nám neznámá komise vyho-
ví, pak nastane zajišťování 
financí na spolupodíl. Tedy na 
spolupodíl projektu, který spolu 
s dalšími zajišťuje Trvale udrži-
telný rozvoj nebo život .  Aby 
to vůbec bylo možné musí mít 

nejen Hora Svaté Kateřiny 
jistotu na několik let dopředu. 
Na rozdíl od státu nesmíme 
vytvořit deficitní rozpočet, pro-
tože bychom nemohli ani po-
dat žádost o dotace.  
Tvrzení, že ve městech jsou 
dražší náklady na infrastruktu-
ru je lež s kterou se nestydí 
nejen politici chodit na mediál-
ní trh.  Opak je pravdou. N 
1km potrubí vody nebo místní 
komunikace je napojeno něko-
likanásobně více občanů než 
na venkově. Tedy každá opra-
va, ale i investice k občanovi je 
ekonomičtější ve městech. Pro 
ilustraci – jedna (1) lampa ve-
řejného osvětlení před panelá-
kem v Praze vystačí pro jeho 
410 obyvatel. Pro našich 410 
obyvatel (a stejný počet chata-
řů a chalupářů i z Prahy ) má-
me v obci 47 lamp veřejného 
osvětlení . Tedy tvrzení o vyš-
ších nákladech ve městě je 
zcela účelové ve své podstatě 
opačné.   
Proto náš návrh Životního mi-
nima obce, který byl zmíněn i v 
nálezu pro Ústavní  soud navr-
huje a objektivizuje vymezení 
pro  potřeby obcí, měst i velko-
měst. Kriteria hlavně jejich 
administrativní zapracování 
pro Rozpočtové určení při 
dnešní počítačové technice 
není prakticky problém 
Jen pro doušek na konci – 
naše obec by potřebovala mís-
to 12,5 milionu na tento rok na 
splnění Trvale udržitelného 
rozvoje ( Zákon o obcích ) cca 
38 – 45 mil korun. To nesmíme 
ovšem napsat, protože by-
chom nemohli žádat o dota-
ce!? 
Kdybychom byli součásti Pra-
hy tak bychom měli 37.500 
Kč/občan. 
Kdyby bylo Životní minimum 
obce tak by Praha i Hora Sva-
té Kateřiny se pohybovaly mír-
ně odlišně okolo 10.000 Kč/ 
občan. 

Petr Pakosta, 
 6.1.2008 

Proč se chceme sloučit s obcí – hlavní město Praha? 
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Až se jako návštěvníci Šumavy 
setkáte s hospůdkou, kem-
pem, hotýlkem, penzionem či 
ubytováním v soukromí ozna-
čeném značkou "ŠUMAVA 
originální produkt", vězte, že 
takové zařízení Vás svoji na-
bídkou nezklame. Značka Vám 
zaručí, že budete spokojeni s 
kvalitou služeb, které jinde než 
na Šumavě nenajdete, a že je 
zařízení provozováno šetrně k 
životnímu prostředí. Provozo-
vatelé služeb, které tyto pod-
mínky splňují, mohou o značku 
žádat od počátku roku 2008. 
"Značka ŠUMAVA originální 
produkt hostům garantuje kro-
mě kvality a ekologické šetr-
nosti zejména to, že zařízení 

poskytuje vždy "něco navíc" -- 
aktuální informace o regionu a 
služby specifické pro region 
jako regionální gastronomické 
speciality, tradiční šumavský 
vzhled budovy, doplňkové akti-
vity pro turisty -- třeba výlety s 
výkladem místního průvodce, 
vyjížďky na koních a tak po-
dobně," říká Iva Dyková z Re-
gionálního environmentálního 
centra ČR, které značení slu-
žeb na Šumavě pomáhalo 
zavádět.  
Pravidla a kritéria udělování 
značky "ŠUMAVA originální 
produkt" pro služby vznikala 
půl roku na setkáních s místní-
mi podnikateli v oboru ubyto-
vání a stravování. "Myslím, že 

značka pomůže turistům lépe 
se zorientovat v široké nabídce 
ubytování a stravování na Šu-
mavě a odliší ty podnikatele, 
kteří se snaží v chráněném 
území hospodařit udržitelným 
způsobem a chtějí svými kva-
litními službami podpořit dobré 
jméno Šumavy," míní Milan 
Poláček, který podniká v ces-
tovním ruchu na Šumavě ji! ž 
řadu let.  
"Splnit všechna požadovaná 
kritéria a získat tuto značku se 
může zdát zpočátku nelehké, 
nicméně pro podnikatele to 
nepředstavuje vysoké investi-
ce, je to spíše o jejich zájmu," 
domnívá se Kateřina Vlášková 
z Regionální rozvojové agentu-

ry Šumava, koordinátorka zna-
čení služeb na Šumavě.  
O udělení regionální značky 
rozhodne nezávislá Certifikač-
ní komise na základě předlo-
žené žádosti a osobní ná-
vštěvy zařízení. Podnikatelé, 
kteří mají zájem o značku 
"ŠUMAVA originální produkt" 
pro svá ubytovací či stravovací 
zařízení, mohou odevzdávat 
vyplněné žádosti koordinátorce 
značky. Podrobné informace a 
podklady ke stažení jsou k 
dispozici na internetových 
s t r á n k á c h  z n a č k y : 
www.regionalni-znacky.cz, 
anebo přímo u koordinátorky, 
Kateřiny Vláškové.  

Na Šumavě bylo spuštěno regionální značení služeb  

Evropská komise 8. 1. 2008 ve své 
dlouho očekávané zprávě vyjádřila 
stanovisko podporující ponechání zá-
kazu užití neobohacených klecí pro 
slepice/nosnice od r. 2012. 
Zákaz je stanoven směrnici Rady EU č. 
1999/74/ES z roku 1999, která stanoví 
minimální požadavky na ochranu nosnic. 
Je to jediné logické vyústění založené na 
zřejmých vědeckých podkladech, které 
dokazují utrpení slepic uzavřených po 
celý život bez přestávky v klecích a také 
na odmítání produktů z krutých produkč-
ních systémů evropskými zákazníky. 
Směrnice z roku 1999 byla přijata na zá-
kladě celoevropské kampaně trvající přes 
30 let. Kampaň zahájila v 70.letech minu-
lého století britská mezinárodní organiza-
ce Compassion in World Farming a zapo-
jili se do ní organizace i jednotlivci chrání-
cí a hájící hospodářská zvířata. 

Přijetí směrnice mělo plnou podporu Ev-
ropského parlamentu a většiny členských 
států. Bohužel, Česká republika působí 
od našeho vstupu do EU směrem proti 
zavedení zákazu krutých klecí pro slepi-
ce. Přitom třeba jen celodenní pobyt v 
kleci, bez možnosti z klece vyjít ven (tak 
jak nemohou ani slepice), by mohl pomoci 
změnit názor odpůrcům ukončení zavírání 
zvířat do klecí. 
Pokud by komise svůj původní postoj 
přehodnotila a žádala revizi tohoto záka-
zu, jednalo by se o nedemokratický pří-
stup a o nepřijatelné rozhodnutí s ohle-
dem na ty producenty a státy, kteří již 
upustily od užití těchto klecí a investovaly 
do ohleduplnějších alternativních systé-
mů. 
Dvě třetiny slepic v EU stále žije v kle-
cích. V ČR je to přes 90 % slepic cho-
vaných v zemědělském sektoru. Klec 

poskytuje jedné slepici plochu menší než 
velikost papíru formátu A4 a znemožňuje 
přirozený způsob chování slepice jako je 
hrabání a hledání si potravy, snášení vej-
ce do hnízda, hřadování, popelení, prota-
hování si křídel a celé páteře. 
Průzkum Eurobarometr z roku 2005 
ukázal, že 58 % Evropanů hodnotí wel-
fare nosnic jako špatné, 59 % běžných 
zákazníků uvedlo, že by zaplatilo více 
za vejce z lepších, welfare chovů slepic 
a 53 % těchto zákazníků již přednostně 
nakupuje vejce z neklecových systé-
mů. 
V ČR lze již v polovině super a hypermar-
ketů zakoupit vejce z chovů na podestýlce 
a vejce z chovů ekologických (zde má 
slepice volný prostor uvnitř i venku a je 
krmena krmením v bio kvalitě). 

 Ing. J. Horáková 

EU zakázala užití neobohacených klecí od roku 2012 

Od 10. do 13. ledna 2008 se na brněn-
ském výstavišti bude konal veletrh 
Regiontour 2008. Jako již tradičně se 
ho zúčastnil také tradiční turistický 
region Posázaví.  
Na stánku Středočeského kraje  pracovní-
ci informačních center poskytovali zájem-
cům informace o cyklotrasách, cyklos-
tezkách, o památkách nebo o zajímavos-
tech v regionu. Dále byla prezentována 

nová propagační brožura Posázaví 2008, 
kde najdou zájemci ucelenou informaci o 
regionu, která bude doplněna jednotlivými 
propagačními materiály z vašeho místa a 
okolí. Odprezentovány byly také novinky 
na webových stránkách Posázaví, přede-
vším mapové aplikace. Od 14. do 17. 
února 2008 se Posázaví bude prezento-
vat na veletrhu cestovního ruchu Holiday 
World, 17. ročník středoevropského ve-

letrhu, konaný v Praze na výstavišti v 
Holešovicích.           Bohunka Zemanová 

Region Posázaví na veletrzích cestovního ruchu 
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Obyvatelé Dobré Vody mohou nově 
využívat přístřešek pro cestující, který 
v jejich obci dlouhá léta chyběl. Dřevě-
ný přístřešek postavili romští obyvate-
lé jako součást projektu Na cestě, je-
hož cílem je mimo jiné kultivace veřej-
ných prostranství v obci. 
"Myšlenka postavit v Dobré Vodě přístře-
šek pro cestující se zrodila na jednom z 
pravidelných setkání místní romské ko-
munity," vzpomněla Jana Kosová, výkon-
ná ředitelka občanského sdružení Český 
západ, které působí v romské komunitě v 
Dobré Vodě od roku 2002. 
Sdružení se zde snaží vytvářet podmínky 
pro zkvalitnění života všech místních oby-
vatel a napomáhat tak k růstu občanské 
společnosti na Toužimsku. Český západ, 

o.s. je zároveň realizátorem projektu Na 
cestě, díky kterému v Dobré Vodě vzniklo 
v roce 2007 kromě přístřešku pro cestující 
také nové dlážděné parkoviště před pane-
lovým domem nebo zde proběhla soutěž 
o nejhezčí rozkvetlé okno v obci. 
"I když do Dobré Vody zajíždí autobus jen 
dvakrát denně, lidé zde chtěli mít přístře-
šek, který by je ochránil před nepřízní 
počasí během čekání," vysvětlila Anna 
Dunčeková, komunitní pracovnice České-
ho západu a maminka dvou dětí dojíždějí-
cích do školy, kterým nová zastávka zpří-
jemní ranní cestování. 
Pozemek, na kterém stojí nový přístřešek 
pro cestující, ochotně poskytla paní Jana 
Vávrů, obyvatelka Dobré Vody. Projekt 
Na cestě byl finančně podpořen Nadací 

VIA. Cílem tohoto projektu je shromáždit 
romské a neromské obyvatele obce Dob-
rá Voda ke společnému dílu při úpravách 
veřejných prostranství, prohloubit spolu-
práci s městem Toužim a budovat dobré 
jméno obyvatel obce i obce samotné. 
Občanské sdružení Český západ obyva-
telům Dobré Vody mimo jiné poskytuje 
sociální služby, pořádá vzdělávací a re-
kvalifikační programy, nabízí nebo zpro-
středkovává práci, organizuje volnočaso-
vé aktivity pro děti i dospělé nebo zajišťu-
je individuální doučování dětí. Snahou 
sdružení je také zapojování obyvatel Dob-
ré Vody do řešení problémů veřejného 
zájmu, a to zejména na komunální úrovni. 

Eva Haunerová, Český západ, o.s.  
 OS Noviny 

V Dobré Vodě si postavili novou zastávku 

V loňském roce 2007 se obcím v mikroregionu 
CHOPOS podařilo úspěšně realizovat na 53 projek-
tů. Projekty byly zaměřeny na potřeby jednotlivých 
obcí od rekonstrukcí obecních budov a ploch až po 
nákup komunální techniky a opravy místních komu-
nikací, které obce snad trápí nejvíce. 
 „Všech 19 obcí sdruženích v mikroregionu vyčerpalo 
ze státního i krajského rozpočtu na dotacích celkem 10 
295 063 Kč. Když tomu připočítáme ještě spoluúčasti 
obcí, je to už pěkná finanční částka, která napomohla 
obcí realizovat své záměry“, zhodnotila úspěšnost fun-
gování svazku obcí manažerka Bohunka Zemanová, 
která se stará o chod svazku obcí, zpracovává žádosti 
o granty a dotace, připravuje propagační materiály a 
společenské aktivity, hlídá termíny a uzávěrky jednotli-
vých projektů. 
Statutárním zástupcem svazku obcí, který zastupuje 
svazek navenek a jedná jeho jménem je předseda Mgr. 
Petr Lunga. Další velmi důležitou osobou ve svazku 
obcí je účetní Marie Matoušková, která se stará o fi-
nanční chod svazku obcí a napomáhá svými znalosti a 
zkušenostmi dalším účetním v obcích, které jsou členy 
svazku obcí. 
A co připravuje svazek obcí na rok 2008? Dostat do 
mikroregionu co nejvíce finančních prostředků na zá-
měry svých obcí. Na letošní rok je prozatím požádáno 
o 28 836 997 Kč.  A to je začátek roku, do konce roku 
2008 bych ráda tuto částku zdvojnásobila. Tentokrát se 
jedná i o evropské peníze, které jednotlivé obce ve 
svazku už umějí využívat. A proto jsem přesvědčena, 
že obce o které se starám a pomáhám jim získat fi-
nanční prostředky na jejich projekty, jsou spokojené, že 
svazek obcí funguje, zhodnotila fungování svazku ma-
nažerka.             Bohunka Zemanová 
                                                             www.chopos.cz 

Svazek obcí CHOPOS – ohlédnutí za  rokem 2007 

Teplýšovice - hřiště u školky 
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www.studiumvzahranici.cz J A Z Y K O V É  K U R Z Y  

L E T E N K Y  
P R Á C E  V  Z A H R A N I Č Í  

Cyklisté rozhodně nemají v České Lípě 
"na růžích ustláno". Dobrovolníci Hnutí 
DUHA Česká Lípa zpracovali ve spolu-
práci se studenty Střední odborné ško-
ly Lužická výsledky dotazníku o kvalitě 
zázemí pro cyklisty v tomto městě a 
závěry nejsou nijak příznivé - lepší 
čtyřka. 
Více než sto třicet převážně mladších 
občanů vyplnilo dotazník, který byl původ-
ně připraven pro účastníky podzimní cyk-
lojízdy ke Dni bez aut. Pro velký zájem byl 
však nakonec rozšířen i na střední školy a 
další místa. 
Účastníci ankety odpovídali na sedm jed-
noduchých otázek. V prvních třech měli 
oznámkovat kvalitu zázemí pro cyklisty, 
zajištění jejich bezpečnosti a snahu radni-
ce tuto problematiku řešit. V dalších bo-

dech sami navrhovali opatření, která by 
vedla ke zlepšení současné situace, a 
vyjadřovali svůj názor na uzavření centra 
města pro automobilovou dopravu. V zá-
věru dotazníku uvedli, který typ dopravy 
ve městě upřednostňují. 
Kvalita zázemí pro cyklisty, zajištění bez-
pečnosti i snaha radnice o zlepšení byly 
hodnoceny průměrnou známkou 3,65. 
Mezi nejčastěji navrhovaná opatření patři-
la realizace jízdních pruhů a stezek pro 
cyklisty a instalace stojanů pro kola. Vět-
šina, tedy devadesát osm dotazovaných, 
se vyslovila pro uzavření centra města 
pro automobilovou dopravu (s výjimkou 
zásobování ve vyhrazených hodinách). 
Nejvíce preferovanou formou dopravy 
byla chůze, následovala cyklodoprava a 
na třetím místě skončila MHD. Automobil 

upřednostnilo pouhých jedenáct dotazo-
vaných. 
"Je povzbudivé, že většina účastníků an-
kety si nejen uvědomuje potřebu řešit 
problémy s nezvládnutou dopravní situací 
ve městě, ale že tito lidé také navrhují 
konkrétní opatření. Souvisí to zcela jistě s 
tím, že dnešní studenti více cestují do 
zahraničí a mají možnost vidět moderní 
města, která omezují automobilovou do-
pravu a zvýhodňují chodce, cyklisty a 
hromadnou dopravu. Tím žalostněji pak 
na ně musí působit realita v České Lípě, 
kdy po sedmi letech volání občanských 
iniciativ po realizaci alespoň jízdních pru-
hů pro cyklisty nenajdou ve městě ani 
jeden," řekl Miloslav Lomič, dobrovolník 
Hnutí DUHA a iniciátor ankety.  (HD, osn) 

www.duha-ceskalipa.ecn.cz 

V České Lípě to cyklisté nemají jednoduché... 

V Libereckém kraji začíná 
nový vzdělávací projekt, za-
měřený na rozvoj venkova. 
Nositelem tohoto projektu se 
stala Národní observatoř 
venkova, společně s Tech-
nickou univerzitou Liberec. 
Úvodní seminář proběhl 
16.1. 
 Připraveny jsou dva vzděláva-
cí kurzy. Venkovský manažer 
2008+  je určen zástupcům 
místních akčních skupin 
(MAS), které jsou v součas-
nosti dynamicky se rozvíjejícím 
prostředkem k získávání finan-
cí pro český venkov. Druhý 
kurz s názvem Manažer libe-
reckého venkova je forma 
zkráceného školení otevřené-
ho pro zástupce obcí, rozvojo-
vých agentur, agrárních ko-
mor, neziskových organizací i 

dalších subjektů, které  působí 
v oblasti venkova. 
Cílem projektu je efektivně 
připravit členy a pracovníky 
MAS na distribuci finančních 
prostředků, které mají šanci 
získat během příštích sedmi let 
z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova 
(EAFRD) a státního rozpočtu 
České republiky. Mohlo by se 
jednat  až o půl miliardy korun 
pro venkov Libereckého kraje, 
které mají přispět ke zlepšení 
kvality života ve venkovských 
oblastech, údržbě krajiny, pod-
poře místní ekonomiky aj.. V 
Programu rozvoje venkova je 
připraveno téměř 93 miliard 
korun. Vzdělávací kurz pro 
členy MAS a manažery na 
venkově by měl pomoci tyto 
prostředky využít. 

Projekt, realizovaný v rámci 
Operačního programu rozvoj 
lidských zdrojů a financovaný z 
ESF a státního rozpočtu ČR, 
bude probíhat v období mezi 
lednem a červnem 2008. Cel-
kem je připraveno 14 školících 
dní. Obsah kurzů vyplynul z 
analýzy současného fungování 
MAS. V jejím rámci proběhlo 
dotazníkové šetření, ve kterém 
byli osloveni jak statutární zá-
stupci MAS, tak jejich pracov-
níci. Školení by neměla fungo-
vat pouze formou přednášek 
lektorů, ale důraz je také kla-
den na předání dobré praxe 
mezi jednotlivými účastníky i 
zástupci úspěšných MAS z 
celé České republiky. 
 Místní akční skupiny jsou sku-
piny vytvořené na principu 
partnerství veřejné správy, 

podnikatelů a neziskového 
sektoru na určitém území. V 
současné době jich v Liberec-
kém kraji působí deset, v celé 
České republice pak na sto 
padesát. V prosinci 2007 pro-
běhlo první kolo přijímání žá-
dostí v rámci Osy IV. Progra-
mu rozvoje venkova, která je 
určena právě MAS, a ve které 
se rozdělí 718 miliónů korun 
mezi 48 MAS. Celkem byly 
přijaty žádosti od 102 MAS z 
celé České republiky, z toho 5 
z Libereckého kraje. V této 
konkurenci je velice těžké ob-
stát. Finanční zdroje obdrží  
pouze ty MAS, které budou mít 
dobré předpoklady k jejich 
využívání a dobrou strategii 
rozvoje. Právě k tomu by měl 
projekt přispět.                                                                                                        
Petra Svobodová, NOV o.p.s 

Nová injekce v podobě vzdělávacího projektu 
pro rozvoj venkova v Libereckém kraji 
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Nechtějí problémy v systému sociální správy 
Ministru práce a sociálních věcí, respektive vicepremiérovi Petru Nečasovi a 
předsedovi Legislativní rady Vlády ČR Cyrilu Svobodovi a na vědomí Králové-
hradeckému i Libereckému kraji, byl adresován dopis, který z pověření Valné 
hromady Svazku Krkonoše odeslal jeho předseda a vrchlabský starosta Jan 
Sobotka. Představitelé 40 členských měst a obcí se seznámili s podzimním 
usnesením Vlády ČR, o zřízení nového Národního úřadu pro zaměstnanost a 
sociální správu a též příslušných okresních ředitelství, a společně se negativně 
vyjádřili k návrhu věcného záměru zákona. 
Z odeslaného dopisu citujeme:  Vyjadřujeme nespokojenost se záměrem 
tohoto zákona. Důvodem je především vážná obava o nehospodárnost a 
destabilizaci systému sociální správy na území členských obcí. Záměr výše 
uvedeného zákona vede k faktickému popřením principu subsidiarity a umělé-
mu zamezování skutečně perspektivní odpovědnosti obcí a krajů za sociální 
správu na daném území.  Obracíme se na vás a na příslušné členy rady Králo-
véhradeckého a Libereckého kraje s cílem umožnit zapojení obcí s rozšířenou 
působností do procesu hodnocení a dalšího vývoje sociální správy v našem 
státě a uplatnění jejich praktických, každodenních zkušeností s touto proble-
matikou přímo u občanů.  Vláda a Parlament se mají schválením zákona zabý-
vat v následujících měsících. Obce a kraje zatím stojí mimo hru. Akutně tak 
hrozí, že jejich dosavadní aktivity a iniciativa při zajišťování sociální správy 
přijdou vniveč. Když stát před několika lety zrušil okresy, byly obce a města 
nuceny uzpůsobit těmto potřebám své priority. Nyní chce stát opět znovuzaklá-
dat nová ředitelství pro sociální správu. 
 O neblahé situaci byl Svazkem Krkonoše informován i Svaz měst a obcí Čes-
ké republiky.                                                                                    D. Palátková 

Nadace Partnerství a British Coun-
cil vyhlašují soutěž s názvem CO2 Vy na to? Smyslem soutěže je na-
vrhnout opatření, která sníží množ-
ství emisí CO2 v každodenním živo-tě – v zaměstnání, ve škole nebo 
doma. Přihlásit se mohou jednotliv-
ci i malé týmy do pěti lidí ve věku 
20–35 let.  
Mezi tři nejlepší projekty odborná ko-
mise rozdělí částku 150 tisíc korun. 
Své návrhy mohou zájemci zasílat 
nejpozději do 29. února 2008.  
Podobný typ soutěže je u nás vyhla-
šován poprvé. Mladí lidé, kteří se ne-
bojí neotřelých řešení, by si tedy tuto 
možnost neměli nechat ujít. „Přijímány 
budou projekty zaměřené na techno-
logická řešení nebo organizační opat-
ření vedoucí k úsporám energií, a tím 
i ke snížení emisí CO2. Záleží pouze na soutěžících, zda dosáhnou úspor 
změnou svého chování, organizace 
práce, dopravy či vytápění. Vyloučeny 
budou pouze ryze investiční projekty 
typu zateplení budov,“ upřesňuje Zby-
šek Podhrázský z Nadace Partnerství. 
British Council, který soutěž inicioval, 
se snaží podněcovat diskuzi o klima-

tických změnách dlouhodobě a na 
mezinárodní úrovni. „V celoevrop-
ském průzkumu provedeném British 
Council mezi mladými lidmi uvedlo 50 
% respondentů, že ekologické otázky 
a problematika klimatických změn 
patří k těm, které je nejvíce znepoko-
jují,“ uvedla Jana Hecová z British 
Council a dodala, že v letošním roce 
bude zahájena evropská část celosvě-
tového klimatického programu, která 
ponese název Europe Low Carbon 
Challenge.  
Soutěž je určena mladým lidem ve 
věku 20–35 let, kteří trvale žijí na úze-
mí ČR. Odborná komise bude hodno-
tit především neotřelost řešení, mož-
nost jeho opakování a snadnou reali-
zovatelnost. Své návrhy mohou soutě-
žící posílat nejpozději do 29. února 
2008, přihlášku a více informací na-
leznou na  adrese www.emiseco2.cz. 
Vyhlášení výsledků se uskuteční 27. 
března u příležitosti mezinárodní kon-
ference o změnách klimatu v Brně. Tři 
vítězné návrhy si mezi sebe rozdělí 
150 tisíc korun, přičemž část bude 
sloužit na realizaci projektů, část vý-
herci získají jako odměnu.             NP 

Vyhrajte v soutěži snižování emisí CO2 

Ve dnech 26. a 27. února proběhne v Přerově, 
v prostorách Klubu Teplo školení pro 21 vy-
braných manažerů Místních akčních skupin 
(MAS) ze Slovenska. Náplň a průběh školení 
bude zajišťovat nezisková organizace CpKP 
střední Morava. 
První den tohoto vzdělávacího bloku bude zamě-
řen na komplexní seznámení s iniciativou Lea-
der, získání praktických zkušeností z činnosti 
MAS a pochopení hlavní pracovní náplně mana-
žera MAS. V rámci druhého dne se uskuteční 
školení tzv. Soft skills - znalosti v oblasti řízení, 
vedení a komunikace s lidmi, management. 
Na závěr proběhne exkurze na území MAS Zá-
hoří-Bečva a MAS Partnerství Moštěnka s cílem 
představit činnost a fungování těchto MAS, se 
zdůrazněním jejich úspěchů v programu Leader 
ČR 2007 a ukázkami konkrétních podpořených 
projektů. 
Přesný program obou školících dnů bude v nej-
bližší době zveřejněn na internetových stranách 
www.mladiprovenkov.cz. Celé školení je realizo-
váno pod gescí Ministerstva pólnohospodárstva 
SR, které bude vydávat odborné certifikáty o 
absolvování tohoto kurzu. Podrobnější informace 
o celém školení naleznete také stránkách 
www.skoleniamas.sk.                    M. Zábranský 

Školení slovenských manažerů 
MAS proběhne v Přerově 

Záchrana chrtích životů v Česku se stala 
velkou součástí evropské záchrany. Za velmi 
krátkou dobu 7 měsíců v Česku našlo domov 
78 vysloužilých chrtů. Zájem Čechů neopa-
dá, ale naopak vzrůstá. Na jaře jsou plánová-
ny další transporty pro další záchranu psích 
životů. 
V pondělí  4.2. na ruzyňské letiště doslova přile-
těly první irské vlaštovky. Jedna se o mladé 
postižené pejsky a na letišti je již čekali jejich 
noví majitelé. 
Adopcechrtu.eu funguje naprosto samostatně 
bez sponzorských daru a bez podpory irských 
trenérů a irských dostihových drah a proto je 
celá záchrana těžká a finančně velmi náročná. 
Projekt má  velkou podporu irské veřejnosti a 
místního tisku a televize. 
Projekt si klade za cíl ukázat lidem, jak pejsci  
díky lidské bezohlednosti a honbě za penězi byli 
zmrzačeni a nyní díky záchraně mohou začít žít 
krásný a plnohodnotný život.  
V případě vašeho zájmu získáte více informací   
na telefonu 736231713 nebo na e-mailu 
adopcechrtu@seznam.cz                 Lucie Miric 

Adopcechrtu.eu 
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Spolek pro rozvoj regionu 
realizuje projekt „Vzdělávání 
poskytovatelů a zadavatelů 
sociálních služeb v mikrore-
gionech Vltavotýnsko a Luž-
nice“. Projekt se skládá ze 
dvou  vzdělávacích progra-
mů, jejichž cílem je posílit 
schopnosti a dovednosti při 
poskytování sociálních slu-
žeb. Jeden z programů je 
zaměřen na vzdělávání 
účastníků, kteří zatím nemají 
žádné praktické zkušenosti 
se zpracováním plánů rozvo-
je sociálních služeb. 
Vzdělávací program v mikro-
regionu Lužnice byl zahájen 
v srpnu 2007 a účastní se ho 
starostové obcí bechyňské-
ho regionu. V loňském roce  
absolvovali devět celoden-
ních kurzů, kde získávali 
informace o sociálních služ-
bách a komunitním plánová-
ní, ale také o umění správné 
komunikace a možnostech 
využití informačních techno-
logií. „I to je důležité, protože 
komunitní plánování sociál-
ních služeb je založeno na 
vyjednávání mezi poskytova-
teli, zadavateli a uživateli 
služeb a na zapojování širo-
ké veřejnosti“, řekla Ludmila 
Kolářová, která je lektorkou 
komunitního plánování. 
V letošním roce proběhne 
ještě 6 kurzů. Jejich obsa-
hem jsou například témata 
„Hodnoty a principy komunit-
ního plánování“, „Právní 
rámec demokratického fun-
gování měst a obcí“, „Jak 
rozvíjet sociální služby“ atd. 
Obsahem kurzů jsou nejen 
přednášky, na každém se-
tkání je také prostor pro 
praktickou část a společnou 
diskusi. Výstupem jedné z 
nich je dohoda, že mikroregi-
on Lužnice zahájí proces 
komunitního plánování, který 
pomůže zajistit služby odpo-
vídající potřebám občanů. 
Spolek pro rozvoj regionu 

Bechyňsko se 
připravuje na 
KPSS 

II. Celostátní konference 
Národní sítě Místních akčních skupin 

Pod záštitou Ing. Marie Černé, náměstkyně hejtmana, 
 oblast  regionálního rozvoje Kraje Vysočina 

HUMPOLEC: Čtvrtek, 13. 3. 2008; 10:00 – 17:00 hodin 
Místo konání:  Spolkový dům, Smetanova 59 / Informace o konferenci: Zdena Augustová, Tel.: 
565 518 129 , Ing. Vít Skála, E-mail: info@humpolecko.cz  / Vyplněné přihlášky zasílejte v elek-
tronické formě na adresu: konference@humpolecko.cz  
Předběžný program konference:  
⇒ Zahájení konference, Vystoupení představitelů MZe ČR a Kraje Vysočina 
⇒ Ohlédnutí za dosavadní činností NS MAS (Národní sítě Místních akčních skupin) 
⇒ Představení plánu činnosti NS MAS do Volební konference březen 2009 
⇒ Schválení změn stanov, zpráva kontrolní komise, schválení účetní závěrky 2007 
⇒ Schválení koncepce (plánu) činnosti 2008, projednání návrhu členských příspěvků 
⇒ Seznámení s aktuálními informacemi o PRV, ose IV. 
⇒ LEADER 2007-13  
⇒ Živý venkov  
⇒ LEADER v krajích České republiky 
⇒ LEADER na Slovensku, náměty na spolupráci 
⇒ LEADER v Polsku,  náměty na spolupráci 
17:10 hod. Tisková konference, pro zástupce regionálního a celostátního tisku 
Praktické informace: Konferenční poplatek ve výši 300,- Kč (zahrnuje konferenční materiály, 
občerstvení v break pauzách i teplý oběd) uhraďte na účet MAS Společnost pro rozvoj Humpo-
lecka č.: 200497314/0300, jako variabilní symbol použijte IČO Vaší organizace. 

Informace od 5.2.2008 14:00 hod.: www.leadercz.cz 
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Vznikem akciové společnos-
ti, kterou založil kraj jako 
organizaci na podporu ces-
tovního ruchu a odchodem 
Václava Pošmurného na 
pozici ředitele do této nové 
organizace, se uvolnilo mís-
to ředitele společnosti Posá-
zaví o.p.s. 
 V současné době je vyhláše-
no výběrové řízení na nového 
ředitele společnosti, které roz-
hodne, kdo od 1. března na-
stoupí na jeho post. Václav 
Pošmurný, který pracoval na 
Posázaví od roku 2004, dovedl 
Místní akční skupinu Posázaví 
mezi 10 nejlepších v celé čes-
ké republice. Troufám si říci 
nejen mezi deset nejlepších, 

ale i na první místo. Doufám, 
že nástupem nového ředitele 
bude vše směřovat stále do-
předu a dobré jméno společ-
nosti bude posíleno nejen u 
nás, ale i v zahraničí, řekl člen 
správní rady Miroslav Němec. 
Dalším novou pracovní pozicí 
je manažer pro oblast cestov-
ního ruchu, který na Posázaví 
pro tuto oblast činnosti oprav-
du chybí a je zapotřebí, aby se 
této sekci věnoval někdo sa-
mostatně vzhledem k navyšují-
cím se aktivitám. V únoru le-
tošního roku bude společnost 
žádat v rámci dotací Regionál-
ního operačního programu na 
podporu v oblasti propagace 
regionu a na manažera, který 

bude mít cestovní ruch na sta-
rosti. 
V oblasti rozvoje regionu se 
začátkem dubna letošního 
roku dozvíme, zda-li budeme v 
nadcházejících letech realizo-
vat Strategický plán Leader. 
Jedná se o finanční podporu 
na projekty realizované na 
území regionu Posázaví meto-
dou leader – tedy o projekty 
spolupráce mezi více různoro-
dými organizacemi. Žádost je 
podaná a momentálně probí-
hají administrativní kontroly a 
poté bude naše žádost pod-
stoupena komisi, která projekt 
oboduje. 
Na rozvoji venkova společnost 
pracuje intenzivně od začátku 

letošního roku. Manažeři pro 
oblast Blaník, Džbány, Malé 
Posázaví a Želivka zpracová-
vají žádosti o dotace pro svoje 
obce a partnerům společnosti 
pomáhá Posázaví o.p.s. se 
zpracováním žádostí o dotace 
z evropských i národních zdro-
jů. 
Rok 2008 bude i přes řadu 
změn určitě úspěšným a potvr-
dí, že společnost Posázaví 
o.p.s. je tím, kdo pomáhá 
všem, kdo o to stojí. Je pro 
nás důležité, aby region Posá-
zaví byl i v nadcházejících 
letech tou jedničkou jako dopo-
sud, zhodnotila organizační 
manažerka společnosti Bohun-
ka Zemanová. 

Posázaví o.p.s. vstupuje do roku 2008 s novinkami 

Největší středoevropské ve-
letrhy cestovního ruchu s ak-
centem na regiony přivítaly 
letos  rekordní počet vystavo-
vatelů: 1 455 firem ze 32 zemí 
prezentovalo více než 80 turis-
tických destinací. Veletrhů se 
zúčastnily nejvýznamnější 
tuzemské cestovní kanceláře, 
všechny regiony a turistické 
oblasti ČR i velké množství 
zahraničních regionů. Celková 
návštěvnost přesáhla 36 tisíc 
osob. 
Poprvé se zde prezentovala 
místní akční skupina MAS 
Moravský kras o.s. Na stánku 
dostali prostor k prezentaci i 
držitelé značky Moravský kras 
- regionální produkt. Světlana 
Tioková z Ruprechtova, před-
váděla výrobu tvaroslovného 
pečiva, dále zde  s kozími sýry 
byla rodina Sedlákových ze 
Šošůvky, velký úspěch měla 
také pani Soňa Čermáková z 
Březiny s malovanými kameny. 
Nechyběla ani prezentace 
společnosti ZEMSPOL a.s. 
Sloup, která dodala ze své 
pekárny výrobky pro oficiální 
hosty a současně propagovala 
nabídku jezdecké turistiky a 
dopravu koňskými spřeženími 
v Moravském krasu. Hosté a 

kolemjdoucí ochutnali i plísňo-
vý sýr Niva Extra z Mlékárny 
Otinoves s.r.o., o který byl 
velký zájem.  
Nechyběla ani propagace Pi-
vovaru Černá Hora, nejstarší-
ho pivovaru na Moravě, který 
je lídrem v rozvoji cestovního 
ruchu regionu a samozřejmě i 
podpory regionálních produktů 
Moravského krasu.  
Kromě toho měli návštěvníci 
možnost získat informace o 
turistických zajímavostech 
Moravského krasu a celé Dra-
hanské vrchoviny. Drahanská 
vrchovina zůstává bez hlavní-
ho magnetu pro turisty, jeskyní 
Moravského krasu,  z hlediska 
cestovního ruchu doposud 

neobjevenou destinací. Nabíd-
ka nových turistických produk-
tů v příštích letech to určitě 
změní. Se sílící globalizací 
bude narůstat poptávka po 
kvalitních službách a nových, 
pokojných a neobjevených 
destinacích.  
Stánek také navštívil hejtman 
Jihomoravského kraje Stani-
slav Juránek, který ocenil no-
vou nabídku turistických pro-
duktů z regionu a projekt zna-
čení místních produktů. Pre-
zentace místních produktů 
zaujala i Jiřího Kolmana, zá-
stupce Jihomoravského kraje 
při Evropské unii, který nabídl 
možnost využití regionálních 
produktů na oficiálních repre-

zentativních akcích kraje v 
Bruselu. Na stánku se prezen-
tovala i partnerská místní akč-
ní skupina Dolina Baryczy z 
Polska a během veletrhu na-
vštívili stánek se zájmem o 
spolupráci i zástupci sousedí-
cího Trnavského samosprávní-
ho kraje ze Slovenské republi-
ky a další hosté.  
Osobitou atmosféru měl ve-
letrh v sobotu a neděli, kdy ho 
navštívila veřejnost. Po oba 
dny byl stánek v doslova v 
obležení. To byla ta nejlepší 
známka a ocenění pro  všech-
ny organizátory a spoluvysta-
vovatele.  

Jozef Jančo, manažer 

Úspěch MAS Moravský kras na veletrhu REGIONTOURu 

 Regiontour 2008 letos za účasti SPOV ČR 
Spolek pro obnovu venkova ČR se letos popr-
vé zúčastnil výstavy Regiontour 2008.  Na 
stánku byly k dispozici  propagační materiály 
SPOV ČR – náš leták, knihy 10 a 15 let obno-
vy venkova, Obnova  venkova Zlínského kraje 
a Obnova vesnic Kloboucka. Knihy byly daro-
vány jen zájemců ze strany odborné veřejnosti 
a do knihoven. Na pultu stánku byly také nabí-
zeny propagační letáky Jihočeské, Královehra-
decké, Olomoucké a Moravskoslezské krajské 
organizace. Byla velká poptávka po propagač-
ním materiálu Jihomoravské krajské organiza-

ce. Informační brožury o soutěži Vesnice roku 
z jednotlivých krajů byly prakticky rozebrány. 
Presentace Spolku se setkala s překvapivě 
velkým zájmem o naši činnost jak ze strany 
odborných účastníků ve čtvrtek a pátek, tak ze 
strany veřejnosti v sobotu a neděli. Spojení s 
FOS na této výstavě  je výbornou cestou k 
presentaci našich cílů a aktivit.  Děkujeme pa-
nu Pšenicovi, vedení FOS a jednotlivým pra-
covníkům FOS za dobrou spolupráci na Regi-
ontour 2008.                 Ing. Marcela Harnová 
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Podle statistik Českého červené-
ho kříže Zlín a Transfuzní stanice 
Baťovy nemocnice uplynulém 
roce přišlo darovat krev 4 658 
občanů, kterým bylo provedeno 7 
683 bezpříspěvkových odběrů 
krve. Nově registrovaných dárců 
bylo 423. Všem těmto lidem, pro-
jevujícím tímto svým činem hlubo-
kou lidskost patří poděkování. 
Poděkování nejen všech trpících, 
kterým tato nenahraditelná tekuti-
na zachránila život, ale také podě-
kování všech zdravotníků, kterým 
se díky daru krve podařilo zachrá-
nit životy našich blízkých.  
K velké lítosti všech, kteří se dár-
covstvím krve zabývají musím 
konstatovat, že oproti roku přede-
šlému došlo k patrnému odlivu 
dárců z ordinací transfuzních sta-
nic. A proto je nutné se zamyslet 
nad  příčinou tohoto jevu. Je to 
díky naší uspěchané době? Kdy 
řešíme pouze dnešek a nevěnuje-
me trochu času k zamyšlení se 
nad  budoucností naší či našich 

dětí? Kdy opomíjíme 
problémy, které nás 
zrovna netýkají? Kdy 
je upřednostňováno 
vlastní pohodlí před 
podáním pomocné ruky? Je to 
díky naší materiální době? Kdy 
dochází ke komerčnímu využívání 
lidského těla? Kdy komerční firmy 
odebírají a zpracovávají  krev na 
úkor bezpříspěvkového dárcov-
ství? Kdy morální ocenění veřej-
nosti a pocit uspokojení z vykoná-
ní všeobecně prospěšného skutku 
ustupuje vidině okamžitého fi-
nančnímu ocenění?  
Toto jsou otázky, které bychom si 
měli zodpovědět každý ve svém 
nitru. A pokud cítíme, že trend 
doby, který jsem nastínila není 
takový jak bychom si pro náš dal-
ší život představovali, měli by-
chom se zamyslet jakým způso-
bem lze zvrátit.     

      Babčáková Silvie 
zástupce ředitele OS ČČK Zlín 

Dárců krve na Zlínsku ubývá 

Nadace Partnerství vyhlašuje ve spolupráci s finanč-
ní skupinou AXA první ročník grantového programu 
Na zelenou zaměřeného na podporu bezpečných 
cest do škol. Na prevenci úrazů a rozvoj udržitelné 
dopravy v letošním roce rozdělí 700 tisíc korun. Žá-
dosti o podporu dopravních projektů mohou školy a 
neziskové organizace, které se školami spolupracují, 
zasílat do 31. března. 
„Cílem grantové-
ho programu Na 
zelenou je zvý-
šení dopravní 
bezpečnosti dětí 
na cestě do ško-
ly, podpora udr-
žitelné dopravy 
a propagace 
zdravého život-
ního stylu. Žáci i 
rodiče by však 
současně měli 
získat lepší po-
vědomí o pravi-
dlech bezpečné-
ho dopravního 
chování,“ popsal 
Radek Patrný z 
Dopravního pro-
gramu Nadace 
Partnerství. Ve 
školních projektech hrají klíčovou úlohu samotní žáci, 
kteří zakreslují do mapek svou obvyklou cestu do školy a 
vyznačují místa, kde se necítí bezpečně. Poté s pomocí 
dospělých vytvářejí souhrnnou mapu se všemi rizikovými 
místy. Na jejím základě je zpracována odborná studie s 
návrhy opatření na zvýšení bezpečnosti v okolí školy.  
O podporu z programu Na zelenou  mohou žádat 
všechny školy a organizace, které se školami spolu-
pracují, přičemž výše grantu může dosáhnout až 100 
tisíc korun. „Většina prostředků je určena na zpracová-
ní dopravní studie, která slouží obci jako podklad pro 
rozhodování o realizaci náročnějších stavebních úprav. 
V rámci projektu však škola může sama navrhnout a 
uskutečnit řadu drobných opatření, jako jsou přístřešky 
či stojany na kola, školní plány mobility a podobně“, 
upřesnil Patrný a dodal, že více informací žadatelé na-
leznou na adrese  www.nadacepartnerstvi.cz/nazelenou. 
„V uplynulém roce jsme si v rámci pilotního projektu, do 
nějž byly vybrány čtyři školy, ověřili, že je o projekt ze 
strany škol velký zájem a že má smysl v něm pokračo-
vat. Navíc se myšlenka projektu setkala s kladnou ode-
zvou i v naší francouzské centrále. Jsme velice rádi, že 
můžeme v podpoře projektu Na zelenou pokračovat i v 
tomto roce,“ říká ředitel PR a komunikace finanční skupi-
ny AXA Marek Zeman. 

Nadace Partnerství 

Školy mohou žádat o 
granty na bezpečné cesty Zástupci společnosti Posázaví o.p.s. a ČSOP Vlašim se spolu s 

autorem fotografií vydají 24. ledna na vernisáž výstavy do Dráž-
ďan. 
Hora Blaník a řeka Sázava - dvě krásná místa kousek od Prahy, kde 
probíhá čilý turistický ruch. Řeka Sázava je na seznamu chráněných 
lokalit Natura 2000 a hora Blaník se nachází přímo ve středu Chráně-
né krajinné oblasti Blaník. Tyto dvě lokality jsou turisticky přístupné, 
hojně navštěvované. Místní organizace usilují o to, aby tyto dvě klidné 
oblasti s nádhernou přírodou nabídly návštěvníkům co největší servis 
a zároveň byly uchovány i pro příští generace jako místa, kde panuje 
vzájemná harmonie lidí a přírody. Ochrana přírody je v těchto lokali-
tách na prvním místě spolu s péčí o návštěvníky. Jak toto propojení 
funguje, mohou posoudit návštěvníci na výstavě. 
Výstava 15 fotografií zachycujících zajímavosti a historické památky v 
okolí hory Blaník a řeky Sázavy bude představena návštěvníkům Čes-
kého centra v Drážďanech od 24. ledna 2008 do 21. února 2008, řekl 
autor fotografií Jaroslav Pelíšek. 
České centrum v Drážďanech je součástí sítě českých center v Evro-
pě, ve Spojených státech a v Japonsku a cílem jeho působení je pre-
zentace České republiky ve spolkových zemích Sasko, Sasko-
Anhaltsko a Duryňsko. České centrum Drážďany působí v SRN z po-
věření Ministerstva zahraničních věcí České republiky. 
Region Posázaví se zde představí nejen fotografiemi, ale i nabídkou 
informačních materiálů a prezentací firem z regionu, doplnila Bohusla-
va Zemanová, zvláště Šternberské koláče návštěvníkům vernisáže 
určitě zachutnají a budou mít možnost je zapít skvělou medovinou, 
kterou nám na tento den připravili z Kraje blanických rytířů.           BH 

Šetrný turistický ruch v regionu 
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Přesně jeden rok je Martin 
Bursík místopředsedou vlády a 
ministrem životního prostředí. 
Jaká je – ve stručnosti – bilan-
ce práce MŽP za tuto dobu? 
„Ochrana životního prostředí 
se stala významnou součástí 
politiky vlády. Prioritou je spo-
lečná evropská politika ochra-
ny klimatu a zlepšení kvality 
ovzduší a nakládání s odpady 
v České republice. Rok 2007 
přinesl vyjednání investice 
téměř 150 miliard korun do 
životního prostředí z evrop-
ských fondů,“ shrnuje Martin 
Bursík. 
Ministerstvo životního prostře-
dí završilo minulý rok 20. pro-
sincem, kdy evropská komisař-
ka Danuta Hübner a ministr 
Bursík podepsali v Bruselu 
programový dokument Ope-
račního programu Životní pro-
středí (OPŽP). Jde o historic-
kou a neopakovatelnou příleži-
tost pro investice do infrastruk-
tury zásadně zlepšující životní 
prostředí. Schválením progra-
mu získáváme přístup k 5 mili-
ardám eur, určených například 
na kanalizace, čistírny odpad-
ních vod, zateplování, energe-
tické úspory, využití obnovitel-
ných zdrojů energie, zkvalitně-
ní nakládání s odpady a od-
straňování starých ekologic-
kých zátěží, omezování prů-
myslového znečištění a zlep-
šování stavu přírody a krajiny, 
environmentální vzdělávání, 
apod. MŽP vyřešilo tři roky 
zablokovaný a zapeklitý pro-
blém některých vodohospodář-
ských smluv a otevřelo cestu 
ke splnění evropské směrnice 
o čištění odpadních vod. Státní 
fond životního prostředí, který 
je pro OPŽP zprostředkujícím 
subjektem, zpracovává již 700 
žádostí o cca 18,5 miliardy Kč 
z první výzvy vyhlášené v 
červnu a přijímá projekty z 
dalších dvou výzev. První ev-
ropské peníze žadatelé dosta-
nou již v únoru 2008. Prostřed-
ky na podobné projekty z OP 
Infrastruktura (2004 – 2006) 
byly beze zbytku úspěšně vy-
čerpány. 

Začátek roku ovlivnil orkán 
Kyrill. Národní parky v Krkono-
ších i na Šumavě zabránily 
kůrovcové kalamitě i dopadům 
na turistický ruch. Vedení NP 
Šumava kvalitativně posunulo 
dopředu vztahy s obcemi v 
regionu a hodlá být obcím i 
krajům velmi aktivním partne-
rem. 
V rámci reformního balíku byla 
schválená ekologická daňová 
reforma (EDR). Klíčový reform-
ní krok znevýhodňuje paliva s 
vysokými emisemi skleníko-
vých plynů a dalších znečišťu-
jících látek a naopak podporu-
je zdroje obnovitelné a čisté - 
zavedl 1% spotřební daň na 
elektřinu a 10% na pevná fosil-
ní paliva. Obnovitelné zdroje či 
zemní plyn pro vytápění do-
mácností, podobně jako elek-
třina pro pohon veřejné dopra-
vy, jsou od spotřební daně 
osvobozeny. Biomasa přechá-
zí do snížené 9% sazby DPH. 
Důležité je, že EDR je výnoso-
vě neutrální, stát z ní nezíská 
žádné prostředky. Výnos spo-
třebních palivových daní bude 
vyhodnocen a od ledna 2009 
budou přiměřeně sníženy od-
vody sociálního pojištění a 
sníží se tak náklady na pracov-
ní místa.  
Zásadním problémem zůstává 
kvalita ovzduší, především 
koncentrace prachových částic 
(PM10 a PM2,5), Neklesají 
emise z domácností a stoupají 
ty z automobilové dopravy. 
Ministerstvo vládě úspěšně 
předložilo Národní program 
snižování emisí ČR s konkrét-
ními termínovanými úkoly, z 
nichž některé se vládě již po-
dařilo splnit. Chystáme finanč-
ní zdroje, které umožní snazší 
výměnu kotlů na uhlí za ekolo-
gičtější topení i domácnostem.  
Od září 2007 se do motorové 
nafty a od ledna 2008 do ben-
zínu začala povinně přimíchá-
vat 2 % biosložky. To má ně-
kolikanásobný pozitivní efekt – 
mírné zvýšení energetické 
soběstačnosti, zdroj příjmů a 
jistoty pro podnikatele na ven-

kově i benefit pro ovzduší a 
klima. Kapacity našich dodava-
telů jsou dostatečné, biopaliva, 
ani suroviny k jejich výrobě 
nebude třeba dovážet. Další 
rozvoj biopaliv stanoví pro-
gram, který dokončuje Minis-
terstvo zemědělství ve spolu-
práci s MŽP.  
Vláda aktivně spolupracovala 
na společné evropské politice 
ochrany klimatu. Podíleli jsme 
se na přijetí závazku zvýšit 
podíl obnovitelných zdrojů 
energie na energetické spotře-
bě EU na 20 % do roku 2020 a 
snížit emise skleníkových ply-
nů do  roku 2020 o 20 % a do 
roku 2050 o 50 % oproti roku 
1990. K tomu také přispěje 
závazný průměrný limit 120 g 
CO2/km pro nové automobily 
na evropském trhu, ke kterému 
se Česká republika připojila.  
Rozšířilo se spektrum látek 
evidovaných v Integrovaném 
registru znečištění (IRZ). 
Aktivně bráníme ilegálnímu 
dovozu odpadů ze zahraničí 
do českých spaloven a na na-
še skládky. Připravujeme ná-
vrh velké novely zákona o od-
padech pro zlepšení podmínek 
pro třídění odpadů. Obce a 
producenti odpadů budou za-
jišťovat možnost odpady (sklo, 
papír, plasty, nápojové kartony 
a bioodpady) třídit. 
Nesprávný výklad zákona vedl 
počátkem roku k lavinovité 
likvidaci alejí podél silnic hned 
v několika krajích. Kácení bylo 
zastaveno na základě společ-
né výzvy ministrů životního 
prostředí a dopravy. Je připra-
vena novela zákona o ochraně 
přírody a krajiny, která by měla 
nekontrolovanému kácení stro-
mořadí účinně zabránit. 
Vláda nepodpořila tzv. velkou 
variantu přehrady předpoklá-
dající zatopení celé obce Nové 
Heřminovy. MŽP společně s 
MZe dokončuje konkrétní ná-
vrh přírodě blízkých opatření 
protipovodňové ochrany obcí 
na Opavsku a malé varianty 
vodní nádrže.  

Po letech příprav vláda schvá-
lila návrh MŽP na doplnění 
národního seznamu evropsky 
významných lokalit soustavy 
Natura 2000 pro panonskou 
oblast.  
MŽP zamítlo žádosti o vyhle-
dávání a průzkum ložisek zlata 
a uranu v ČR.  Podle Státní 
surovinové politiky ČR není 
jejich těžba potřebná, a způso-
bila by vážné dopady na život-
ní prostředí.  
Ve vztazích s EU je pro MŽP 
prioritou ochrana klimatu a 
finalizace jednání o nové do-
hodě nahrazující Kjótský proto-
kol. Debata o těchto tématech 
bude vrcholit v době, kdy ČR 
bude unii předsedat. MŽP je 
dobře, jazykově i odborně, 
připraveno a intenzivně spolu-
pracuje s partnery z Francie a 
Švédska na přípravě osmnácti 
měsíců, kdy budou tyto země 
Unii předsedat. 
Ve velmi krátké době bude 
MŽP prvním vládním úřadem, 
který ekologizuje svůj vozový 
park. Do roku 2014 má mít 25 
% všech státních automobilů 
„čistý“ pohon. Podařilo se nám 
dosáhnout na evropský certifi-
kát GreenLight, udělovaný za 
úsporné osvětlení, pokračuje 
provoz solární elektrárny na 
budově MŽP, úřad přechází z 
velké části na elektronický 
systém vnitřní komunikace 
apod. 
Zcela zřejmými prioritami pro 
rok 2008 jsou ochrana klimatu, 
ochrana ovzduší a příprava 
českého předsednictví v Radě 
EU. V legislativě se soustředí-
me především na prosazení 
novely zákona o odpadech, 
novely obalového zákona a 
přípravu novely zákona o 
ovzduší. Budeme prosazovat 
splnění závazku zrušit omeze-
nou odpovědnost provozovate-
lů jaderných reaktorů a  pod-
mínit vyhledávání hlubinného 
úložiště vyhořelého jaderného 
paliva souhlasem dotčených 
obcí. 

MŽP 

Bursík je ministrem životního prostředí jeden rok 
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V lednu proběhlo zhodnoce-
ní činnosti Ekologické po-
radny občanského sdružení 
NESEHNUTÍ v roce 2007. 
Zjistilo se, že na ekoporadnu 
směřovalo celkem 445 dotazů 
a žádostí o pomoc v oblasti 
životního prostředí a jeho 
ochrany, což je o 25% více 
než v roce 2006. Většina lidí 
použila pro kontakt e-mail, 
většina klientů a klientek byla z 
řad veřejnosti, dotazy a žádosti 
se týkaly nejvíce účasti veřej-
nosti v rozhodování o životním 
prostředí a ochrany přírody a 
životního prostředí. Na drtivou 
většinu dotazů bylo odpověze-
no ihned nebo do 24 hodin. V 
roce 2007 ekoporadna provo-
zovala internetové stránky 
http://ekobrana.cz a zájm-
cům/kyním zasílala informační 
servis. Tématickou specializací 
ekoporadny je územní pláno-
vání. 
Z lednové rekapitulace vyply-
nulo, že Ekoporadnu NESE-
HNUTÍ (která je jednou z kam-
paní občanského sdružení 
NESEHNUTÍ) využívá čím dál 
více lidí, jenž potřebují pomoci 
a poradit v oblasti ochrany 
životního prostředí. V roce 
2007 to bylo již 445 dotazů a 
odpovědí, což je o 25% více 
než v roce 2006. Kontaktovat 
ekoporadnu bylo možné pomo-
c í  e -ma i l u  e k opor ad -

na@nesehnuti.cz, telefonu 
(544 214 144) nebo webového 
rozhraní (http://ekobrana.cz). 
Jak si žádá dnešní doba – 
většina dotazů a žádostí o 
pomoc přišla e-mailem 
(celkem 295 e-mailů). Dále 
klienti a klientky využívali tele-
fonu (107 telefonátů), osob-
ních návštěv (41) a obdrželi 
jsme i 2 klasické papírové do-
pisy. „Elektronická komunikace 
je efektivní, levná a umožňuje 
nám rozumné rozvržení práce. 
Na druhou stranu naše závis-
lost na moderní technice nás 
při výpadku e-mailů v závěru 
roku odřízla od nedočkavých 
tazatelů a tazatelek,“ s po-
vzdechem dodává koordinátor 
ekoporadny Jiří Koželouh. 
Téma problémů a dotazů se 
koncentrovalo zejména na 
ochranu přírody (121 dotazů) a 
účast veřejnosti v rozhodování 
o životním prostředí (164 dota-
zů). Další dotazy byly z oblasti 
odpadů (38), ochrany ovzduší 
(35), ochrany a tvorby zeleně 
(32). Zbytek tazatelů/ek potře-
boval pomoci v ostatních ob-
lastech jako je šetření energie-
mi a obnovitelné zdroje, 
ochran zvířat proti týrání apod. 
Mezi klienty/kami ekoporadny 
převažovala veřejnost (cca 
300 dotazů). Zbytek se skládal 
ze studujících, pracovníků a 
pracovnic veřejné správy, pod-
nikatelské sféry, zástupců a 

zástupkyň médií apod. 
Ekoporadna zaznamenala v 
roce 2007 několik úspěchů. 
Pomohli jsme občanům a ob-
čankám v ustanovení biokori-
doru a biocentra v územním 
plánu obce, pomohli jsme pro-
vést několik desítek lidí úřad-
ním labyrintem při ochraně 
životního prostředí apod. 
Ekoporadna v roce 2007 také 
dále provozovala a rozšířila o 
stránky http://ekobrana.cz. Na 
nich mají občané a občanky z 
Jihomoravského kraje možnost 
hlouběji se informovat a zapojit 
se do rozhodování o projek-
tech, které mohou zásadním 
způsobem ovlivnit jejich životní 
prostředí. Na stránky navazuje 
měsíční infoservis životního 
prostředí, který shrnuje nejdů-
ležitější informace z ekobrá-
ny.cz. „Smyslem provozu strá-
nek i infoservisu je zlepšit in-
formovanost veřejnosti a 
umožnit aktivním občanům a 
občankám účastnit se na roz-
hodování o projektech a kon-
cepcích, které ovlivňují život 
každého z nás,“ vysvětluje 
smysl projektu Zora Javorská z 
NESEHNUTÍ.  
V rámci Ekologické poradny se 
dále rozvíjí téma ochrany pří-
rody a životního prostředí v 
územním plánování. V roce 
2007 jsme uspořádali seminář 
pro odborníky a odbornice i 

veřejnou besedu s německým 
hostem o územním plánování 
v Německu. Vydali jsme od-
bornou publikace „Udržitelné 
plánování území“, která se 
zabývá environmentálními 
aspekty využívání plánování. V 
praktické oblasti jsme připo-
mínkovali novou verzi návrhu 
„Zadání územního plánu Brna“ 
a dva soubory změn stávající-
ho Územního plánu města 
Brna. Přispěli jsme k pozasta-
vení nebezpečného návrhu na 
vyčlenění ploch vnitrobloků v 
obytných domech pro parková-
ní automobilů. Stávající úprava 
umožňuje využít vnitrobloky v 
Brně pro rekreaci (hřiště, za-
hrady) a zeleň a parkování 
může být pouze podzemní. Je 
jasné, že umožnění takové 
změny by vedlo k invazi auto-
mobilů do vnitrobloků a likvida-
ci často kvalitních stromů a 
keřů.  
Fungování ekologické poradny 
NESEHNUTÍ a všech jejích 
aktivit v roce 2007 bylo možné 
díky projektu Doplnění sítě 
environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty v Jihomorav-
ském kraji“, Nadaci Partnerství 
a díky grantu z Islandu, Lich-
tenštejnska a Norska v rámci 
Finančního mechanismu EHP 
a Norského finančního mecha-
nismu prostřednictvím Nadace 
rozvoje občanské společnosti.     
                          Jiří Koželouh  

NESEHNUTÍ: ekoporadna pomáhala v roce 2007 

Ministerstvo životního prostředí již k 
15. lednu vyhlásilo výzvu k podávání 
žádostí o grant na podporu zavádění a 
rozvoje místních Agend 21 (MA21) v 
České republice z revolvingového fon-
du Phare. 
Cílem využití dotace je systémové zlepše-
ní správy a řízení obcí, měst mikroregionů 
a krajů k udržitelnému rozvoji. Grant má 
napomáhat podpoře zavádění místní 
Agendy 21 a prokazatelnému kvalitativní-
mu posunu v tomto procesu (strategické 
plánování udržitelného rozvoje podle ka-
pitoly 28 Agendy 21, sledování a vyhod-
nocování indikátorů udržitelného rozvoje 
na místní úrovni, komunitní a expertní 

plánování v kvalitě MA21, realizace míst-
ních akcí a kampaní pro veřejnost a další 
opatření a aktivity směrem k udržitelnému 
rozvoji, modelové projekty pro udržitelný 
rozvoj, které řeší ochranu životního pro-
středí a současně přispívají k sociálnímu 
a ekonomickému rozvoji obcí, regionů). 
Žadatelem o dotaci může být obec, sdru-
žení obcí, kraj, nestátní nezisková organi-
zace či zájmové sdružení právnických 
osob. V případě, že žadatelem je jiný sub-
jekt než obec, svazek obcí nebo kraj (tj. 
municipalita), je třeba doložit je třeba do-
ložit písemně partnerství s municipalitou 
na předloženém projektu. Podmínkou 
přidělení dotace je registrace municipality 

v Databázi MA21  ať již je žadatelem ne-
bo partnerem. 
Výše dotace činí 90% celkových uznatel-
ných nákladů na projekt, maximálně  2 
miliony Kč, doba realizace projektu je 
max. 2 roky. V první výzvě bude celkový 
objem peněz činit 15 miliónů Kč. Výzvy 
budou tři, vypisované s cca ročním odstu-
pem.  
Více informací včetně podrobných po-
kynů pro žadatele, kritérií hodnocení a 
formuláře žádosti ke stažení je na 
webových stránkách Ministerstva ži-
votního prostředí www.env.cz. 

MŽP 

Obce, kraje i NNO mohou žádat o podporu místních Agend 21 
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(Praha, Přerov)  –  Centrum 
pro komunitní práci ve spolu-
práci s Nadací Partnerství a 
týdeníkem Veřejná správa dne 
29. ledna 2008 pořádalo Ná-
rodní workshop na téma Zapo-
jování veřejnosti do rozhodo-
vacích procesů státní správy a 
samosprávy. Tento workshop 
byl spojený se slavnostním 
vyhlášením výsledků 5. roční-
ku soutěže O lidech s lidmi a 
zúčastnilo se ho více než 100 
zástupců obcí, měst a nezisko-
vých organizací.    
V Národním kole Soutěže O 
lidech s lidmi soutěžilo celkem 
30 projektů.  Projekty získaly 
ocenění ve dvou kategoriích:  
1. Zapojování veřejnosti - v 
této kategorii se hodnotilo 13 
projektů a porota zde určila 
pořadí prvních tří míst a udělila 
dvě čestná uznání.  1. místo 
získala obec Rýžoviště za pro-
jekt „Kdo si hraje nezlobí – 
aneb hřiště pro každého“,  2. 
místo město Kopřivnice za 
projekt „Tvorba strategického 
plánu rozvoje města“ a 3. mís-
to Svazek obcí Drahanská 
vrchovina za projekt „Tvorba 
plánu zdraví a kvality života 
mikroregionu Drahanská vr-
chovina“ . Čestné uznání mi-
nistra životního prostřední 
RNDr. Martina Bursíka získalo 
město Broumov za projekt 
„Naše zahrada 2007“ a čestné 
uznání ministra vnitra MUDr. 
Mgr. Ivana Langra obdrželo 
město Kralupy nad Vltavou za 
projekt „Letní setkání v zahra-
dě“.  Do mezinárodní soutěže 
(24. – 25. 4. 2008 v Praze) na 
doporučení poroty postupuje 
obec Rýžoviště a město 
Kopřivnice.  
2. Komunitní plánování soci-
álních služeb (KPSS) – v této 
kategorii soutěžilo celkem 17 
projektů a porota určila pořadí 
prvních tří míst a doporučila 

jedno čestné uznání.  Vítězem 
této kategorie se stalo město 
Dobříš, 2. místo získalo město 
Šumperk a 3. místo a zároveň 
čestné uznání obdrželo město 
Ostrava.  Do mezinárodní sou-
těže na doporučení poroty 
postupuje město Dobříš.  
Město Kopřivnice patří do Ná-
rodní sítě Zdravých měst, stej-
ně tak jako Zdravý mikroregion 
Drahanská vrchovina. Obě 
samosprávy se tak zařadily po 
bok řady Zdravých měst, která 
v soutěži uspěla i v předcho-
zích letech a tradičně obsazo-
vala v této soutěži vysoké příč-
ky.  
Soutěž si kladla za cíl motivo-
vat veřejnou správu k zapojo-
vání veřejnosti do regionálního 
rozvoje a spolupráci s nezisko-

vým sektorem. Zároveň pak 
zviditelnit příklady dobré praxe 
a odměnit pracovníky a politi-
ky, kteří aktivně podporují roz-
voj občanské společnosti. 
Hodnocení přihlášených pro-
jektu probíhalo dvoukolově. 
Nejdříve porota přihlášené 
aktivity hodnotila na základě 
stanovených kritérií. Ze stano-
veného pořadí pak postoupily 
nejlepší projekty do druhého 
kola hodnocení, kde byly na-
vštíveny porotci.  
Soutěž probíhá zároveň na 
Slovensku, v Polsku a Maďar-
sku. Po národních konferen-
cích ve všech čtyřech zemích 
se vítězové utkají o titul nejlep-
ší projekt zapojení veřejnosti 
ve střední Evropě. Středoev-
ropský vítěz bude vyhlášen na 

4. mezinárodním fóru o účasti 
veřejnosti v rozhodování veřej-
né správy a principu partner-
ství, které se uskuteční 24. – 
25. dubna 2008 v Praze.  Ví-
tězný projekt ze střední Evropy 
bude vybrán odbornou porotou 
složenou ze zástupců národ-
ních porot soutěží v zemích V4 
a dalších odborníků. V rámci 
konference dojde k prezentaci 
příkladů dobré praxe ze všech 
zemí V4 a bude představen 
princip komunitního plánování 
sociálních služeb. Účast na 
konferenci přislíbila ministryně 
zahraničních věci Maďarska 
Dr. Kinga Göncz. 
Soutěž probíhá za finanční 
podpory Evropské unie a Vise-
grádského fondu.  

Jana Jurajdová, CpKP 

Českou soutěž vyhrála obec 
Rýžoviště a také město Dobříš 

Starostka obce Rýžoviště přebírá ocenění. 
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Tento projekt je realizován za finanční pomoci Evropské unie a Internatio-
nal Visegrad Fund. Za obsah dokumentu je výhradně odpovědné CpKP 
střední Čechy a CpKP střední Morava. Nelze jej v žádném případě pova-
žovat za názor Evropské unie ani International Visegrad Fund.  

 
Komunikace s veřejností, aneb jak zapojit veřejnost do plánování, 

rozvoje a rozhodování v obcích, městech a regionech 

Pro koho je školení určeno?  
Příprava projektů veřejné správy, vytváření 
rozvojových partnerství,  plánování strate-
gického rozvoje nebo konfliktní situace 
tam všude je pracovníkům obecních úřa-
dů, manažerům  projektů i manažerům 
rozvoje regionů třeba znalosti jak efektivně 
komunikovat s veřejností.  
Právě těmto pracovníkům může  tento 
seminář přinést důležité  informace a do-
vednosti. 
Seminář je akreditován MV ČR jako vzdě-
lávací program „Komunitní a akční pláno-
vání v praxi“, pod číslem AK I/PV – 
503/2004. 

Obsah školení: 
⇒ Metody a techniky 

zapojování 
veřejnosti  

⇒ Zpracování 
programu  
zapojování 
veřejnosti  

⇒ Facilitace 
⇒ Komunikace 

a spolupráce 
s médii 

⇒ Vytváření partnerství 

CpKP střední Morava a CpKP střední Čechy Vás zvou na školení, které je zdarma. 

Na uvedené semináře je nutné se přihlásit na 
adrese vzdelavani@cpkp.cz. Termíny školení se 
v případě mimořádných událostí mohou změnit. 

 Místo  termín 
 Chomutov  27.2. - 29.2. 2008 
 České Budějovice    5.3.  -  7.3. 2008 
 Brno  10.3. - 12.3. 2008 
 Praha  12.3. - 14.3. 2008 
 Pardubice  25.3. - 27.3. 2008 
 Banská Bystrica - SR  31.3. -   4.4. 2008 
 Plzeň  15.4. - 17.4. 2008 
 Ostrava  19.5. - 21.5. 2008 
 Přerov  26.5. - 28.5 2008 

V České republice, tak jako každý 
rok, zůstává opomenut. Nezájmem 
oficiálních státních institucí i médií 
se vyznačuje Světový den mokřa-
dů. Přitom mokřady jsou velmi vý-
znamným typem prostředí, jež je 
pro lidstvo nenahraditelné, a to 
především pro svoji funkci v kolo-
běhu vody v krajině a též pro svou 
vysokou biodiverzitu a bioprodukci. 
Určité typy mokřadů se podílí i na 
přirozeném vázání uhlíku v přírodě, 
čímž ovlivňují globální klimatické 
změny. 
„Nezapsání se světového dne mok-
řadů do povědomí obyvatel i insti-
tucí v Česku je zčásti dáno jistou 
neaktuálností tohoto data v naší 
zeměpisné šířce. To, že den mok-
řadů slavíme v únoru, kdy je obvyk-
le sníh či alespoň chladno a bláto, 
není zrovna šťastné. Vždyť mokřa-
dy jsou nejkrásnější na jaře či v 
létě, kdy jsou plné života. Zamrzlé 
tůně a třeba bažinné louky nejsou v 
zimě příliš atraktivní“ říká Michal 
Krejčí z Unie pro řeku Moravu.  
Právě občanské sdružení Unie pro 
řeku Moravu se dlouhodobě věnuje 
ochraně mokřadů a také řek a 
všech vodních toků, k tomuto účelu 

sdružuje jednotlivce i další nevládní 
organizace. Jednou z nich je i 
Sagittaria, která realizuje projekt na 
jihu Moravy zaměřený na postupné 
snížení eutrofizace Písečného ryb-
níka prostřednictvím obnovy vodní 
a mokřadní vegetace. Aplikací ryb-
ničního hospodaření šetrného k 
přírodě je udržována velmi dobrá 
průhlednost vody a dobré kyslíkaté 
poměry v celém vodním sloupci 
jako předpoklad pro obnovu samo-
čistících procesů rybníka. Cílem 
projektu je přirozenou cestou snížit 
znečištění rybníka odpadními živi-
nami ze zemědělské výroby a ko-
munálního odpadu. Výsledkem je 
zlepšený stav ryb i zamezení nad-
měrného rozmnožování plevelných 
ryb. Propagací a popularizací pro-
jektu na veřejnosti projekt slouží 
jako modelový případ pro aplikaci 
zvoleného postupu na další území.  
Uvedený projekt probíhá za podpo-
ry Dunajského regionálního projek-
tu UNDP/GEF, jež si klade za cíl 
zlepšení životního prostředí a 
ochranu vod v povodí Dunaje. Du-
najský regionální projekt pomáhá 
třinácti zemím povodí aplikovat 
úmluvu o ochraně Dunaje.  
                                         M.Krejčí 

Světový den mokřadů v Česku 
Na místě 
původního 
přemyslov-
ského kas-
telánského 
hradu, zmi-
ňovaného v 
K o smo v ě 
kronice již 
k roku 981, 
post upně 
vzniká ar-
cheopark, 
zaměřený 
na období 
vzniku čes-
kého státu 
v 10.-13. století, s ukázkami opevnění, bydlení, 
řemeslnických dílen, kastelánským palácem, kos-
telem a návštěvnickým centrem. 
⇒ Jde o první jihočeskou archeologickou památku 

prezentovanou metodou přímé rekonstrukce, 
doplněnou o prvky skanzenu na způsob open-
air muzea. 

⇒ Všechny práce jsou prováděné dobovými tech-
nikami, tj. s ověřováním původních technologií, 
materiálů a nástrojů. 

⇒ V roce 2007 byl v rámci etapy I. dokončen  
první objekt, ukázka opevnění se strážní věží 
jako rozhlednou.  

Oldřich Petrášek 

Archeopark Netolice 
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Ve čtvrtek 31.1.2008 byl za přítomnosti zástupců Pardubického 
kraje, OÚ Proseč a veřejnosti slavnostně otevřen dům s 16 
chráněnými byty . Po kratičkém úvodu, o který se postaraly děti 
z pěveckého sboru při ZŠ Červánek, promluvili k přítomným 
starosta obce Proseč Ing. Martin Novák a vícehejtman Ing. 
Roman Línek, kteří také po závěrečném proslovu autora domu 
pana architekta Josefa Horného, slavnostně přestřihli stuhu a 
symbolicky tak zahájili provoz domu s chráněnými byty. Po 
tomto zahájení si mohli všichni přítomní, mezi kterými byly i 
radní PK Petr Šilar nebo Mgr. Jiřina Šedová a Naděžda Dole-
žalová jako zástupkyně PK Odboru sociálních věcí, celý dům i 
zařízení prohlédnout.  

Slavnostní otevření domu s 16 chráněnými byty 

Jan Řebíček       Sdružení obcí Toulovcovy Maštale 

Aktualizaci strategie financování směrnice 
týkající se čištění městských odpadních vod 
schválila na svém pondělním zasedání vlá-
da. Strategie se každý rok podle aktuálního 
stavu upravuje budování kanalizací a čistí-
ren odpadních vod tak, aby byl splněn ter-
mín stanovený směrnicí Evropské komise, 
31. prosinec 2010. Do tohoto data musí 
mít všechny obce přesahující dva tisíce 
obyvatel adekvátně zajištěno čištění od-
padních vod. Celková výše prostředků na 
splnění všech požadavků směrnice do-
sáhne 49 miliard korun. 
„Abychom zjistili aktuální stav, oslovili jsme 
všechny obce, jichž se směrnice o čištění 
městských odpadních vod dotýká. Celkem 
134 obcí není v současnosti připraveno na 
výstavbu čistírny odpadních vod nebo kana-
lizace,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gan-
dalovič. Zmíněné obce podle Gandaloviče 
ministerstvo zemědělství osloví dopisem, ve 
kterém budou upozorněny na nutnost směr-
nici naplnit. Zároveň budou v dopise popsá-
ny možnosti financování.   
Přibližně čtvrtinu nákladů z celkových 49 
miliard korun ponesou obce, zbývající část 
by měly pokrýt dotační tituly ministerstva 
životního prostředí, včetně Fondu soudrž-
nosti, a ministerstva zemědělství. Problema-
tickým se jeví omezení evropské komise 
týkající se délky provozních smluv obcí a 
firem zajišťujících dodávky vody a její čiště-
ní. U dlouhodobých smluv však chce Evrop-
ská komise omezit možnosti čerpání z ope-
račního programu životní prostředí, který je 
pro výstavbu kanalizace a čistíren odpad-
ních vod hlavním zdrojem prostředků.  
                                                 Petr Vorlíček 

Upřesnili náklady na  
čističky a kanalizaci  

Příjem žádostí o dotace z Programu 
rozvoje venkova pro opatření 3. kola 
byl zahájen 26. února 2008.  
Žadatelé mohou předkládat projekty na 
modernizaci zemědělských podniků, 
zahájení činnosti mladých zemědělců, 
dále na diverzifikaci činností nezeměděl-
ské povahy nebo podporu zakládání 
podniků a jejich rozvoje. Dostane se 
také na  obnovu lesního potenciálu po 
kalamitách a podporu společenských 
funkcí lesů. 
„Na třetí kolo příjmu žádostí pro opatření 
osy I, II a III je vyčleněna částka téměř 
devadesát čtyři miliony euro, tedy při-
bližně dvě a půl miliardy korun,“ vysvět-
luje 1. náměstek ministra zemědělství 
Ivo Hlaváč. „Na rozdíl od prvního a dru-
hého kola příjmu žádostí nebude uplat-
něna výjimka ministra zemědělství týka-
jící se stavebního povolení, takže žada-
telé v souladu s pravidly žádostí o dotaci 
a podle seznamu povinných příloh mu-
sejí při registraci žádosti předložit platné 
a pravomocné stavební povolení,“ upo-
zorňuje náměstek Hlaváč.  
12. prosince 2007 schválil ministr země-
dělství Petr Gandalovič nová Pravidla, 
kterými se stanovují podmínky pro po-
skytování dotace na projekty Programu 
rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 
2013 (dále jen Pravidla) pro opatření 
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po 
kalamitách a podpora společenských 
funkcí lesů. Toto se skládá ze dvou po-

dopatření. Hlavním cílem podopatření 
II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po 
kalamitách a zavádění preventivních 
opatření je prevence před kalamitou a 
odstraňování následků kalamit v lesích, 
např. po orkánu Kyrill. Podopatření 
II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích 
bude podporovat projekty ke zvyšování 
společenské hodnoty lesů. 
Ministr zemědělství  schválil také zpřes-
nění Pravidel pro podopatření I.1.1.1 
Modernizace zemědělských podniků, 
opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých 
zemědělců, opatření III.1.1 Diverzifikace 
činností nezemědělské povahy a opatře-
ní III.1.2 Podpora zakládání podniků a 
jejich rozvoje, která byla poprvé spuště-
na v červenci roku 2007. 
Aktuální Pravidla jsou k dispozici v 
elektronické podobě na interneto-
vých stránkách ministerstva země-
dělství www.mze.cz. 
Příjem žádostí pro výše uvedená 
opatření bude podle schváleného a 
zveřejněného harmonogramu probí-
hat od 26. února do 17. března 2008, 
do 13 hodin (výjimku tvoří opatření I.3.2 
Zahájení činnosti mladých zemědělců, 
kde bude příjem žádostí probíhat v ter-
mínu od 3. března do 14. března 2008, 
do 13 hodin) na příslušných regionál-
ních odborech Státního zemědělského 
intervenčního fondu. 

Petr Vorlíček 

Startuje třetí kolo příjmu žádostí o 
dotace z Programu rozvoje venkova  


