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Vzájemná komunikace a 
spolupráce, předávání zku-
šeností, participativní pří-
stup k rozvoji venkova  - tak 
mohou znít závěry konferen-
ce „Venkov a jeho rozvoj“, 
pořádané v prvním červno-
vém týdnu v Praze Centrem 
pro komunitní práci.  
Konference proběhla v kongre-
sovém sále České zemědělské 
univerzity a nabídla prostor pro 
setkání a diskuzi takřka 80 
zástupcům místních akčních 
skupin, neziskových organiza-
cí, samosprávy, vědecké obce 
i státní správy. 
Konference je pořádána v rám-
ci projektu „Podpora zaměst-
nanosti na venkově“. Tento 
projekt je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem ČR.  
Na konferenci byla rovněž 
představena první publikace z 
Edice venkov, jejíž vydávání v 
letošním roce CpKP zahajuje. 
Publikace se týká Financování 
rozvoje venkova a obsahuje 

přehled aktuálních finančních 
zdrojů. 
Program konference byl posta-
ven na dvou vzájemně prová-
zaných částech. V první části 
šlo o předání informací o pro-
bíhajících aktivitách v oblas-
tech podpory zaměstnanosti 
na venkově a výzkumu metod 
rozvoje venkova. Jako možné 
řešení problematiky zaměstna-
nosti na venkově bylo předsta-
veno tzv. mikropůjčkové sché-

ma pro začínající podnikatele 
kombinované s jejich vzdělá-
váním. V oblasti výzkumu me-
tod rozvoje venkova byly před-
staveny výsledky výzkumů 
týkajících se hodnocení dopa-
dů a efektivity činností míst-
ních akčních skupin (dále jen 
MAS). Příspěvky jednotlivých 
přednášejících naleznete na 
www.cpkp.cz. 
Druhá část konference na-
bídla tři tématické panely pro 

diskuze účastníků. 
Diskusní panel „Financovaní 
rozvoje venkova“ zachytil pod-
něty, které navazovaly či rea-
govaly na téma mikropůjčko-
vých schémat podporujících 
ekonomický rozvoj venkova a 
problematiky finančních pod-
por rozvoje venkova. příspě-
vek S úvodním příspěvkem 
vystoupila Emílie Jányová Lo-
pušníková (Vidiecká organizá-
cia pre komunitné aktivity), jež 
představila již zavedený slo-
venský mikropůjčkový model. 
Překvapivou a všemi účastníky 
panelu vítanou informací bylo, 
že mikropůjčky (cca 30-200 tis. 
Skk) nejsou přidělovány jen 
venkovským podnikatelům, ale 
i menším obcím, které mají 
problémy s předfinancováním 
svých projektů nebo které če-
kají na proplacení nákladů 
projektu. Během následující 
diskuze se účastníci panelu 
shodli, že zavedení mikropůj-

Vzájemná komunikace a spolupráce, předávání 
zkušeností, participativní přístup k rozvoji venkova   

Dokončení na straně 2 
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Vzájemná komunikace a spolupráce, předávání 
zkušeností, participativní přístup k rozvoji venkova   
ček by bylo vhodným a přínos-
ným doplněním dotačních pro-
gramů pro venkov. 
Dalším závěrem tohoto panelu 
bylo, že ekonomickému rozvoji 
venkova by mohlo pomoci 
vytvoření zázemí pro existenci 
kariérních a finančních porad-
ců (financovaných Kraji) pro 
potřeby začínajících venkov-
ských podnikatelů či neza-
městnaných.   
Účastníci panelu Hodnocení 
efektivity činnosti místních 

akčních skupin a mikroregionů 
 se shodli na tom, že je třeba 
provádět hodnocení činnosti 
MAS a mikroregionů, protože 
poskytuje možnost zlepšit je-
jich činnost a získat nové zku-
šenosti. Hodnocení by mělo 
probíhat na třech úrovních: 
1. porovnání výsledků činnos-

ti s plánovanými cíli  
2. porovnání se s ostatními 

na základě obecných 
kritérií  

3. hodnocení z pohledu do-
nora.  

V rámci hodnocení činnosti 
MAS a mikroregionů by měla 
být sledována jak efektivita 
činnosti (provozně-organizační 
stránka) tak dopady této čin-
nosti na území.  
Účastníci panelu by uvítali 
vytvoření nástroje pro sebe-
hodnocení, ideálně ve formě 
webové aplikace, který by 
MAS či mikroregionu poskytl 
zpětnou vazbu o slabých a 
silných stránkách její činnosti a 
případně i doporučil, jak se 
dále rozvíjet. 
V rámci posledního panelu 
„Fungování národních organi-
zací rozvoje resp. obnovy ven-
kova“ bylo konstatováno, že na 
celostátní úrovni působí něko-
lik organizací (například SPOV 
a NS MAS), jejich činnost se 
často překrývá. Bylo konstato-
váno, že by bylo k prospěchu 
věci větší informovanost lepší 
koordinace aktivit. Vazby 
vzniklé především na osobní 
rovině aktivních aktérů je třeba 
transformovat na obecnější 
úroveň institucí. 
Velká část diskuze byla věno-
vána připravované síti na pod-
poru venkova. Očekávání této 
instituce je mezi aktéry rozvoje 
venkova velké. Bohužel v této 
oblasti existuje velký informač-
ní dluh ze strany ministerstva. 
Díky účasti zástupců minister-
stva zemědělství  byla část 
dohadů uvedena na pravou 
míru. Rozvedli nejpodstatnější 
téma diskuze, týkající se prů-
běhu vzniku a funkce celostát-
ní sítě rozvoje venkova. Dále 
bylo řečeno, že na ministerstvu 

zemědělství probíhají intenziv-
ní přípravy aktivit této sítě, 
která má být ustavena do kon-
ce roku 2008. Její činnost se 
má plně rozběhnout v roce 
2009. Bude se nazývat Celo-
státní sít pro venkov, CSPV. 
Koncept je před schválením a 
podíleli se na něm významní 
čeští i zahraniční odborníci. 
Během 2-3 měsíců bude kon-
cept sítě včetně akčního plánu 
organizace představen a zve-
řejněn k diskuzi. 
Předpokládá se, že CSPV by 
zajišťovala naplňování integro-
vaného rozvoje venkova (např. 
zázemí pro budování absorpč-
ních kapacit venkova; pora-
densko-servisní funkce) a pod-
statnou funkcí sítě by měla být 
role koordinátora informační 
toků na místní, národní a mezi-
národní úrovni a zajištění zpět-
né vazby EU ohledně její ze-
mědělské politiky. Řídícím 
orgánem CSRV bude MZe, 
tzn. na základě projektu bude 
realizovat aktivity. 
Z příspěvků a souvisejících 
dokumentů bude sestaven 
sborník, který bude rozeslán 
všem účastníkům konference 
a dalším zájemcům. 
V případě zájmu o něj kontak-
tujte Daniela Leóna, e-mail: 
daniel.leon@cpkp.cz, CpKP 
západní Čechy, Americká 29, 
301 38 Plzeň, nebo jej bude 
možno stáhnout na internetu 
na  www.cpkp.cz . 

Daniel León, 
CpKP západní Čechy   

Pokračování ze strany 1 

Na konferenci byla rovněž představena první publikace z 
Edice venkov, jejíž vydávání v letošním roce CpKP zahaju-
je. Publikace se týká Financování rozvoje venkova a obsa-
huje přehled aktuálních finančních zdrojů. Knihu si budete 
moci stáhnout v elektonickém archivu Vydavatelství CpKP 
na www.cpkp.cz nebo u CpKP západní Čechy.  
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Ministerstvo zemědělství se bude v 
rámci programu Prevence před povod-
němi v období 2007-2012 významně 
podílet na realizaci protipovodňových 
opatření ve Zlínském kraji. Na toto ob-
dobí je připravena částka 621,3 mil. Kč, 
což znamená takřka dvojnásobný ná-
růst financí. V rámci pracovní návštěvy 
regionu to uvedl ministr Petr Gandalo-
vič. 
Mezi důležité lokality, kde se budou reali-
zovat proti povodňové stavby, patří přede-
vším Tlumačov a Uherské Hradiště/Staré 
Město.  
„O důležitosti ochrany před povodněmi 
nevypovídá pouze nárůst finanční částky, 
ale rovněž aktivita a velký zájem ze strany 
kraje, obcí a měst o zlepšování ochrany 
před povodněmi. Realizované i napláno-
vané protipovodňové stavby ve Zlínském 
kraji výrazně přispějí k ochraně obyvatel 
před velkou vodou, která v uplynulých 
letech výrazně poznamenala život v tomto 
regionu,“ uvedl ministr Petr Gandalovič. 
Výstavba ochranných hrází v Tlumačově 
podél Moravy za 92 mil. ochrání obyvate-
le a zástavbu obce před rozlivy řeky. Zvý-
šení kapacity koryta řeky Moravy na Q100 

v Uherském Hradišti a Starém Městě za 
165 mil. Kč také zaručí lepší ochranu jeho 
obyvatel před povodněmi. Obě tyto akce 
jsou vnímány jako prioritní jak ze strany 
ministerstva zemědělství tak i z hlediska 
Zlínského kraje. 
V předchozím protipovodňovém programu 
v letech 2002-2007 byly realizovány ve 
Zlínském kraji protipovodňové stavby za 
334 mil Kč. Mezi nejvýznamnější protipo-
vodňová opatření patří rekonstrukce hrá-
ze vodního díla Bystřička s nákladem 
127,4 mil. Kč, levobřežní hráz podél řeky 
Moravy v Napajedlech s nákladem 26,1 
mil. Kč či úprava koryta řeky Dřevnice za 
79,4 mil. Kč.  
Ministr Gandalovič jednal v rámci své 
pracovní návštěvy Zlínského kraje s 

hejtmanem Liborem Lukášem o situaci v 
oblasti napojení obyvatel ve Zlínska na 
vodovod. To činí v současné době 89,8 % 
(za ČR: 92,3%) a napojení na kanalizaci 
je na 83,5 % (za ČR: 80,8 %). Počet čisti-
ček odpadních vod v kraji dosahuje 84 
(4,1 % z celkového počtu v ČR) a Zlínský 
kraj spolu s Moravskoslezským krajem 
mají největší množství vod povolených k 
vypouštění do vodních toků bez čištění. 
Průměrná výše ceny pro vodné v roce 
2007 činila 24,90 Kč/m3 (24,60 Kč/m3 v 
ČR) a průměrná výše ceny pro stočné ve 
stejném roce byla 20,10 Kč/m3 ( 21,50 
Kč/m3 v ČR). 
Údaje k jednotlivým oblastem Zlínského 
kraje byly zpracovány na základě vybra-
ných údajů majetkové a provozní eviden-
ce za rok 2006.                                  MZe 

  Uhersko -
hradišťsko Vsetínsko Kroměřížsko Zlínsko Zlínský kraj  

celkem 
Napojení obyvatel na vodovod: 89,70 % 89,50 % 97,60 % 88,70 % 89,80 % 
Napojení obyvatel na kanalizace: 84,00 % 84,70 % 93,20 % 87,60 % 83,50% 
Celková délka vodovodní sítě v kraji: Km 571,80 423,75 336,00 506,74 3 795,24 
Počet metrů vodovodního řadu připadající na 1 
zásob. obyvatele 6,99 7,58 4,87 4,01 7,29 
Celková délka kanalizační sítě: 460,55 237,45 308,45 432,62 2417,82 
Počet metrů stokové sítě připadající na 1 zásob. 
obyvatele 5,76 5,18 4,55 4,88 5,07 
Podíl čištěných odpadních vod za celou ČR 92,80 % 59,10 % 94,50 % 90,80 % 88,01 % 
Průměrná výše ceny pro vodné: Kč/m3 24,78 26,476 22,514 24,75 24,65 
Průměrná výše ceny pro stočné: Kč/m3 23,94 16,586 30,139 21,768 21,379 

Na  protipovodňová opatření na Zlínsku dá stát stovky 
milionů korun 

Ministr zemědělství Petr 
Gandalovič sepřesvědčil 
v Lysé nad Labem o při-
pravenosti na povodně. 
Proběhlo zde cvičení 
všech složek integrované-
ho záchranného systému 
na slepém rameni Labe. 
„Cvičení mě ujistilo v tom, 
že na povodně jsme připra-
veni a že máme dostatek 
zkušeností. Musím ale zá-
roveň říct, že stále pracuje-
me na zvýšení ochrany 
před povodněmi,“ řekl mi-
nistr Gandalovič a doplnil, 
“Pro následující léta máme 
připraveno 14 miliard korun, 
které hodláme plně využít k 
budování protipovodňových 
opatření.“  Ve středočes-
kém kraji se připravují nebo 

běží projekty na zvýšení 
protipovodňové ochrany ve 
třinácti lokalitách za více 
než 1,2 miliardy. 
Od loňského roku mohou 
nově podávat návrhy na 
protipovodňovou ochranu i 
města a obce. V současné 
době je celá řada návrhů 
posuzována strategickým 
expertem. Jedná se o pro-
jekty například v Berouně, 
Kolíně, Poděbradech, Měl-
níku, Mnichově Hradišti a v 
řadě dalších obcí. Ve všech 
těchto případech se jedná o 
zvýšení ochrany před po-
vodněmi například hrázemi, 
prohrábkou koryta nebo 
kombinací několika různých 
opatření, včetně mobilních 
zábran. Návrhy podané 

obcemi jsou posuzovány z 
hlediska strategického a 
enviromentálního a po po-
souzení se přistupuje k 
realizaci. „Velký zájem obcí 
a měst o protipovodňovou 
ochranu je důkazem toho, 
že jim tato problematika 
není lhostejná, což je pro 
všechny velmi dobrým sig-
nálem,“ dodal ministr Gan-
dalovič. 
Při své dnešní návštěvě 
Středočeského kraje ministr 
shlédne i výstavu VIVA 
NATURA v Lysé nad La-
bem, čističku odpadních 
vod v Brandýse nad Labem 
nebo například podnik Agro 
Vyšehořovice.  

Petr Vorlíček 

Protipovodňová ochrana ve středních 
Čechách je na vysoké úrovni 

Škola udržitelného rozvoje 
Právě v těchto dnech probíhá v 
Hostětíně Letní škola udržitelného 
rozvoje pořádaná ekologickým vzdě-
lávacím Centrem Veronica Hostětín. 
Účastníkům je  představován koncept 
udržitelného rozvoje, jeho metody, 
nástroje a konkrétní projekty. Hlavní-
mi tématy jsou například místní výro-
ba a místní spotřeba, MAS, regionální 
značení a slavnosti, komunitní pláno-
vání a tvorba vize komunity.  
Škola poskytuje prostor pro sdílení 
specifických znalostí a zkušeností 
mezi neziskovými organizacemi, ve-
řejnou správou a dalšími zájemci o 
dané téma. Lektory jsou zkušení a 
ostřílení iniciátoři komunitních projek-
tů z neziskového prostředí. 
Hostětín je známý řadou realizova-
ných ekologických projektů, které se 
rozvíjí již od roku 1996. Za přínos k 
ochraně životního prostředí a úspo-
rám energie byla Hostětínu udělena 
mez. cena Energy Globe Award 2007. 
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Státní zemědělský intervenční fond 
dne 5. června 2008 schválil 48 Žádostí 
o realizaci SPL v rámci druhého kola 
příjmu žádostí  (od 19.11.  do 
21.12.2007) opatření IV.1.1. Místní akč-
ní skupina Programu rozvoje venkova. 
Schválení proběhlo na základě hodnocení 
žádostí Hodnotitelskou komisí jmenova-
nou ministrem zemědělství. Následně pro 
ně Mze schválilo fi-
nanční prostředky pro 
rok 2008, které se 
stanovují součtem 
základní částky, která 
je pro všech 48 Míst-
ních akčních skupin 
stejná, a částky bonu-
su, který se vypočítá-
vá na základě počtu 
obyvatel žijících na 
území každé MAS. 
Uvedený rozpočet pro 
rok 2008 je určen pro 
financování Místní 
akční skupiny při reali-
zaci Strategického 
plánu Leader v rámci 
opatření IV.1.1. a dále 
pro výběr projektů 

konečných žadatelů v rámci opatření 
IV.1.2. na území působnosti MAS. 
Na stránkách 2 - 5 uvádíme tabulky s 
přehledem schválených žádostí za NUTS 
2, NUTS 3 i za jednotlivé MAS. Tabulky 
obsahují souhrnnou částku, která byla 
schváleným MAS přidělena na opatření 
IV.1.1. plus IV.1.2. v roce 2008. Žádosti 
jsou seřazeny dle příslušnosti k NUTS 3 a 

dále dle koncové hodnoty registračního 
čísla. Rozdělení MAS do jednotlivých 
NUTS 3 je definováno sídlem Místní akční 
skupiny. V některých případech ale území 
působnosti MAS zahrnuje území více 
NUTS 3 i NUTS 2, proto prostředky bu-
dou moci v těchto případech čerpat i z 
dalších NUTS 3 nebo NUTS 2. 

SZIF 

Schválené Žádosti o realizaci SPL z opatření IV.1.1. MAS 
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Schválené Žádosti o realizaci SPL z opatření IV.1.1. MAS 

Schválené MAS dle údajů z Žádosti o rea-
lizaci SPL zahrnují 14 % obyvatel České 
republiky a svým územím působnosti zau-
jímají celých 29 % rozlohy naší republiky 
(na základě údajů ČSÚ k 31.12.2006). 
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K dalšímu rozvoji turistiky 
na koních – tzv. hipoturis-
tiky –  má přispět Memo-
randum o porozumění a 
spolupráci při podpoře 
pořádání sportovních, 
kulturních a chovatel-
ských akcí s tématikou 
koní v České republice. 
Podepsali je ministři ze-
mědělství, pro místní roz-
voj a školství, mládeže a 
tělovýchovy.  
Jezdecká turistika si v po-
sledních letech získává 
stále více příznivců. Farem 
zaměřených na chov koní 
přibývá, zájemcům nabízejí 
vyjížďky, pobyty, nebo tábo-
ry spojené s jezdectvím. 
Podle odhadů se jejich po-
čet blíží dvěma stovkám. 
„Memorandum je v podstatě 
jedním z dalších kroků, 
které mají pomoci lépe vyu-
žít potenciál hippoturistiky 
pro cestovní ruch a násled-
ně přispět k jeho propaga-
ci,“ uvedl ministr zeměděl-
ství Petr Gandalovič.  
Podpisem memoranda 
chtějí ministři prohloubit 
vzájemnou spolupráci, která 
bude zaměřena zejména na 

organizování a rozvoj kul-
turních, sportovních a cho-
vatelských akcí s tématikou 
koní. Smyslem je zachování 
kulturního dědictví a rozvoje 
tradic chovu koní na území 
České republiky, ale také 
další zvyšování prestiže a 
úrovně v této oblasti. Vyšší 
zájem o jízdní  turistiku po-
může podle Gandaloviče 
také rozvíjet kvalitu života 
na venkově. 
„Kůň odnepaměti patřil na 
venkov, a tak lze vzrůstající 
popularity využít i v rámci 
služeb rozvíjející se agrotu-
ristiky, vícedenní jízdní tu-
ristiky krajinou i pro zpestře-
ní běžných pobytů na ven-
kově, které se u nás po-
stupně také rozšiřují,“ dopl-
nil ministr. 
Memorandum vychází ze 
„Strategické vize chovu a 
užití koní“, která byla schvá-
lena parlamentními výbory. 
Spolupráce mezi smluvními 
stranami zahrnuje následu-
jící oblasti:  
• sdílení informací o mož-

nostech podpory rozvo-
je kulturního dědictví 

• sdílení informací o pořá-
dání kulturních, sportov-
ních a chovatelských 
akcí  

• podporu vybraných akcí 
ve formě udílení záštit 

• osobní účast a prezen-
tace statutárních zá-
stupců na vybraných 
akcích 

• propagaci pořádaných 
akcí v tuzemsku a v 
zahraničí  

Realizaci Memoranda zajis-
tí společná pracovní skupi-
na složená ze zástupců 
ministerstev, Svazu soukro-
mých chovatelů a agentury 
CzechTourism, která je 
současně odpovědná za 
naplnění Memoranda.. Je-
jím úkolem bude posuzová-
ní a schvalování programu 
podpor na příslušný rok, 
projedná také zásady a 
pravidla financování jednot-
livých akcí, pokud bude 
jejich financování zajištěno 
z finančních zdrojů zúčast-
něných stran Memoranda 
nebo ze sponzorských da-
rů.                 Petr Vorlíček 

Memorandum k rozvoji hipoturistiky 

Vláda zvýší částku urče-
nou farmářům na očková-
ní proti katarální horečce 
o 155 milionů korun. Ka-
binet na dnešním výjez-
dovém zasedání schválil 
žádost ministerstva země-
dělství o prostředky na 
očkování přežvýkavců 
proti Bluetongue. Na 
uhrazení celkových nákla-
dů souvisejících s očko-
váním se bude podílet 
Evropská unie a stát.  
Vláda dnes rozhodla uvol-
nění 155 milionů korun z 
Vládní rozpočtové rezervy. 
Částku 100 milionů již dříve 
MZe obdrželo od minister-
stva financí na řešení ná-
hrad z titulu veterinárního 
zákona. 

„V současné době minister-
stvo provádí výběrové říze-
ní na dodavatele vakcíny, 
očkování by mělo začít co 
nejdříve. Vakcína bude 
hrazena z prostředků Ev-
ropské unie, stát přispěje 
na uhrazení poloviny nákla-
dů na samotné provedení 
očkování,“ vysvětlil ministr 
zemědělství Petr Gandalo-
vič.  
Očkování se v Česku týká 
asi 1,2 milionu kusů zvířat. 
Důvodem k plošnému očko-
vání je prevence. V případě 
rozšíření nákazy by stát 
musel chovatelům platit 
náhradu za utracený skot, 
což by podle odhadů MZe 
mohlo znamenat řádově 
desítky až stovky milionů 

korun. 
Katarální horečka se v mi-
nulosti vyskytovala pouze v 
Asii, Africe a některých stá-
tech jižní Evropy. V roce 
2006 se poprvé vyskytla ve 
státech západní Evropy, v 
listopadu 2007 se objevil 
první případ této nákazy v 
České republice. 
Nemoc postihuje zejména 
ovce a kozy, pro které mů-
že být i smrtelná, ale také 
skot, u něhož jsou projevy 
mírnější. Nezpůsobuje hro-
madné úhyny a postižené 
chovy se nevybíjejí. Škody 
plynou hlavně z nižších 
přírůstků či snížené produk-
ce mléka. 

Petr Vorlíček 

Imisní kalamita, která postihla Krušné 
hory ve druhé polovině dvacátého sto-
letí, nemá v Evropě obdoby. Konferen-
ce o situaci v Krušných horách a jejím 
řešení probíhá dnes a zítra v Mostě. 
Součástí konference je i celodenní ná-
vštěva imisemi postižených oblastí.  
Kalamitní poškození lesů v Krušných 
horách bylo způsobeno extrémními 
imisemi zejména koncem 70. let minu-
lého století. Oblast byla poškozena 
především imisemi síry, vodíkových 
iontů a fluoru, což způsobilo extrémní 
kyselost půdy a prakticky zničení lesní-
ho porostu nad 700 metrů nadmořské 
výšky. Les v pásmu od 500 m.n.m. do 
700 m.n.m. byl silně poškozen. 
„Konference na takto závažné téma je 
podle mne nejlepší cestou k nalezení 
řešení, které vrátí lesy v Krušných ho-
rách do původního stavu. Je to běh na 
dlouhou trať, ale děláme všechno pro 
to, abychom situaci v Krušných horách 
napravili,“ řekl ministr Gandalovič. V 
rámci konference budou posouzena 
dosavadní opatření a bude se diskuto-
vat o postupu do budoucna. „Díky zalo-
žení takzvaných porostů náhradních 
dřevin v sedmdesátých a osmdesátých 
letech  vznikl prostor pro systematické 
řešení tohoto problému,“ doplnil ministr 
Gandalovič. „Naší společnou snahou je, 
aby Krušné hory byly opět zelené. V 
současné době porosty náhradních 
dřevin pomalu přestávají plnit svou 
funkci a je třeba je postupně přeměnit 
na porosty cílových dřevin,“ shrnul Jan 
Ferkl, ředitel Krajského ředitelství LČR 
Teplice. Probíhá řada činností, které 
mají za úkol napomoci situaci zlepšit. 
Jednou z nich je vápnění a hnojení 
lesů. Za posledních 5 let bylo celkem 
povápněno 40.000 hektarů a pohnojeno 
3.800 hektarů s celkovými náklady 
zhruba 330 milionů korun ze zdrojů 
MZe. 
„Předpokládáme, že závěrem konferen-
ce budou stanoveny postupy při obnově 
porostů náhradních dřevin v Krušných 
horách,“ dodal Jan Ferkl. Faktorů, které 
mají v současnosti vliv na lesy v Kruš-
ných horách, je několik. Jejich zhodno-
cení a návrhy na řešení celé situace 
budou shrnuty ve sborníku z konferen-
ce.                                  Petr Vorlíček 

Vláda schválila peníze na očkování skotu Hledají řešení 
kalamitní situace 
v Krušných horách 
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Odůvodnění:  
Aktivita Monitorovcího výboru 
(resp. některých členů Výboru) 
IOP k aktivitě 5.2, která je vyví-
jena na půdě SMO povede k 
závažné změně směřování i 
dopadům intervence IOP, je 
nepříznivá zejména k té nejo-
hroženější cílové skupině, kte-
rou měl původně IOP v tomto 
opatření ambic řešit. Původní, 
už tak velmi obtížný model 
intervence do problematického 
bydlení, měl v rámci aktivit C 
nastaveny mechanismy akcep-
tovatelné pro většinu vytipova-
ných měst pro oblast pilotních 
projektů. Omezení zón ve 
městech na pouze jednu mož-
nou je samo o sobě problé-
mem, protože poté se MMR 
fakticky vzdává možnosti ovliv-
ňovat finančně regionální poli-
tiku v oblasti romské integrace, 
ať už to znamená cokoli, resp. 
nebude podporovat revitaliza-
ce problémových čtvrtí, což je 

účelem celého programu. V 
případě volby samosprávy z 
více možností budou také 
pravděpodobně upřednostně-
ny aktivity A. a B. Pokud se má 
jednat skutečně o intervence 
do problematických bytových 
zón, nevidíme v omezení na 
jednu zónu na město žádný  
význam, který by se vztahoval 
k porovnání potřeb. Je- li cílem 
změny administrativní zjedno-
dušení pro MMR, je to na úkor 
kvality výběru záměrů a míst 
pro intervenci. To považujeme 
za nepřijatelné. 
Druhá navrhovaná změna -  
zrušení prvního kola výběru 
lokalit na základě sociode-
mografických dat a kompa-
race „indikátorů znevýhod-
nění“ opět „rozředí“ pro-
středky a umožní přesunout 
intervenci z nejohroženěj-
ších sídlišť na ta  méně pro-
blematická.  
Původní způsob dvoukolového 

výběru za použití navrhova-
ných kritérií, která jsou statis-
tické povahy a tedy mimo mož-
né přímé lobby aktivity, zajišťu-
jí v procesu rozumnou míru 
zvážení účelnosti vynakláda-
ných prostředků na základě 
reálných disproporcí ohrože-
ných sídelních agregátů v rám-
ci měst. Zrušení předvýběru 
budou zvýhodněna /větší/ 
města, která budou moci in-
vestovat do tvorby IPRM fi-
nanční prostředky, bude to 
tedy spíše soutěž poraden-
ských firem nežli objektivizují-
cího posouzení míry ohrože-
nosti příslušných zón pro byd-
lení. Opět je-li důvodem pouhé 
administrativní zjednodušení 
pro pracovníky MMR, považu-
jeme toto za nepřijatelné. 
Třetí navrhovaný komponent 
-  přidání výběrového krité-
ria, zohledňujícího analytic-
kou resp. stavebně technic-
kou připravenost jednotli-
vých záměrů - opět nemá 
žádnou vázanost na řešenou 
prioritu či míru potřeby a 
zvýhodňuje opět města, kte-
rá jsou vlastníky objektů k 
bydlení v dotčené zóně a 
mají připravenu projektovou 
dokumentaci vztahující se 
zóně. Z podstaty věci jsou to 
opět zóny, které mají spíše 

rozvojovou, neproblematic-
kou povahu, neboť do nich 
chtěla města investovat bez 
ohledu na IOP, například z 
programu Panel. V tomto 
případě by se jednalo o pou-
hé „dokrmení“ programu 
Panel z prostředků pro ohro-
žené bytové zóny.    
Tyto tři změny ve své prováza-
nosti vedou k tomu, že se sníží 
možnost žádat v rámci soutěže 
měst pro města, která mají 
vážný sociální problém. V pří-
mém soutěžení na úrovni sa-
mosprávy dostanou přednost 
relativně bezproblémové zóny. 
K tomu přispívá nemožnost 
rozdělit a, b, a c, na samostat-
né subprogramy s vlastní alo-
kací.  
Celý program v tomto opatření 
tak ztrácí smysl a zejména 
neplní účel, ke kterému byly 
prostředky Společenství na 
základě vyjednaného progra-
mu určeny – sociální a urba-
nistickou integraci ohrožených 
zón k bydlení.  
Nejúčelnější by bylo kriteriální 
část pro výběr měst pro tvorbu 
IPRM nechat ve verzi k 12.5. 
2008.  
Za manažerský tým KP, 
Michal Polesný 

Společné stanovisko manažerského týmu Komunitního 
plánování ve městě Ústí nad Labem ke změnám v kritéri-
ích pro výběr měst a tvorby IPRM pro oblast intervence 
Manažerský tým komunitního plánování v Ústí nad Labem, 
jako expertní panel Sociálně-zdravotní komise Rady města 
Ústí nad Labem, s přihlédnutím k platnému Komunitnímu 
plánu města Ústí nad Labem a celkové situaci v oblasti so-
ciálně ohrožených lokalit na území města, vyzývá Minister-
stvo pro místní rozvoj, Monitorovací výbor programu, od-
borné komise Svazu měst a obcí a další dotčené subjekty či 
osoby k prosazení návratu k dříve projednané verzi způso-
bu výběru míst pro intervence z IOP.  

Zemědělci budou moci od léta dostá-
vat zpět část spotřební daně z tzv. zele-
né nafty, kterou spotřebovali při práci 
na poli. 
Novelu zákona o spotřební dani dnes 
schválil Senát, nyní míří k podpisu prezi-
denta. V běhu je také notifikace této pod-
pory u Evropské komise. 
Vratka daně vypadla z legislativy v průbě-
hu schvalování povinného přimíchávání 
biopaliv. Zákon ukládá přimíchávat do 
motorové nafty dvě procenta metylesteru 

řepkového oleje nebo ethylesteru řepko-
vého oleje. Na tuto směs se ale podle 
nynějšího znění zákona o spotřební dani 
vratka daně nevztahuje. Ten počítá pouze 
s čistou naftou, která se však již neprodá-
vá. Nárok na vratku zemědělci tak neměli 
legislativně podložený. 
„Naším cílem bylo tuto chybu v legisla-
tivě co nejdříve napravit. Jsem proto 
rád, že nám v tom senátoři a poslanci 
vyšli vstříc,“ uvedl ministr zemědělství 
Petr Gandalovič. 

Vratku na spotřební daně uplatňuje podle 
jeho slov řada okolních zemí. Pokud by 
Parlamentem ČR novela neprošla, ocitli 
by se domácí zemědělci vůči nim v kon-
kurenční nevýhodě.  
Zemědělci mají podle novely nárok na 
vrácení části spotřební daně, kterou 
zaplatili za naftu při jejím nákupu a 
kterou spotřebovali při zemědělských 
činnostech. Ročně tak podle dostup-
ných odhadů dostávají 1,5 až 1,7 mili-
ardy korun.             Petr Vorlíček, 

Senát schválil vratku daně ze zelené nafty 
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Ves Křivce patří do příhra-
ničního regionu nacházející-
ho se v horské části České-
ho lesa a jeho podhůří,  v 
sousedství nejsilnějšího lá-
zeňského regionu v ČR. Kraj 
není vhodný pro zeměděl-
skou činnost, proto se zde 
rozvíjí cestovní ruch, zamě-
řený na pěší turistiku, pozná-
vací a církevní turistiku, hy-
po a cykloturistiku  a lázeň-
ství. 
 Vesnička Křivce se vypíná na 
jednom z pahorků Tepelské 
vrchoviny a je výraznou domi-
nantou v krajině. V okruhu 1km 
jsou vybudovány 3 rekreační 
střediska, která jsou určena 
především pro dětské letní 
tábory. Dále přes obec Křivce 
vede cyklostezka a v budouc-
nu zde povede i hypostezka, 
které spojují Plzeňský kraj s 
krajem Karlovarským. Všichni 
obyvatelé, kteří se chtějí dostat 
z Bezdružic do lázeňského 
trojúhelníku Mariánské Lázně 
– Františkovy Lázně - Karlovy 
Vary musí vystoupat nebo 
vyjet převýšení na Tepelskou 
vrchovinu.  
Po náročném stoupání si vždy 
odpočinou ve vesničce Křivce. 
Kola opřou o stromy, posadí 
se na trávu a dívají se na polo-
rozpadlé zdi budov. Rádi by-
chom jim nabídli  upravený 
areál, kde by se jim naskytl 
překrásný pohled na krajinu a 
za pomocí informačních tabulí  
je  uformovali o  historii tohoto 

krásného  místa, o tom, že 
sedí kousek od 400 let staré 
lípy, kterou se nám podařilo 
zachránit díky dotaci nadace 
ČEZ. 
Mohli by se také dozvědět, že 
první zmínka o Křivcích je již z 
12. století a že šli tímto krajem 
nejen husité. Kostel, který stojí 
vedle je zasvěcený sv. Marti-
novi a  pochází ze 16. století. 
Je kulturní památkou a  za-
chránili ho za přispění dotací 
Krajského úřadu v Plzni a Mi-
nisterstva kultury ČR i místní 
obyvatelé spolu s o.s. Martinus  
pět  minut po dvanácté.  
Chceme proto oživit tuto ves-
ničku nejen tím, že opravíme 
kostel, ale jeho okolí promění-
me v místo, kde bude možno v 
poklidu, v krásné krajině pose-
dět, popřemýšlet o hodnotách, 
které nám odkázali naši před-
chůdci a dozvědět se více o 
historii i současnosti kraje. V 
areálu se nachází památná 
lípa a vzácný kaštan. Chceme, 
aby tyto památné stromy moh-
ly růst v upraveném prostředí  i  
pro  další  generace.  Pokusit  
se  vytvořit  symbiózu  lidí,  

stromů i  kulturní   památky a 
dokázat, že jeden bez druhého 
nemá šanci na  zdravý vývoj. 
Areál se nachází kolem koste-
la, který tvoří dominantu ves-
ničky na parcele č.7 – 969m2. 
Jeho zanedbaný stav je dědic-
tvím poválečné doby, kdy do-
šlo k vysídlení původního ně-
meckého obyvatelstva a tím i k 
přerušení kontinuity osídlení. 
Po celou dobu komunistického 
režimu veřejné prostranství 
chátralo. Ačkoliv nyní nemá již 
kostel ani jeho prostranství 
svůj duchovní význam, měl by 
být  pro místní obyvatele  cen-
trem obce, kde se budou lidé 
scházet při různých, především 
kulturních příležitostech a  
tvořit tak důstojnou  vizitku 
obce.  
Našim prvním důležitým úko-
lem bylo prosekat se přes křo-
viska, která po dobu 30 ti let 
bujela a  měla prostor pro svůj 
růst. Areál kostela,  pomalu 
začal sloužit jako smetiště a 
vstup byl jen na vlastní nebez-
pečí. Druhým úkolem bylo ce-
lou stavbu zachránit, aby se 
kostel nezřítil. Při plnění těchto 

úkolů bylo třeba sezvat mnoho 
příznivců a přesvědčit je, že 
jde o krásné místo určené pro 
všechny a ne jen pro věřící. Při 
pravidelných brigádách se 
postupně zvyšoval počet spo-
lupracujících a vznikala nová 
přátelství. O přestávkách se 
probírala možnost jak tento 
areál využívat dál. Kladli jsme 
si otázky, jak ho zpřístupnit 
celé veřejnosti. Uspořádali 
jsme proto veřejnou anketu a 
ptali se všech co by se jim 
líbilo.  
Zapůjčili jsme si také putovní 
výstavu „Zapomenuté  klenoty  
v   krajině,“   které  jsme  sou-
částí.    Tato  výstava   se   
také   presentovala v prosto-
rách Senátu ve Valdštejnském 
paláci v Praze. 
Dospěli jsme k názoru, že jedi-
ná možnost je skloubit krajino-
tvorné prvky (stavba, stromy) v 
jeden celek, který bude přiná-
šet potěšení a poznání všem.  
Našeho 2. Martinském jarmar-
ku  se zúčastnili zástupci 
všech věkových skupin od dětí 
po seniory, zástupci různých 
o.s. působících v kraji, před-
stavitelé místních a krajských 
samospráv i zástupci církve. 
Podařilo se nám přesvědčit 
účastníky, že na společném 
prostoru se mohou  pohybovat 
lidé s rozdílnou vírou. Jedni 
uznávají boha, druzí přírodu a 
jiní kvalitní práci.Výsledkem je 
obnovený kousek krásného 
místa. 
Zapojením místních obyvatel 
do záchrany kostela se po-

V obci Křivce společně s veřejností plánují a obnovují 
veřejná prostranství na návsi a kolem kostela 

Dokončení na straně 9 
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dařilo rozvinout aktivitu 
místních občanů, kterým se 
vrátil zájem o dění ve vesni-
ci. Proto je naším cílem:  
1. Rozvíjet spolupráci a udr-

žet navázanou nit vztahů 
mezi seniory a členy o.s. 
Sokolík, kteří se starají o 
mentálně postižené děti, 
jejich svěřenci se zapojují 
do našich aktivit. Společně 
se podílíme na obnově 
prostranství. 

2. Využít krátkých zastávek 
návštěvníků tohoto kraje a 
nabídnout jim informace o 
historii kraje, vesnice a 
kulturní památce, která 
tvoří výraznou dominantu 
krajiny. 

3. Zpřístupnit areál kolem 
kostela k procházkám a 
umožnit krásný výhled do 
okolí. Ukázat všem, kdo 
půjdou kolem krásu přírody 

a umění našich předků. 
4. informovat veřejnost, že 

nám není lhostejný stav 
našeho okolí ve kterém 
žijeme a že se umíme po-
starat o dědictví krajinné i 
kulturní. Na 3. Martinském 
jarmarku, kterým se snaží-
me oživit místní tradice a 
který se pořádá v listopadu, 
bychom chtěli poukázat na 
to, že nejsme jen parta 
nadšenců, jak o nás píší 
noviny, ale že je to záleži-
tost nás všech. Neboť jak 
tvoříme své okolí tak tvoří-
me sami sebe.  

5. Pro širokou veřejnost chce-
me pořádat tématické vý-
stavy o historii kraje, rozví-
jet program zapojování 
tuzemské i zahraniční uč-
ňovské mládeže do výzdo-
by areálu. 

6. Upravený areál bude dále 
přístupný našim i zahranič-
ním turistům, kteří tento 

kraj ve velkém počtu na-
vštěvují. Vesnice v této 
krásné krajině nebude od-
strašujícím symbolem chát-
rajícího pohraničí.   

 Jsme přesvědčeni a výsledky 
naší práce jsou důkazem toho, 
že se umíme postarat o pro-
středí kolem sebe. Probuzený 
zájem a aktivita místních obča-
nů zaručuje, že již nedopustí-
me, aby se opakoval stav z 
minulých let, kdy se chodilo 
kolem se zavřenýma očima. 
Předáme dalším generacím 
upravený a bezpečný prostor v 
malebné krajině. Po dvou le-
tech pozorování a na základě 
našich zkušeností využijí tento 
prostor všichni turisté a s klad-
ným pocitem budou projíždět 
mezi  Plzeňským a Karlovar-
ským krajem. Aby se nám to 
podařilo budeme svolávat 4x 
do roka pravidelné udržovací 
brigády  za účasti všech členů 
o.s. Martinus, místních obyva-
tel a ostatních zájemců. Ve 

spolupráci s Městským úřadem 
v Bezdružicích, který pravidel-
ně zajišťuje pracovní nářadí, 
budeme nadále spolupracovat 
při úpravách místního pro-
stranství. 1x do roka se bude 
provádět celkové vyhodnocení 
stavu areálu za účasti veřej-
nosti. 
Stálý dozor nad areálem bu-
dou vykonávat místní, kteří v 
obci mají trvalé bydliště.  
Výsledkem naší práce bude:   
1. Opravený a udržovaný 

kostel sv. Martina – kulturní 
památka 

2. Upravené cesty v areálu 
kostela 

3. Ošetřené stromy kolem 
kostela 

4. Upravené veřejné prostran-
ství před kostelem 

5. Informační tabule s mapou 
kraje a s odkazy na místní 
pamětihodnosti 
              Helena Bocková 

V obci Křivce společně s veřejností plánují a obnovují 
veřejná prostranství na návsi a kolem kostela 
Dokončení ze strany 8 

Již téměř tisícovka starostů měst a 
obcí se sjednotila a další se rychle 
přidávají ke změně způsobu financo-
vání.  
Starostům vadí, že o dotacích rozhodují 
úředníci, kteří nevědí nic o problémech 
obcí. Dotace do měst a obcí jsou přežit-
kem dob minulých, kdy strana a vláda 
stavěla infrastrukturu ve městech a 
obcích. O penězích do měst a obcí by 
měla konečně rozhodovat volená za-
stupitelstva, jsou přesvědčeni starosto-
vé. Peníze na dotace by měly být svě-
řeny do vlastních příjmů samospráv 
zákonem.  
Zatím je bohužel v ČR platný systém z 
doby totality, a sice velká část peněz je 
obcím svěřována v dotacích, které sta-
novují úředníci. Dotace jsou nejen slo-
žité a pro jejich administraci vznikají 
obrovské byrokratické struktury, ale 
obcím a městům se nedostávají peníze 
na to nejpotřebnější. Minimum peněz z 

dotací jde například na místní komuni-
kace, osvětlení, chodníky, školky a 
školy, modernizaci služeb občanům 
obcí, ale to jsou právě oblasti, kde měs-
ta a obce cítí největší potřeby. Ekonom 
a iniciátor petice tvrdí, „není pravdou, 
že peněz je nedostatek, na daních stát 
vybere dost, jen je špatný systém roz-
dělování.   
Starostové chtějí, aby poslanci převedly 
zákonem dotace do daňových příjmů 
samospráv. To je také nosným téma-
tem III. Národního setkání starostů, 
primátorů a hejtmanů, které se koná 
10. června v Praze Hotelu Olympik 
Artemis****. Pokud by starostové uspě-
li, všechna města a obce v celé ČR by 
mohla mít dvojnásobek prostředků ve 
vlastních příjmech. Problém je, co s 
desítkami tisíc úředníků, kteří rozdělují 
a vymýšlejí dotace. 

Ing. Luděk Tesař, 
ekonom, iniciátor petice starostů 

Starostové se sjednotili a protestují proti 
systému přidělování peněz obcím 

„Co se to děje?“ ptali se v sobotu 7. červ-
na odpoledne někteří obyvatelé Chlístova 
u Benešova poté, co zaslechli neustávající 
klepání. Jeho příčinu objevili, pokud přišli 
na hřiště u školy. 
Na padesát dospělých a asi čtyřicet dětí z 
Chlístova a okolí si během Dětského dne vy-
rábělo ptačí budku nebo krmítko. Děti, rodiče i 
prarodiče se s vervou pustili do zatloukání 
hřebíků a klepání kladívek se rozléhalo po 
celé obci. Výsledkem tohoto společného sna-
žení bylo čtyřicet krmítek a budek pro sýkorky 
a rehky.  
„Akci jsme uspořádali ve spolupráci s Podbla-
nickým ekocentrem ČSOP Vlašim. Materiál 
obdrželi účastníci zdarma díky finanční pod-
poře z Evropského sociálního fondu,“ prozra-
dila starostka obce Jitka Smolková.  
Na závěr byl pro všechny připraven táborák a 
opékání špekáčků.  

RNDr. Jana Havelková 

Výroba ptačích budek 
měla v Chlístově úspěch 
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V Novém Bydžově se sešlo 130 účast-
níků z 5 zemí Evropské unie. Třídenní 
setkání bylo slavnostně zahájeno i 
ukončeno hymnou EU – Bethovenovou 
Odou na radost. Pozvání na konferenci 
přijali i významné osobnosti  - hejtman 
Královéhradeckého kraje ing. Pavel 
Bradík a poslanec Parlamentu ČR ing. 
David Kafka. Připomenout Den Evropy 
přijel též ing. Oldřich Vlasák, pod jehož 
záštitou se celá konference uskutečni-
la.  
Účastníci pracovali v 5 skupinách tématic-
ky zaměřených na různé oblasti veřejné-
ho života. Vedení jednotlivých delegací 
reprezentovali starostové, primátoři, prezi-
denti měst a předsedové regionů. Vedení 
diskutovalo zejména o cílech konference 
a možnostech další spolupráce. Ostatní 
účastníci byli předem rozdělení do oblastí, 
které sami reprezentovali: 
• státní správa, samospráva, veřejné 

investice 
• veřejné služby, školství, odpadové 

hospodářství 

• sociální služby, zdravotnictví, senioři 
• sport, kultura, myslivost, neziskové 

organizace 
Každá delegace měla připravené prezen-
tace zdůrazňující specifika dané oblasti 
každé zúčastněné země. V pracovní sku-
pině tak měli ideální možnost diskutovat 
problematiku a rozdíly v jednotlivých zú-
častněných zemích. 
V rámci poznání kulturního evropského 
dědictví delegáti navštívili zámek Karlova 
koruna v Chlumci nad Cidlinou. V Kosi-
cích pak delegáti každé země zasadili v 
Aleji regionu stromy přátelství. Zcela 
spontánně zde každý národ čerstvě zasa-
zený strom přivítal národní písní. 
Výstupem z konference je jednak sborník 
všech prezentací, kterých se sešlo 21 a 
charakterizují specifika zúčastněných 
zemí v jednotlivých oblastech veřejného 
života. Druhým výstupem je databáze 
kontaktů zúčastněných partnerů, kde kon-
takty za každou zemi jsou rozdělené dle 
struktury, kterou navrhli právě účastníci. 

Sborník i kontakty budou zveřejněny na 
webových stránkách všech partnerů a 
budou tak k dispozici široké veřejnosti. 
Závěry konference budou též projednány 
v samosprávných orgánech každého part-
nera. Konference tak přímo podpoří bu-
doucí twinningové projekty, které pak  
umožní zcela konkrétní výměny názorů a 
zkušeností na aktuální témata, umožní 
poznání lidí a kulturních rozmanitostí, 
umožní navázání osobních přátelství v 
rámci evropských zemí.  
Konference beze zbytku naplnila svůj cíl. 
Krom zajištěného programu se v pracov-
ních skupinách pracovalo velmi aktivně. 
Databáze kontaktů je zformovaná, pre-
zentace jsou připravené k vydání, padly 
konkrétní návrhy na navazující projekty. 
Jako bonus navíc účastníky na Novo-
bydžovsku přivítalo krásné jarní počasí. 
Další informace a fotodokumentace jsou 
uveřejněny na internetových stránkách: 
www.novybydzov.cz/konference  

Marcela Česáková 

V Novém Bydžově proběhla  8.-10. května 2008 mezinárodní  konference financovaná Evropskou komisí z programu Ev-
ropa pro občany. Konference se uskutečnila pod záštitou ing. Oldřicha Vlasáka,  poslance Parlamentu Evropské unie, 
předsedy Svazu měst a obcí a výkonného předsedy Rady evropských měst a regionů. Název a cíl konference byl:  

Vytvoření sítě partnerských měst z Česka, Slovenska, 
Polska, Lotyšska, Itálie a navazujících regionů 

Ve středu 21. května se v odpoledních hodinách 
sešli na zámku ve Sloupně starostové z celého No-
vobydžovska a Clumecka.  
Ředitelka Centra evropského projektování ing. Dostálo-
vá zde hovořila o propojení strategických dokumentů 
regionů a celého Královéhradeckého kraje. Skutečnost,  
že záměry měst, obcí i neziskovek figurují ve strategic-
kých dokumentech mikroregionů a dokumenty jsou 
propojené s krajskými strategiemi je důležitou přílohou 
žádostí o dotace z různých zdrojů. 
Cílem setkání bylo zároveň předvést regionu zámek ve 
Sloupně, který je v majetku obce Sloupno a s vypětím 
všech sil se o něho stará skupina nadšených dobrovol-
níků. Zvenku opravený zámek září do okolí, vnitřní pro-
story však rekonstrukce teprve čeká. 
Přesto zde sloupenští připravili výstavku výtvarných 
prací žáků okolních škol. Prezentovali tím možné další 
využití. Pokud se podaří získat prostředky z evropských 
fondů, bude zámek sloužit celému regionu jako stálá 
regionální expozice i k pořádání kulturních a společen-
ských akcí. 

Marcela Česáková 

Co se sloupenským zámkem? 
Český svaz ochránců přírody Vla-
šim ve spolupráci s vlastníkem 
lesa připravuje začlenění pralesa 
Jehliště do soukromé ochrany 
přírody v České republice. Vznik-
ne tak druhá největší soukromá 
lesní rezervace v České republice. 
Prales Jehliště leží na východním 
svahu Javorové skály nedaleko 
Jetřichovic u Sedlce-Prčice a má 
výměru cca 7 ha. Les roste na 
prudkém, obtížně přístupném bal-
vanitém svahu masivu Čertova 
břemene. 
Prales Jehliště je unikátní ukázkou 
květnatých bučin. Nejčastější dře-
vinou je zde buk lesní, již méně 
četná je jedle bělokorá. Les je zde 
starý kolem 150 let a je přitom 
prostorově rozčleněný – pod veli-
kány najdeme menší a dorůstající 
stromy. 
Větší lesnické a hospodářské 

úpravy (výsadby smrku) území 
pralesa pro obtížnou dostupnost 
minuly. Mimořádné přírodní hod-
noty Jehliště vedly vlastníka – 
Ing. Otto Srba – k rozhodnutí 
omezit hospodářské zásahy v 
lese a umožnit lesu přirozený 
vývoj. Obdobným rozhodnutím 
vznikly před více než 150 lety 
lesní rezervace Boubínský pra-
les na Šumavě a Žofínský prales 
v Novohradských horách. 
Sledování přírodních procesů v 
pralese Jehliště provádí Český 
svaz ochránců přírody  Vlašim. 
Probíhá zde sledování výskytů 
rostlin, hmyzu, ptáků a postupné-
ho vývoje lesního porostu. Výsled-
kem studia přirozeného vývoje 
lesa jsou poznatky, které je možné 
využít při ochraně dalších lokalit i 
při pěstování zdravějších lesů. 

Martin Klaudys 

Prales Jehliště ponechán přírodě 
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Od 1. října 2006 do 31. května 
2008 probíhal projekt „ Vzdělá-
vání poskytovatelů a zadavate-
lů sociálních služeb v mikrore-
gionech Vltavotýnsko a Lužni-
ce“, který realizoval Spolek pro 
rozvoj regionu s finanční pod-
porou Evropské unie. Projekt 
pomohl organizacím poskytují-
cím sociální služby naplnit 
požadavky nového zákona o 
sociálních službách. Dále po-
mohl i představitelům obcí při 
plánování sociálních služeb a 
rozvoji na Vltavotýnsku a dal 
podnět k vytvoření komunitní-
ho plánu  sociálních služeb 
obcím na Bechyňsku. 
Projekt byl rozdělen do dvou 
vzdělávacích programů. Jed-
ním z nich byl vzdělávací pro-
gram Standardy kvality sociál-
ních služeb.  
Standardy kvality sociálních 
služeb stanovují kritéria, jak 
poskytovat konkrétní sociální 
službu v daném sociálním zaří-
zení. Každá organizace si sta-
novuje standardy kvality sama 

pod odborným vedením. Podle 
nového zákona o sociálních 
službách je zavedení standar-
dů kvality povinné pro všechny 
organizace, které chtějí sociál-
ní služby poskytovat. 
Ve vzdělávacím programu 
Standardy kvality sociálních 
služeb se školilo 18 účastníků. 
Účastníci byli převážně vedou-
cí pracovníci, konkrétně z od-
boru sociálních věcí města 
Bechyně a Domova důchodců 
v Bechyni, Pečovatelské služ-
by, Farní charity a Domova sv. 
Anežky v Týně nad Vltavou. 
Vzdělávací program probíhal 
od ledna 2007 do dubna 2008. 
Souběžně probíhal druhý 
vzdělávací program Komunitní 
plánování sociálních služeb v 
mikroregionech Vltavotýnsko a 
Lužnice. Do programu se při-
hlásili starostové z Vltavotýn-
ska i z mikroregionu Lužnice. 
Celkem proběhlo 15 celoden-
ních kurzů, na Vltavotýnsku 
kurzy probíhaly od ledna 2007 
do první poloviny srpna 2007 a 

v mikroregionu Lužnice od 
druhé poloviny srpna 2007 do 
března letošního roku.  
Pro každý z mikroregionů byl 
zpracován vzdělávací materiál 
(program) zvlášť podle situace 
v obcích regionu. V průběhu 
vzdělávání byl na Vltavotýnsku 
zpracován Plán sociálních 
služeb pro území obcí Bečice, 
Čenkov u Bechyně, Dobšice, 
Dolní Bukovsko, Dražíč, 
Hartmanice, Horní Kněžekla-
dy, Chrášťany, Modrá Hůrka, 
Všemyslice, Temelín, Týn nad 
Vltavou a Žimutice. Proto byl 
program koncipován spíše  
prakticky, byl brán zřetel na 
přípravu komunitního plánu na 
jeho monitorování a evaluaci 
jednotlivých realizovaných akcí 
a další  rozvoj.  
V mikroregionu Lužnice, kam 
patří obec Bechyně, Březnice, 
Černýšovice, Dobronice u Be-
chyně, Haškovcova Lhota, 
Hodětín, Hodonice, Radětice, 
Rataje, Sudoměřice u Bechyně 
a Záhoří, byl vzdělávací pro-

gram komunitního plánování 
sociálních služeb upraven 
podle místních potřeb, protože 
účastníci z tohoto mikroregio-
nu neměli žádné praktické 
zkušenosti se zpracováním 
plánů rozvoje sociálních slu-
žeb. „Díky vzdělávacímu pro-
gramu Komunitního plánování 
sociálních služeb se starosto-
vé dozvěděli nejen obecné 
informace o sociálních služ-
bách a komunitním plánování, 
ale také o umění správné ko-
munikace a o možnostech 
využití informačních technolo-
gií“, řekla Ludmila Kolářová, 
lektorka vzdělávacího progra-
mu. Obsahem školení byly 
přednášky, ale na každém 
setkání byl také prostor pro 
praktickou část a společnou 
diskusi. Výstupem jedné z nich 
je dohoda, že mikroregion Luž-
nice zahájí proces komunitního 
plánování, který pomůže zajis-
tit služby odpovídající potře-
bám občanů. 

Hana Chovančíková, 
 koordinátorka projektu 

Vzdělávání v sociálních službách přineslo své ovoce 

Sdružení obcí regionu Most-Jih se stalo 
dvojnásobným úspěšným žadatelem o 
finanční příspěvek z Evropského sociální-
ho fondu (ESF), jak jsme již v minulosti 
informovali. Hlavní náplní obou projektů 
bylo zaměstnávání místních obyvatel pat-
řících do tzv. ohrožených skupin. Pracov-
ní příležitost tedy dostali absolventi, ženy 
s dětmi do 15ti let, nízkokvalifikovaní, 
starší 50ti let apod.  
První projekt „Nastartování podpory aktiv-
ní politiky zaměstnanosti v mikroregionu 
Most-Jih“ byl po 24 měsících úspěšně 
ukončen v červenci roku 2007. Druhý 
projekt „Mikroregion Most-Jih – Druhá 
šance pro nezaměstnané“ je také na 
sklonku své realizace a již nyní můžeme 
konstatovat, že stejně jako v prvním pří-
padě i „Druhá šance“ splnila svůj účel. 
Pracovníci se osvědčili, nově vytvořená 
pracovní místa obhájila svou potřebnost a 
naprostá většina z nich bude tedy zacho-
vána. 
K poslednímu červnovému dni letošního 

roku končí pro dobrovolný 
svazek obcí na jihu Mostecka 
etapa čerpání finančních pro-
středků v tzv. starém progra-
movacím období 2004 – 
2006. Výše zmíněné projekty 
byly financovány z Operační-
ho programu Rozvoj lidských 
zdrojů, státního rozpočtu ČR 
a ze čtvrtiny také vlastními 
prostředky. V novém období 
2007 – 2013 jsou součástí 
strukturálního fondu ESF celkem tři ope-
rační programy, z nichž problematiku za-
městnávání a snižování nezaměstnanosti 
řeší především Operační program Lidské 
zdroje a Zaměstnanost.  
Starostové jednotlivých členských obcích 
by rádi i v tomto období využili evrop-
ských prostředků k dalšímu snižování 
nezaměstnanosti, která je obecně v tomto 
regionu velmi vysoká. Dalším nesporným 
kladem realizace společných projektů je 
hlubší spolupráce mezi členskými obcemi 
a dalšími subjekty v regionu a to nejen v 

oblasti problematiky vytváření nových 
pracovních příležitostí. Potřebné a aktuali-
zované informace o ESF a novém progra-
movacím období naleznete na webových 
stránkách www.esfcr.cz a www.esf-
ustecky.cz . Sdružení obcí regionu Most-
Jih  čerpáním evropských peněz umožnilo 
více než dvěma destítkám místních oby-
vatel, aby našli své uplatnění na trhu prá-
ce a snížili tak částečně nelichotivou míru 
nezaměstnanosti. 

Bc. Krampera Lukáš 

Úspěšný projekt z ESF se chýlí ke konci  
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V muzejních expozicích ná-
vštěvníci – nejen školní děti - 
vidí předměty, které lidé použí-
vali už před staletími. Některé 
z artefaktů spatří i ve skanze-
nu v poněkud primitivnější 
formě, což jim umožní uvědo-
mit si staletý vývoje nástrojů, 
ale i lidské kultury, např. stav z 
19. století v expozici v  Muzeu 
zimních sportů, turistiky a ře-
mesel v Deštném v Orlických 
horách, středověký stav v ex-
pozici Villa Nova a textilní vý-
robky v expozici Muzea a gale-
rie Orlických hor Rychnov nad 
Kněžnou a Muzea krajky Vam-
berk. V areálu skanzenu v 
Uhřínově pod Deštnou zhléd-
nou dvě polozemnice ze 13. 
století, dva hospodářské ob-
jekty, chlebovou pec, pec na 
výrobu dehtu, kovárnu a hrn-
čířský okrsek. Na pokusných 
políčkách a loukách návštěvní-
ci vidí, jak se provozovalo stře-
dověké zemědělství s chovem 
zvířat a pěstováním dobových 
plodin a sadem starých odrůd 
stromů. Pod vedením instruk-
torů se návštěvníci v menších 
skupinkách seznámí s některý-
mi technologickými postupy - 
tvářením keramiky, mletím obilí 
a pečením placek, spřádáním 

nití, tkaním textilu i  výrobou 
předmětů z kostí. V expozici 
na základně Villa Nova získají 
přehled o aktivitách v archeo-
logickém experimentu v České 
republice na videu  i diapoziti-
vech a nahlédnou do proble-
matiky středověkého experi-
mentu. 
„Letos opravujeme některé 
stavby a postavíme i středově-
kou stodůlku středočeského 
typu. Na první týden srpna 
připravujeme třetím rokem 
střeleckou soutěž Střílení ku 
ptáku, při níž se zájemci budou 
učit střílet z replik středově-
kých luků, to tu pak máme i 
stanový tábor. Každým rokem 
se ho účastní stovka zájemců, 
mezi nimi Poláci, Srbové, Češi, 
Maďaři, Slovinci a Němci. Roč-
ně k nám do skanzenu přijíždí 
víc než 13 tisíc zájemců, loni 
jich zavítalo 15 tisíc.  Skanzen 
opravdu žije - k našim hodným 
a mazlivým  kozám Jitce, Hil-
degardě a kozlovi Mikešovi teď 
přibyly ovečky Beata  a  
Bedřich,“ zakončil pozvánku  
ředitel skanzenu Bohumír Dra-
goun.   
Skanzen Villa Nova na ploše 7 
hektarů začal pracovat v roce 
1992, oficiálně pak  1993 a 

registrován byl 1994, když 
předtím působil pod hlavičkou 
Domu dětí a mládeže Rychnov 
nad Kněžnou. V rámci meziná-
rodní výměnné studentské 
služby European Worldcamp 
Service (EWS)  se tu střídají 
dobrovolníci z celého světa..  
Muzeum archeologického ex-
perimentu, fungující  v soused-
ství skanzenu středověké ves-
nice Villa Nova, vzniklo po-
stupnou rekonstrukcí bývalé 
německé školy v Uhřínově pod 
Deštnou, místní části obce 
Liberk  v Orlických horách. Tu 
má Villa  Nova pronajatou na 
30 let od obce za údržbu. Vy-
budování muzea po stavební 
stránce přišlo na 400 tisíc ko-
run, sponzorsky se na něm 
podílel  Královéhradecký kraj a 
na  vytvoření expozice také 
japonská Tadešiho nadace.  

Ve třech místnostech přízemí 
muzea na ploše 70 metrů čtve-
rečních,  kde byly  vybudovány 
mj. nové rozvody elektřiny, 
vody a ústřední topení, se ná-
vštěvníci názorně seznamují 
(mohou vyzkoušet)  např. s 
tkaním na primitivním středo-
věkém stavu či s mletím obilí 
pomocí primitivního mlýnského 
kamene. To vše zapadá do  
4hodinového programu nefor-
málního projektového vyučo-
vání  Okno do minulosti,  vhod-
ného pro žáky 6. a 7. tříd zá-
kladních škol a do něhož se 
ročně   zapojuje víc než  3000 
dětí.  V programu  si  děti vy-
zkoušejí různé techniky a mj. 
sledují, jak vypadá vypalování 
v keramické peci, a dokonce si  
upečou  placky.  

PhDr. Josef Krám 

Okno do minulosti  s kozami a ovečkami 
Pozvánka do skanzenu středověké vesnice Villa Nova v Uhřínově pod Deštnou 

Zastupitelstvo města Lipník nad Beč-
vou na svém jednání schválilo na ná-
vrh Komise pro městskou památkovou 
rezervaci rozdělení roční kvóty z Pro-
gramu regenerace městských památ-
kových rezervací a městských památ-
kových zón v roce 2008. 
Město Lipník nad Bečvou žádalo Minister-
stvo kultury ČR o poskytnutí dotace z 
tohoto programu ve výši 6,78 milionu Kč, 

z toho na památky ve vlastnictví města ve 
výši 6,5 milionu Kč a na objekty ve vlast-
nictví fyzických osob ve výši 260 tisíc Kč. 
Ústřední komise Ministerstva kultury ČR 
schválila přidělení dotace pro město Lip-
ník n. B. v celkové výši 870 tisíc Kč.  Na 
objekt města bude přiděleno 680 tisíc Kč, 
a to na opravu východního křídla zámku. 
Soukromým objektům bude rozděleno 
190 tisíc Kč. 

Z městského rozpočtu bylo schváleno 
přidělení příspěvků na regeneraci objektů 
v městské památkové rezervaci celkem 
devíti žadatelům, v celkové výši 350 tisíc 
Kč. 
Příspěvek na restaurování nástěnných 
maleb v kostele sv. Františka Serafinské-
ho ve výši 200 tisíc Kč byl schválen také 
Římskokatolické farnosti Lipník nad Beč-
vou.            Magdalena Gladišová 

Lipničtí zastupitelé podpořili opravy památek 

Villa Nova nabízí mj. 4hodinový program neformálního pro-
jektového vyučování  Okno do minulosti, do něhož se roč-
ně   zapojuje víc než  3000 žáků 6. a 7. tříd základních škol.  
Představuje kombinaci návštěvy klasické muzejní expozice 
a tzv. projektového vyučování v archeologickém skanzenu 
v přírodě.  
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Tak jako každý rok na jaře i 
letos zorganizoval odbor 
dopravy a silničního hospo-
dářství Krajského úřadu kra-
je Vysočina koordinační po-
rady k drážní osobní dopra-
vě a k návrhu jízdního řádu 

drážní osobní dopravy  na 
období  2008/2009 na tratích 
kraje Vysočina.  Obce, které 
chtějí mluvit do podoby bu-
doucích jízdních řádů, měly 
možnost a prostor k připo-
mínkování či návrhu změn.  

Jménem prvního náměstka 
hejtmana Václava Kodeta bylo 
pozváno celkem 213 obcí 
(nebo jejich místních částí), 
které leží buď přímo na tratích 
nebo v docházkové vzdálenos-
ti k zastávkám.  Diskuze o no-
vé podobě jízdních řádů se 
však účastnilo pouze 38 zá-
stupců těchto obcí, což před-
stavuje pouze 18% účast. Dal-
ších 23 obcí zaslalo vyplněný 
dotazník  a připomínky písem-
ně.  
 „Maximální snahou kraje Vy-
sočina je zachovat pro rok 
2009 rozsah drážní osobní 
dopravy ve stejném objemu 
ujetých vlakokilometrů jako v 
letošním roce. Vše je však 
přímo závislé na jednáních 
kraje Vysočina s představiteli 
drážních dopravců o dodatku 
ke smlouvě o závazku veřejné 
služby na rok 2009 a na obje-
mu finančních prostředků v 
krajském rozpočtu pro rok 
2009, který bude projednávat 
Zastupitelstvo kraje Vysočina,“  
uvedl náměstek hejtmana pro 
oblast dopravy Václav Kodet.  
 Zástupci drážních dopravců 
ČD a.s. a Jindřichohradeckých 
místních drah a.s. jako zpraco-
vatelé jízdního řádu na období 

2008/2009 seznámili přítomné  
starosty  s návrhem jízdního 
řádu po jednotlivých tratích. 
Všichni přítomní zástupci měst, 
městysů a obcí dostali prostor 
k vyjádření a případným dota-
zům. Zpracovatelé jízdního 
řádu převzali připomínky a 
jejich snahou bude tyto připo-
mínky zapracovat do návrhu 
jízdního řádu 2008/2009. Nej-
častěji byly zmiňovány: poža-
davky na úpravu návazných 
spojů a propojení vlakových 
spojů, minutové změny u škol-
ních vlaků, požadavky na za-
stavení projíždějících rychlíků,  
objevily se však také např. 
výtky k příliš hlučnému stanič-
nímu rozhlasu v nočních hodi-
nách. 
První návrh jízdního řádu 
2008/2009 bude zpracován asi 
v polovině června  a bude pře-
dán kraji Vysočina v elektronic-
ké podobě.  Poté bude možné 
ještě konzultovat a zapracovat 
připomínky,  nejpozději však 
do 15. července. 2008. Koneč-
ný návrh jízdního řádu ČD 
bude k dispozici po 15. srpna-
2008 a bude poskytnut volně 
veřejnosti k připomínkování 
celosíťově přímo od ČD.  

Eva Neuwirthová 

Příští vlakové jízdní řády dostávají konkrétní podobu 

Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo na svém květnovém 
zasedání grantový program Fondu Vysočiny s názvem 
„Bioodpady 2008“ na podporu tvorby uceleného systému naklá-
dání s bioodpadem. 
Bioodpad tvoří velkoobjemovou složku a jako součást komunál-
ního odpadu je ve velké míře ukládán na skládkách. Cílem čtvr-
tého ročníku grantového programu je spolufinancovat pořízení 
kontejnerů a kompostérů na bioodpad, které bude provázané s 
místní informační kampaní k problematice nakládání s bioodpa-
dem.  
Příjemci podpory jsou města, městyse a obce a také právnické 
a fyzické osoby podnikající, jejichž předmět podnikání nebo 
činnost zahrnuje nakládání s odpady. Alokace  finančních pro-
středků v GP pro letošní rok činí 1 500 000,- Kč. Povinná fi-
nanční spoluúčast žadatele je 50 %. Výše podpory z GP Fondu 
Vysočiny, o kterou se žadatelé mohou ucházet, se pohybuje v 
rozmezí 20 - 100 tis. Kč na jeden projekt. Žádosti lze podávat 
do 31. 7. 2008.  
Garantem programu je odbor životního prostředí, Krajský úřad 
kraje Vysočina. Formulář žádosti je umístěn na internetové ad-
rese www.fondvysociny.cz. Průběžné informace ke zpracování 
žádosti bude poskytovat Ing. Eva Navrátilová, tel. 564 602 522, 
e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz. 

Na Vysočině vyhlásili Grantový 
program „Bioodpady 2008“  

Autorkou grafického řešení 
kalendáře na rok 2008 je Ale-
na Goršanová, autorkou textu 
Magdalena Gladišová, na kon-
cepci kalendáře a sběru mate-
riálů se podílely Věra Fišmis-
trová ze Státního okresního 
archivu v Přerově-Henčlově a 
Božena Musilová z Městské 
knihovny Lipník nad Bečvou. 
V porovnání s předchozími 
městskými kalendáři je tento 
naprosto výjimečný. Obrazová 
složka kalendáře je poněkud 

utlumena, naopak jeho výuko-
vá a historická hodnota je vy-
soká. 
Je to poprvé, co jsou údaje o 
osobnostech Lipníka a jeho 
blízkého okolí pohromadě, 
doposud byly roztroušeny v 
nejrůznějších periodikách a 
publikacích. Příprava kalendá-
ře se rovnala badatelské práci 
v archivech. 
Autorka grafického řešení ka-
lendáře, Alena Goršanová 
(Pátková) neměla lehkou práci 

– každá stránka vypadá jinak, 
na každé je jiný poměr textu a 
obrazu, přesto výsledek je 
velmi efektní. Grafička navíc 
vymyslela originální řešení – 
oddělené kalendárium a ob-
sah. Po skončení roku si zá-
jemci mohou kalendárium od-
střihnout a zůstane jim k dispo-
zici praktická brožurka o osob-
nostech. 
TOURPROPAG je národní 
soutěžní přehlídka propagač-
ních materiálů měst, krajů a 
turistických regionů, která na-
bízí srovnání úrovně propa-
gačních materiálů. Propagační 
materiály byly posuzovány v 
sedmi kategoriích: plakát, leták 

– skládačka, informační brožu-
ra, mapa, kalendář, reprezen-
tační publikace – kniha, podni-
katelská propagační tiskovina. 
V každé kategorii se každoroč-
ně účastní několik desítek pro-
pagačních materiálů. Město 
Lipník nad Bečvou se snaží 
tuto přehlídku obesílat svými 
propagačními materiály každo-
ročně od roku 2004 a v letoš-
ním roce se podařilo dosáh-
nout úspěchu. 
Město Lipník nad Bečvou již 
nyní připravuje kalendář na rok 
2009, který bude věnován 
uměleckým kovářům. 

Magdalena Gladišová 

Lipník zvítězil s kalendářem na rok 2008 v rámci Tourpropag 
Kalendář na rok 2008 s názvem Osobnosti Lipníka nad 
Bečvou a okolí získal 1. místo v kategorii kalendář ve 12. 
ročníku soutěže Tourpropag 2008. Slavnostní předání cen 
se uskutečnilo 20. května v Písku. 
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(MŽP) Krušnohorská rašeliniště se stala již dvanáctým 
českým mokřadem mezinárodního významu. „Statut mok-
řadu mezinárodního významu má přispět k větší ochraně 
zranitelných a ohrožených přírodních biotopů,“ řekl ná-
městek ministra životního prostředí František Pelc 
Krušnohorská rašeliniště jsou unikátním komplexem hřebeno-
vých, rozvodnicových a svahových rašelinišť, vzniklých na su-
ťových vývěrech podzemních vod. Součástí mokřadu jsou Cí-
novecké rašeliniště, Novodomské rašeliniště, Svatošebestián-
ská, Kovářská, Božídarské rašeliniště a Rolava. Mokřad patří 
do dvou ptačích oblastí, kterými jsou Novodomské rašeliniště - 

Krušnohorská rašeliniště se zařadila mezi mokřady 
mezinárodního významu Kovářská a Východní Krušné hory. Celková rozloha mokřadu je 

11 224 hektarů. Některé z rašelinišť mají ochranný statut národ-
ní přírodní rezervace, národní přírodní památky (Velké jeřábí 
jezero) či přírodní památky. 
Vyhlášení Krušnohorských rašelinišť mokřady mezinárodního 
významu má v budoucnu ochránit nejen flóru a faunu, ale zejmé-
na jejich funkci velkého přírodního rezervoáru vody. Mělo by se 
tak předejít např. necitlivému budování odvodňovacích systému 
a těžbě rašeliny.  
Krušnohorská rašeliniště byla zapsána do seznamu významných 
mokřadů podle Ramsarské úmluvy z roku 1991. Tato dohoda má 
zajistit celosvětovou ochranu a rozumné využívání všech typů 
mokřadů.  Další informace na internetu na www.ramsar.org.  

Značení je realizováno podle 
projektové dokumentace vy-
pracované odbornou firmou v 
souladu s pravidly pro umísťo-
vání dopravního značení a 
zásadami metodického pokynu 
Ministerstva dopravy ČR. Bě-
hem schvalovacího procesu se 
ke značení vyjadřují příslušné 
orgány Policie ČR i  správci 
silnic, na nichž má být značení 
umístěno – Ministerstvo dopra-
vy pro značení na dálnici, Kraj-
ský úřad pro silnice 1. třídy a 
obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností pro ostatní silnice. 
V metodickém pokynu je také 
specifikován seznam cílů, kte-
ré mohou být značeny z dálni-
ce a seznam cílů, které je do-
poručeno označit ze silnic 1. 
třídy.  
Motoristé se po realizaci celé-
ho projektu setkají na silnicích 
se dvěma typy značek. Jednak 
s velkými tabulemi, na kterých 
je vyobrazena silueta dané 
památky a jednak se směrníky, 
na nichž je kromě názvu pikto-
gram označující druh památky. 
„Velké hnědé tabule projíždějí-
cí motoristy upozorňují, že na 
dané silnici nebo v jejím blíz-

kém okolí se nachází zajímavý 
turistický cíl. Turista tedy ví, že 
k památce po dané silnici doje-
de nebo, pokud vede příjezdo-
vá trasa přes komunikaci nižší 
třídy, k ní bude naveden na 
nejbližším místě odbočení po-
mocí hnědých směrníků“, říká 
Marie Černá, náměstkyně 
hejtmana kraje Vysočina. 
(Zmíněné hnědé směrníky 
budou během května a června 
v souladu s plánem prací  roz-
misťovány na území celého 

kraje Vysočina.) Sys-
tém je proto navržen 
tak, že na dálnici jsou 
tyto tabule umístěny 
před dálničním sjez-
dem, na silnicích 1. 
třídy před místem křížení s 
jinou komunikací. Vzhledem k 
síti silnic 1. třídy na Vysočině 
se tak snadno může stát, že se 
objeví hned několik hnědých 
tabulí za sebou. Zejména před 
velkými městy, kde se silnice 
křižují. 
 „Tyto hnědé tabule neslouží  k 
označení konkrétního města či 
konkrétní významné památky. 
Podmínkou pro umístění zna-
ček je dovést motoristu od 
prvotního oslovení na silnici až 
na parkoviště městské památ-
kové rezervace nebo hradu či 

zámku. Velká tabule je tak 
upozorněním, že se v blízkosti 
nachází zajímavé místo, které-
ho lze ze silnice 1.třídy dosáh-
nout“, vysvětluje názor odbor-
níků Stanislava Lemperová z 
odboru regionálního rozvoje. 
Značení je součástí projektu 
realizovaného v rámci Granto-
vého schématu „Podpora regi-
onálních a místních služeb 
cestovního ruchu v kraji Vyso-
čina“ spolufinancovaného Ev-
ropskou unií. 

Eva Neuwirthová 

Na turistické cíle v kraji upozorní nové značení 

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo stavbu 
obchvatu Moravských Budějovic 
Zhruba do dvou až tří let bude kolem Mo-
ravských Budějovic vést nový silniční ob-
chvat. Jeho první základní kámen leží od 
14. 5. 2008 v základech budoucí stavby. 
Nový obchvat vyvede tranzitní dopravu mi-
mo centrum Moravských Budějovic, odstra-
ní současné zátěže obyvatelstva hlukem a 
exhalacemi, zvýší plynulost dopravy a vý-
razně tak zkrátí průjezdní dobu městem. 
Nový obchvat o délce zhruba 6,5 km za pláno-
vanou 1,2 mld. korun bude součástí silnice I/38 
z Jihlavy do Znojma. Za obcí Litohoř projde 
mezi obcemi Latinky a Vesce a zpět se vrátí za 

Moravskými Budějovicemi na původní trasu 
nedaleko hranic kraje Vysočina a Jihomorav-
ského kraje. Součástí stavby je pět mostních 
objektů, přeložky vodovodů, kanalizací, sdělo-
vacích kabelů a plynovodů, dále také stavba 
protihlukové stěny.  
Po nedávno dokončeném obchvatu obce Bo-
žejov (okr. Pelhřimov) jde o další důležitou 
silniční stavbu v režii Ředitelství silnic a dálnic 
ČR v kraji Vysočina. Dalšími plánovanými ak-
cemi stejného investora jsou Jakubov – ob-
chvat, Želetava – obchvat, Dlouhá Brtnice – 
obchvat.                                 Jitka Svatošová 

V těchto dnech jsou silnice v kraji Vysočina osazovány 
hnědými dopravními značkami. Tyto značky mají návštěvní-
ky našeho kraje upozornit na významné kulturní a turistické 
cíle v našem regionu a následně je k nim, spolu s klasic-
kým dopravním značením, navést. Označeno bude postup-
ně 39 turistických cílů – hradů, zámků, městských a ven-
kovských památkových rezervací, klášterů i muzeí.   
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Čtrnáct obřích větrných elektráren má opanovat 
Moravskou bránu. Větrný park Rakov, jak se zá-
měr nazývá, by měl být umístěn v okolí stejno-
jmenné obce na jihovýchodním okraji Maleníku. 
Nejvyšší kóta tohoto masívu má hodnotu 479 m 
n.m. Větrné elektrárny (vysoké 150 m) umístěné v 
nadmořské výšce 314 až 350 m ji tedy zřetelně 
převýší. 
Nedaleký Hrad Helfštýn leží na výškové kótě 380 m. 
Větrný park jej tak převýší o celých 120 metrů. Ro-
mantický pohled z vyhlídkové věže hradu na nedotče-
ný horizont přírodě blízkých lesů Maleníku bude naru-
šen novým industriálním prvkem v podobě větrného 
parku (více než 1,4 km poškozeného obzoru). Poně-
kud tiše se přechází také fakt, že zalesněné území 
mezi Helfštýnem a Lázněmi Teplice nad Bečvou je 
navrženo na vyhlášení Přírodního parku Krásnice-
Maleník. Jedná se o mimořádně cennou přírodní re-
kreační oblast, v níž je důležité zajistit ochranu krajin-
ného rázu a ochranu klidného prostředí. To se týká 
také odborníky doporučovaného ochranného pásma, 
v němž by se žádné větrné elektrárny neměly stavět – 
3 km od hranice přírodního parku. 
Základní hodnoty navrhovaného Přírodního parku 
Krásnice-Maleník by tak byly ohroženy realizací jed-
noho obřího záměru. Ekonomický přínos pro obce 
(Býškovice, Horní Nětčice, Malhotice, Opatovice a 
Rakov), na jejichž katastru mají elektrárny stát, je 
přitom naprosto sporný, neboť v těchto lokalitách do-
chází k okamžitému poklesu cen nemovitostí. Lidé 

Helfštýn: Konec krajinné dominanty ? 

prostě nechtějí žít v blízkosti větrných 
elektráren. Rovněž přilákání turistů na 
větrný park je zcela mylná úvaha. Dosud 
zachovalá a rekreačně využívaná krajina 
by po výstavbě elektráren již nebyla atrak-
tivní pro ztrátu svých přírodních, estetic-
kých a kulturních hodnot. 
Hluk a narušení krajinného rázu větrnými 
elektrárnami jsou největší vlivy na zdraví 
a pohodu obyvatel. V tomto případě by 
navíc došlo i k poškození rekreační funk-
ce krajiny a jejích kulturních a historických 
hodnot. Větrný park Rakov, ani v nejrůz-
nější redukované podobě, nemůže tedy 
uhájit svůj společenský přínos. Záměr 
rozhodně není v souladu s principy trvale 
udržitelného života a nejedná se o šetr-
nou formu využívání krajiny. 
Vlivy větrných elektráren na krajinu a 
zdraví obyvatel se často podceňují. Jako 
příklad je vhodné uvést projednávání jed-
noho větrného parku na Drahanské vr-
chovině. Tehdy tam místní znalec upozor-
ňoval, že výstavbou elektráren v pramen-
né oblasti a v blízkosti vesnice dojde k 
poklesu podzemní vody ve studních, z 

nichž některé mohou i vyschnout. Bez 
chápání souvislostí to může vypadat jako 
nesmysl, opak je pravdou. Větrný park 
Rakov čítá čtrnáct 150 m vysokých elek-
tráren umístěných 700 metrů od nejbližší 
vesnické zástavby. Každá elektrárna bu-
de mít betonový základ o rozměrech 
15x15x2 m, který bude zapuštěn 1 m pod 
terén. Základy u jakýchkoli staveb musí 
být kvůli stabilitě oddrenovány (zvláště 
proto, že často zasahují pod hladinu pod-
zemní vody). Jednoduchým propočtem 
zjistíme: větrný park bude odvodňovat 
zdroj podzemní vody z hloubky 3 m mini-
mální plochou 3150 m2. Drenáž několika-
násobně urychlí odtok podzemní vody z 
dotčeného území, čímž dojde k význam-
nému poklesu jejích zásob. Bohužel ani 
moderní studie nedokáží tento dopad plně 
vyhodnotit. 
V územním plánu velkého územního cel-
ku Olomoucké aglomerace je navrhovaný 
Přírodní park Krásnice-Maleník zařazen 
do 2. zóny – místa s nadprůměrně zvýše-
nou péčí o krajinu. Ve stručné charakte-
ristice se k přírodnímu parku uvádí: „lesní 
komplex na výrazném geomorfologickém 

hřbetu, příměstské lesy a zázemí lázní 
Teplice n.B., krajinářské, ekologické a 
kulturní (hrad Helfštýn) hodnoty, rekreační 
význam“. V závazné části územního plá-
nu je mezi hlavními východisky dále uve-
deno: „_ 47. Další vývoj individuální re-
kreace v přírodě směrovat především do 
oblasti Bouzova (Drahany) a Maleníku 
(Lipník n.B., Paršovice). _ 52. Ochranu 
krajinného rázu uplatnit zejména v plném 
rozsahu stávajících a navrhovaných pří-
rodních parků, a to jak nově vymezených, 
tak navazujících na přírodní parky již vy-
hlášené _“. Záměr výstavby Větrného 
parku Rakov je tedy v rozporu s územně 
plánovací dokumentací, která stanovuje 
limity využívání krajiny. Ani sporná vyjád-
ření některých úřadů a účelové studie toto 
nemohou změnit. 
Nyní bude zásadní především jedna otáz-
ka: Posvětí Krajský úřad Olomouckého 
kraje tuto stavbu? Záměr je nyní posuzo-
ván Odborem životního prostředí a země-
dělství KÚ Olomouckého kraje v rámci 
procesu EIA.  

NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA o.s. 
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V územním řízení, jehož vý-
sledkem je vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby, 
se rozhoduje o tom, zda kon-
krétní stavba může být v území 
umístěna, zda její provoz ne-
zatíží okolí nad přípustnou 
míru a nevyvolá příliš mnoho 
negativních jevů.  
Jiří Skopal i Hnutí DUHA Olo-
mouc opakovaně poukazovali 
na nevhodně vybranou lokalitu 
pro umístění prodejny Hornba-
chu – danou jejím připojením 
na jednu z nejrušnějších silnic 

v Olomouci. Na základě odvo-
lacích námitek pana Skopala 
žádala Krajská hygienická 
stanice po stavebním úřadu 
Magistrátu města Olomouce o 
doplnění projektové dokumen-
tace pro územní řízení o aktu-
ální sčítání dopravy, aktuální 
měření hluku z dopravy v dané 
lokalitě a o novou hlukovou 
studii, což zdůvodnila tím, že 
od doby zpracování hlukové 
studie, který byla výchozím 
podkladem pro vydání sou-
hlasných stanovisek ze dne 

14. 8. 2003 a ze dne 16. 1. 
2006, se dopravní situace v 
zájmové lokalitě změnila. 
Správní orgány tento požada-
vek KHS nerespektovaly a 
žalovaný (Krajský úřadu Olo-
mouckého kraje) se s ním v 

odůvodněn í 
napadeného 

rozhodnutí žádným způsobem 
nevypořádal. (viz str. 10 přilo-
ženého rozsudku) 
V historii stavby olomoucké-
ho Hornbachu jde již o druhé 
zrušení územního rozhodnu-
tí. Poprvé se tak stalo na konci 
roku 2005, kdy dal Krajský 
soud v Ostravě za pravdu ža-
lobě Jiřího Skopala a Hnutí 
DUHA Olomouc. Nové územní 
rozhodnutí bylo vydáno v dub-
nu 2006, bylo potvrzeno roz-
hodnutím Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, kterým 

bylo zamítnuto odvolání Jiřího 
Skopala a Hnutí DUHA Olo-
mouc, a toto potvrzující roz-
hodnutí Krajského úřadu Olo-
mouckého kraje bylo nyní zru-
šeno rozhodnutím Krajského 
soudu v Ostravě. 
„Bohužel Hornbach už dnes 
stojí a jen těžko si dokážeme 
představit, že by měl být někdy 
odstraněn. Bohužel proto, že 
jde o typický příklad toho, jak 
se úřady snažily povolit stavbu 
i přes upozorňování účastníků 
řízení na problémy s hlukem. 
Soud dnes dal žalobcům za 
pravdu a rozhodnutí Krajského 
úřadu Olomouckého kraje zru-
šil,“ řekla Dominika Kovaříko-
vá, členka Hnutí DUHA Olo-
mouc a zároveň koncipientka 
advokátní kanceláře, která 
žalobu podávala. 

Mgr. Dominika Kovaříková 

Olomoucký Hornbach přišel o územní rozhodnutí 
Soud dal zapravdu žalobcům – olomoucké úřady vydaly vadná rozhodnutí 
Krajský soud v Ostravě vydal dne 10. 4. 2008 rozsudek, 
jímž dal zapravdu žalobě podané Jiřím Skopalem a Hnutím 
DUHA Olomouc a zrušil rozhodnutí Krajského úřadu Olo-
mouckého kraje, jímž bylo zamítnuto odvolání pana Skopa-
la a Hnutí DUHA Olomouc a potvrzeno územní rozhodnutí 
na umístění stavby Obchodního centra prodejen nepotravi-
nářského charakteru (Hornbach). 
Hornbach tak stojí bez pravomocného územního rozhodnutí. 

Už přes devět desetin obcí v kraji Vysoči-
na separuje komunální odpad. Statistiky 
krajského úřadu ukazují, že 652 z celkem 
704 sídel, tedy přes 90 procent, provozuje 
systém odděleného sběru využitelných 
složek komunálního odpadu. Separují se 
intenzivně obalové odpady, tedy papír, 
sklo, plasty, postupně se zavádí i třídě-
ní skla na bílé a barevné a třídění bio-
odpadů. „V přepočtu na obyvatele má v 
kraji možnost vynášet odpady do urče-
ných kontejnerů dokonce 98 procent 
lidí,“ informoval náměstek hejtmana pro 
oblast životního prostředí Pavel Hájek. 
Podle Hájka je to důsledek spolupráce 
se společnosti EKO-KOM, a.s. na pro-
jektu intenzifikace odděleného sběru a 
zvýšení využití komunálních odpadů a 
také spolufinancování projektů z  kraj-
ských grantovým programů. "Díky pěti-
leté spolupráci se společností EKO-
KOM, a.s. a krajským grantovým pro-
gramům na podporu uceleného systé-
mu nakládání s odpady se zvýšil počet 
kontejnerů na tříděný odpad o 30 % od 
roku 2004, což v číslech znamená ná-
růst z 8 487 na 12 094 kontejnerů. Vý-
těžnost (včetně kovů) v kg / obyvatele / 
rok vzrostla o téměř 6,5 kg z 32,99 kg v 

roce 2004 na 46,89 kg v roce 2007," uve-
dl Pavel Hájek.  
První příčky v třídění odpadů patří na 
Vysočině městům Havlíčkův Brod a Žďár 
nad Sázavou. Ta dokládají, a to nejen v 
soutěži o Křišťálovou popelnici, kdy spo-
lečnost EKO-KOM, a.s. hodnotí pokroky v 

třídění odpadů obcí celé republiky, že na 
Vysočině odpady třídit v našem regionu 
skutečně umíme. Přehled podrobných dat 
od roku 2003 i shrnutí spolupráce kraje se 
společností EKO-KOM, a.s. je k dispozici 
na www.vysocina-legese.public-i.tv/. 

Jitka Svatošová 

Odpad už třídí téměř všechny obce v kraji Vysočina 
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V Nové Říší se v sobotu 21. června 
uskuteční historicky první Setkání no-
voříšských rodáků, které připravuje 
NOvoříšský KUlturní Spolek (NOKUS) 
společně s Obcí Nová Říše. První se-
tkání je určeno pro rodáky, kteří se 
narodili do roku 1958.  
Členové NOKUSu setkání rodáků připra-
vují již od poloviny loňského roku a již 
rozeslali a rozdali na třista pozvánek.  
„Setkání rodáků je pro nás první velkou 
akcí tohoto druhu. Proto jsme také dlouho 
uvažovali jaké ročníky na historicky první 
Setkání novoříšských rodáků pozveme. 
Nakonec jsme se rozhodli pro rodáky, 
kteří se narodili do roku 1958,“ přibližuje 
celou organizaci Michaela Novotná, člen-
ka NOKUSu. „Zatím máme oficiálně přislí-
benou účast od 150 rodáků, kteří budou 
doprovázeni svými příbuznými a přáteli. 
Počítáme tedy, že do Nové Říše na se-
tkání přijede na dvě stě lidí.“ 
Setkání rodáků bude zahájeno v 10.00 
hodin před kostelem sv. Petra a Pavla, 
kde proběhne i registrace účastníků. Jako 
vzpomínku na historicky první setkání 
novoříšských rodáků obdrží každý rodák 
upomínkové předměty, které se vztahují k 
Nové Říši. 
Pro účastníky setkání je připraven zajíma-
vý kulturní program. Budou zpřístupněny 
veškeré obecní budovy i premonstrátský 
klášter a kostel sv. Petra a Pavla, kde 

budou zajištěny pravidelné skupinové 
prohlídky.  
„Účastníci se mohou také zúčastnit mše, 
kterou pro ně bude sloužit opat premon-
strátského kláštera Rudolf Marian Kosík. 
Dále mohou navštívit výstavu „Zahrady 
života“. Jedná se o výstavu fotografíí ži-
dovských hřbitovů, které nafotil pan Ing. 
Milan Slavinger. Výstava bude umístěna 
ve výstavní síni premonstrátského klášte-
ra od 1. do 30. června 2008,“ uvádí Mi-
chaela Novotná. 
Setkání rodáků bude doplněno výstavou 
Ohlédnutí za minulostí, informacemi o 
společenském životě v obci a o výstavu 
výtvarných a literárních prací dětí, které 
se zapojily do soutěže Mám oblíbené 
místo na Novoříšsku, a Ty? Vše bude k 
vidění v prostorách obecního úřadu a 
kulturního domu, kde také bude od 15.00 
hodin probíhat hlavní kulturní program, 
který bude oficiálně končit kolem 20. hodi-
ny. 
V sále kulturního domu od 15.00 hodin 
vystoupí dětský pěvecký sbor Kvítek ze 
ZUŠ Dačice. K tanci a poslechu pak bude 
hrát Telčská dechovka. Pro rodáky bude 
připravena chutná večeře a další občer-
stvení, které připraví novoříšští občané.  
„Důležitým bodem setkání bude také tzv. 
sběrná akce, která bude probíhat v pro-
storách domu s pečovatelskou službou. 
Rodáci byli v pozvánkách požádáni, aby 

si s sebou přivezli fotografie, listiny, doku-
menty a pohlednice, které souvisejí s No-
vou Říší. V rámci setkání pak materiály 
budou kopírovány a scanovány a navrá-
ceny zpět majitelům,“ doplňuje Michaela 
Novotná. 
Ze setkání bude pořízen soubor fotografií  
a také videozáznam, který po skončení 
akce pořadatelé všem účastníkům předají 
nebo rozešlou poštou.  
Setkání rodáků je vrcholnou akcí projektu 
Hledání kořenů, který probíhal v Nové 
Říši od listopadu 2007. Organizátoři pro-
jektu si kladli za cíl motivovat zájem míst-
ních obyvatel (především děti a mládež) o 
historii a současnost obce. Hlavním cílem 
projektu bylo zapojení obyvatel (dětí a 
mládeže) do mapování a dokumentace 
místního přírodního a kulturního dědictví 
a dále pak prezentovat získané poznatky 
nejširší veřejnosti formou výstav, předná-
šek, vycházek, letáků, společenských 
akcí a dalších aktivit. Projekt není zdaleka 
uzavřen a bude probíhat i nadále.  
Setkání rodáků vzniklo za finanční podpo-
ry kraje Vysočina a Obce Nová Říše. Pro-
jekt Hledání kořenů je podpořen Nadací 
Via a Trust for Civil Society in Central and 
Eastern Europe, Obcí Nová Říše a drob-
nými dárci. Partnery projektu je Obec 
Nová Říše, Základní a mateřská škola 
Nová Říše a Místní knihovna Nová Říše. 

Magda Pojerová 

PRVNÍ SETKÁNÍ NOVOŘÍŠSKÝCH RODÁKŮ 

Český svaz ochránců příro-
dy Vlašim obnovil v přírodní 
památce Na Ostrově u Nemí-
že po desetiletích pastvu 
hospodářských zvířat. 
Území přírodní památky je 
lokalitou s nejbohatší populací 
jalovce obecného (Juniperus 
communis) nejen na Podbla-
nicku, ale i v celém Středočes-
kém kraji. Jalovec je dřevina 
vzrůstu keře i nízkého stromu, 
je v naší přírodě poměrně 
vzácná a její přítomnost je 
většinou vázána na historické 
pastviny, tak jak je tomu i na 
tomto území. Přírodní památka 
je totiž historickou pastvinou a 
právě Český svaz ochránců 
přírody Vlašim zde tento způ-
sob hospodaření v souladu s 
plánem péče tohoto území po 

desítkách let opět obnovil. 
Pastva hospodářských zvířat 
byla totiž v této lokalitě ukon-
čena v 60. letech minulého 
století a poté zde došlo v části 
území k nevhodné výsadbě 
borového lesa. Po změně reži-
mu se o lokalitu začali starat 
formou pravidelného kosení 
vlašimští ochránci a nyní, když 
je lokalita v jejich nájmu, poda-
řilo se zde obnovit pastvu.  
Přírodní památka je mimo jiné 
významná i z hlediska výskytu 
zajímavých druhů hmyzu a 
hub, které jsou vázány přede-
vším na porosty jalovců, a prá-
vě proto je toto místo jedním z 
mála v celé České republice, 
kde se tento hmyz a houby 
vyskytují. 

Na území se v současné době 
pase několik koz a téměř dvě 
desítky ovcí. Celé území se v 
průběhu roku přepase celkem 
dvakrát, a to především z dů-

vodu likvidace výmladků keřů, 
jako jsou trnky a maliník, či 
vypasení míst s třtinou či kopři-
vami.             Jakub Hromas 

V přírodní památce Na Ostrově u Nemíže se opět pase 
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Město Netolice zve na 
Netolické dostihy, které 
se konají v sobotu 21. 
června na závodišti u 
zámku Kratochvíle. Za-
hájení v 13,30 hod. Do-
stihy se konají pod 
záštitou hejtmana Jiho-
českého kraje Jana 
Zahradníka a účast 
potvrdil i ministr země-
dělství Petr Gandalovič. 
V dopoledních hodinách 
se koná na netolickém 
náměstí tradiční jar-
mark. Od 9 - 12 hodin 
vyhrává před muzeem 
dechová hudba VLA-
CHOVKA a  večer od 
21 hodin hraje divadelní 
soubor Tyl  HRÁTKY S 
ČERTEM na zahradě 
zámku Kratochvíle. Par-
kování nad závodištěm 
na louce u komunikace 
Netolice – Bavorov. 

Rok uplynul jako voda a opět se poma-
lu blíží největší sportovní a společen-
ská událost v našem regionu – prestiž-
ní bikové závody Author Cyklo Maštale 
2008. V sobotu 14. 6. budou již poosmé 
stovky závodníků natřásat kosti po 
cyklotrasách kolem Toulovcových 
Maštalí, již poosmé se budou plahočit 
přes divoká údolí, napříč hlubokými 
lesy a stoupat po stráních a kopcích 
tohoto malebného mikroregionu... 
Nápad uspořádat první ročník závodů 
vznikl po vybudování cyklotras v mikrore-
gionu a důvodem k němu bylo dostat 
zdejší, pro cykloturisty tak atraktivní, ob-
last do povědomí širší veřejnosti a usku-
tečnit tak akci, která by region zviditelnila. 
Centrem závodů, kromě jediné výjimky v 

roce 2004, je Proseč. Pořadatelem je již 
tradičně Sdružení obcí Toulovcovy Mašta-
le, v společně s Domem sportu Stratílek 
Litomyšl a za přispění desítek dobrovolní-
ků z Proseče i jiných obcí. 
Ti nejotrlejší sportovci můžou již tradičně 
prověřit schopnosti a možnosti na 100 km 
trati či na 50 km okruhu. Pro méně nároč-
né cyklisty a cyklisty juniory bude připra-
vena trať o délce pohodových 25 km. 
Závodní pole na těchto tratích jsou podle 
věku závodníka odstupňovány do několi-
ka kategorií. Dětské kategorie opět zahr-
nují okruh 10 km pro ty starší a okruh pro 
mladší - 1 km. Na své si přijdou i ti úplně 
nejmenší závodníci a to v  prestižním 
závodu napříč prosečským náměstím 
(cca 300 m). Specialitou závodu Author 

Cyklo Maštale je závod rodinných týmů s 
dětmi na 20 km. Za závodit si tak může 
skutečně každý. Pro diváky i sportovce je 
navíc připraven bohatý doprovodný pro-
gram. V centru dění v Proseči na náměstí 
bude možno vidět dech beroucí triky bor-
ců na fun-boxu, vystoupení karate, taneč-
ních skupiny atd... 
Ke startu letošního ročníku je přihlášen i 
vynikající český cyklista Jan Hruška, který 
v současné době přesedlal na horská kola 
a vyzkouší si nejdelší trať na 100 km. 
Pokud si tedy chcete změřit síly s tímto 
špičkovým cyklistou, neváhejte a přihlaste 
se k letošnímu maratonu. 
Podrobné informace, propozice, mapky 
tratí a přihlášky na www.mastale.cz nebo 
na tel: 469 319 413 

Bikové závody v Toulovcových Maštalích 

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  


