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Proměny Kostelce u Stříbra 

Altán  před kulturním domem  

Altán s krbem před kulturním domem 
v Kostelci u Stříbra byl postaven v r. 
2005 za účelem setkávání občanů a 
udržování dobrých sousedských vzta-
hů v rámci vlastního projektu 
"POHODOVÁ OBEC“.  Tato stavba 
se plně osvědčila v tom, že je plně 
využívaná místními občany všech 
generací   a v neposlední řadě i ná-
vštěvníky a cykloturisty na trase č. 
306 Stříbrského regionu. Volně  pří-
stupný s možností občerstvení, vlast-
ního grilování a poslechu reproduko-
vané hudby. 

Celkovou úpravou veřejného prostranství stře-
du obce v Kostelci u Stříbra s fontánou, mobili-
ářem a výsadbou nové zeleně vznikl v r. 2007 
za podpory MMR ČR, odpočinkový park – sou-
část projektu ,,Pohodová obec“. Samotný 
prostor vybízel k zvelebení návesních prostor, s 
využitím historické ručně kopané 33 m hluboké 
studny o průměru 2 m, která do r. 1988 zásobo-
vala pitnou vodou celou obec. 

V roce 2006 byl starý německý hřbitov v Kostelci u Stříbra 
zrevitalizován na ,,Meditační zahradu“,  jako memoárové 
memento památky pohřbených obyvatel Kostelce a spá-
dových obcí. Úprava byla uskutečněna díky dotačnímu 
příspěvku fondu EU Leader +, prostřednictvím MAS 
,,Český západ“ – Místní partnerství o.s. 

Meditační zahrada 

Text a foto Dagmar Smolíková 

Náves s fontánou 
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„V sedmém ročníku ankety vybírala poro-
ta ze 109 návrhů jednotlivců, obcí a odbo-
rů životního prostředí, škol či občanských 
sdružení. Podporu stromům ve svém oko-
lí vyjádřili mimo jiné místní fotbalový klub, 
sbory dobrovolných hasičů, obyvatelé 
dětských domovů, zaměstnanci hradu či 
zámku, na zajímavé stromy se tradičně 
snaží upozorňovat i místní sdružení 
ČSOP nebo okrašlovací spolky. Do celo-
státní ankety byli nominováni také vítězo-
vé z deseti regionálních kol,“ uvedla koor-
dinátorka ankety Pavlína Binková.  
Osudy dvanácti finálových stromů, které 
po náročném rozhodování i bouřlivé de-
batě zvolila patnáctičlenná porota, pouka-
zují na úzké sepětí lidí a stromů, mnohdy 
také významně odrážejí dějiny uplynulých 
staletí. Tvoří je čtyři lípy, dva duby, buk a 
borovice a v historii ankety výjimečný 
počet ovocných stromů: dvě hrušně, 
jabloň a oskeruše. „Krčmaňský borek 
vysadili muži po návratu z první světové 
války jako vzpomínku na prožité válečné 
utrpení, Lidická hrušeň přežila vyhlazení 
Lidic v roce 1942. Pokácení oskeruše u 
Josefova bránil při scelování polí v pade-
sátých letech pan Lekavý vlastním tělem. 
A dub v pražském Braníku nyní ohrožuje 
plánovaná výstavba,“ shrnula Pavlína 
Binková některé z  příběhů finalistů. Ne-
odmyslitelnou součást svého okolí i míst-
ních dějin tvoří ovšem i dalších osm stro-
mů. Detailní informace o finalistech se v 
nejbližší době objeví na stránkách 
www.stromzivota.cz/anketa  

O dalším postupu finalistů již bude rozho-
dovat veřejnost. Hlasovat bude možné od 
1. srpna do 10. října pomocí hlasovacích 
archů nebo dárcovských SMS zpráv ve 
tvaru DMS STROM1–12 odeslaných na 
číslo 87 777. Vítězný strom bude slav-
nostně vyhlášen 17. října na Koncertu pro 
stromy, kde vystoupí skupina Jablkoň a 
Jaroslav Svěcený.  
Za šest let trvání soutěže se titulem 
„finalista Strom roku“ může pyšnit již 72 
dřevin. Jejich osudy a působení v anketě 
by měla zpřítomnit geocachingová série 
Strom roku. Ti, kdo propadli kouzlu puto-
vání za ukrytými schránkami (caches, 
keškami) a vydají se v nové sérii za an-
ketními finalisty, mohou jako bonus získat 
dřevěnou památní minci či vstupenky na 
říjnový koncert. V současné době jsou již 
zřízeny schránky v blízkosti šesti minu-
lých finalistů. Bližší informace najdete na 
www.stromzivota.cz/gc  
Dvanáct finalistů ankety 
Strom roku 2008 
• Dub z Branického Mezivrší – Praha 
• Klokočovská lípa – kraj Vysočina 
• Krčmaňský borek – Olomoucký kraj 
• Lidická hrušeň – Středočeský kraj 
• Lípa Jana Guerreho – Jihočeský kraj 
• Lípa pod Ticholovcem – Plzeňský kraj 
• Lípa svobody v Náchodě – Králove-

hradecký kraj 

• Oskeruše Štěpána Lekavého – Jiho-
moravský kraj 

• Prakšická hrušeň polnička – Zlínský 
kraj 

• Schillerův dub – Liberecký kraj 
• Skalická hrabůvka – Moravskoslezský 

kraj 
• Žižkův buk v Malčíně – kraj Vysočina 
Titul Strom hrdina 2008 
• Alej Modřice – Jihomoravský kraj 
• Heritesův dub u Vodňan – Jihočeský-

kraj 
• Libějovická čtyřřadá alej – Jihočeský 

kraj 
• Lipová alej v Kostelní Lhotě – Středo-

český kraj 
• Pernerův jilm v Týnci nad Labem – 

Středočeský kraj 
• Stromy ve Valašském Meziříčí, in me-

moriam – Zlínský kraj 
• Tis na námestí A. Jiráska – Pardubic-

ký kraj 
• Vohančicky tis – Jihomoravský kraj 
• Výprachtická lípa – Pardubický kraj 
• Zachariášova lípa – kraj Vysočina 

 
Pavlína Binková, 

 Nadace Partnerství 

Porota zvolila 12 finalistů ankety Strom roku 
V pondělí 16. června vybrala porota 12 stromů, které postupují do finále 
celostátní ankety Strom roku 2008 pořádané programem Strom života 
Nadace Partnerství. Porota volila z celkového počtu 109 nominací. Gene-
rálním partnerem Stromu života je společnost Skanska, která na něj v 
letošním roce věnuje 6,2 milionu korun. Hlavním partnerem ankety 
Strom roku je společnost Sitronics CZ, záštitu nad anketou převzal mi-
nistr životního prostředí ČR Martin Bursík. 

Od 21. do 25. července mohou zájemci 
– tzv. místní akční skupiny – předklá-
dat žádosti o čerpání dotací z progra-
mu LEADER ČR pro rok 2008, jehož 
vyhlášení včera schválil ministr země-
dělství Petr Gandalovič. Na financová-
ní programu je pro letošní rok vyčleně-
no 50 milionů korun. 
„V loňském roce se přihlásilo padesát 
sedm místních akčních skupin. Podpoře-
no bylo dvacet čtyři skupin, které získaly 
možnost realizovat svůj Záměr a vybírat si 
projekty ve svém území působnosti,“ sdě-

lil ministr zemědělství Petr Gandalovič. 
„Financováno tak bylo 143 projektů, které 
přispěly ke zlepšení života ve venkov-
ských regionech. Z těchto čísel vyplývá, 
že zájem o program Leader je v České 
republice obrovský.“  
Pravidla pro čerpání finančních prostřed-
ků z Programu LEADER ČR 2008 schválil 
ministr zemědělství Petr Gandalovič dne 
26.června 2008. Podpora z programu 
LEADER ČR 2008 je určena místním 
akčním skupinám na realizaci Záměru 
místní akční skupiny. Místní akční skupiny 

mohou Žádosti o poskytování dotace 
zpracované podle těchto pravidel podávat 
na Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 
117 05 Praha 1, odbor koncepce rozvoje 
venkova v období od 21. do 25. července 
2008.  
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování dotace na Zá-
měry místních akčních skupin a informace 
o příjmu žádostí, včetně kontaktů na od-
povědné osoby jsou k dispozici v elektro-
nické podobě na internetové adrese Mi-
nisterstva zemědělství www.mze.cz. 

Rozbíhá se program LEADER ČR pro rok 2008 
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„Jsme na vrcholu očekávání,“ říká Ing. 
Jan Sobotka, starosta Vrchlabí, předseda 
Svazku Krkonoše a kandidát do Senátu 
ČR. Koncern Škoda Auto se v současné 
době rozhoduje, co dál s provozem ve 
Vrchlabí. Získal příslib státu, pokud bude 
investovat, vláda ČR odsouhlasí půl mili-
ardy korun do rozvoje infrastruktury (na 
opravy a rekonstrukce komunikací, na 
vybudování nových úseků silnic, obchvat, 
přemostění, apod.) 
Jako velmi významný počin předurčující 
region Krkonoš k hospodářské stabilitě 
hodnotí  starosta Jan Sobotka trojstran-
nou dohodu mezi Městem Vrchlabí, Králo-
véhradeckým krajem a společností Škoda 
Auto, které podepsaly „Ujed-nání o poro-
zumění“. Potvrdily svoji připravenost na 
spolupráci při rozvoji vrchlabského regio-
nu v případě rozhodnutí automobilky 
uskutečnit rozšíření závodu. 
Vláda České republiky vzala návrh 
„Ujednání“ na vědomí a přislíbila na za-
bezpečení investiční přípravy veřejné 
dopravní a technické infrastruktury ve 
vrchlabském regionu finanční dotaci ve 

výši 551 milionů korun.  
Starosta Jan Sobotka uvedl: „Současné 
období je ve jménu klíčového očekávání. 
Vázaný příslib státní podpory na vylepše-
ní místní infrastruktury a s tím spojené 
rozhodnutí koncernu Škoda Auto o inves-
ticích jdou ruku v ruce se spoluúčastí Krá-
lovéhradeckého kraje, který si uvědomuje 
nedobrý stav infrastruktury a zavázal se k 
účasti na projektu.“  
Krajské silnice 2. a 3. třídy v této části 
Krkonoš jsou v dezolátním stavu. Právě 
Královéhradecký kraj je na tahu - připravit 
projekty, stavební povolení, výběrová 
řízení a realizaci staveb. Příslib spoluprá-
ce byl potvrzen.  
Starosta Jan Sobotka celou záležitost 
zhodnotil: “Pro náš region může následu-
jící období znamenat miliardové investice 
koncernu Škoda Auto, stamilionové inves-
tice státu, Královéhradeckého kraje a 
města Vrchlabí, zvýšení stability továrny i 
počtu pracovních míst, a tím vyšší hospo-
dářský rozvoj celé oblasti.“   
Do projektů rekonstrukcí a oprav veřejné 

dopravní infrastruktury ve Vrchlabí a v 
Královéhradeckém kraji patří: Rekonstruk-
ce povrchu silnice z Horek do Studence, 
nový obchvat v Dolní Branné, nová komu-
nikace a most u papírny v Dolní Branné, 
silnice ke kunčickému přejezdu, přemístě-
ní fotbalového stadionu, příprava dalších 
ploch za tratí jako průmyslová zóna, in-
tenzifikace ČOV, protipovodňové opatření 
na Vápenickém potoce, to vše ve Vrchla-
bí.  
Investice ve výši nejméně 551 milionů 
korun, z toho 225 milionů korun ve 
Vrchlabí.  Do budoucna je ve hře nový 
jižní obchvat Vrchlabí, aby kamiony Ško-
da Auto jezdily přímo do závodu a neblo-
kovaly městskou dopravu. Peníze na toto 
řešení se do projektu vládní podpory ne-
dostaly. Záležitost řeší Ředitelství silnic a 
dálnic ve spolupráci s Městem Vrchlabí. 
Je zadáno zpracování projektové doku-
mentace tohoto úseku. V té souvislosti by 
měla být i více posílena železniční přepra-
va (vybu-dováním samostatné vlečky v 
závodě Škoda Auto), tím zmenšeno zatí-
žení vlakového nádraží a zklidněna do-
prava ve městě.                   D. Palátková 

Státní podpora přislíbena: Půl miliardy pro Krkonoše 

Ve čtvrtek 26. června  vybrala odborná 
porota vítěze třetího ročníku soutěže 
Město stromů, kterou vyhlašuje Nadace 
Partnerství ve spolupráci s městem Stra-
konice.  Vítězné město obdrží prémii 250 
tisíc korun na uskutečnění osvětové kam-
paně a převezme také putovní žezlo. Je-
ho cesta bude letos opravdu dlouhá – titul 
se z Tachova přesune až do Krnova. 
Hlavním partnerem soutěže je společnost 
Tetra Pak. Program Strom života podpo-
ruje čtvrtým rokem společnost Skanska, 
která na něj v letošním roce věnuje 6,2 
milionu korun.  
 „Zájem o soutěž mezi městy rok od roku 
stoupá. Letos se o titul Město stromů 
ucházelo šest obcí, přičemž každá z nich 
měla připravenu skutečně kvalitní a pro-
myšlenou kampaň. Úkol poroty proto ne-
byl lehký, vítězné město mohlo být pouze 

jedno,“ řekla Mirka Drobílková z Nadace 
Partnerství. V náročném výběru nakonec 
zvítězila originalita Krnovských. Od října 
se tak mohou v Krnově těšit na celou řadu 
soutěží, výstav a společenských akcí s 
tématikou stromů. Průvodcem, především 
těm nejmenším, se stane „Stromovníček 
krnovský“ – maskot celoroční osvětové 
kampaně, která bude zaměřená na ochra-
nu zeleně a zdůrazňování významu stro-
mů pro životní prostředí.  
Hlavní poselství krnovské kampaně zní: 
„Zasadíme stromy a spolu s nimi zapustí-
me kořeny.“ Právě myšlenka propojit pro-
blematiku zeleně a stromů s vytvářením 
vztahu místních obyvatel ke svému městu 
porotu silně zaujala. „Většina vzrostlých 
stromů v našem městě byla vysazena 
lidmi, kteří museli po roce 1945 odejít a 
péče o ně tak přešla na nově příchozí. Ti 

hledali svůj vztah k cizímu městu dlouho a 
těžce. Věříme, že získání prestižního titu-
lu Město stromů a celoroční kampaň s 
ním spojená posílí hrdost občanů na jejich 
město,“ uvedla Jana Vágnerová z odboru 
životního prostředí v Krnově.  
Soutěž Město stromů získala v tomto roce 
nového generálního partnera – díky zapo-
jení společnosti Tetra Pak byla navýšena 
prémie pro vítěze na 250 tisíc korun. „Za 
každý strom využitý k výrobě kartónových 
obalů Tetra Pak vysazujeme deset no-
vých sazenic. Soutěž Město stromů tedy 
úzce souvisí s našimi aktivitami jinde ve 
světě, a proto jsme se rozhodli tento pro-
jekt ve spolupráci s Nadací Partnerství 
podpořit. Věříme, že tak přispějeme k 
vytváření lepšího životního prostředí v 
českých městech," doplňuje Hana Zmít-
ková z Tetra Paku.       Mirka Drobílková 

Soutěž Město stromů 2008/2009  má vítěze 

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  
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„Local Trio má poukázat na 
vzrůstající potřebu partnerské-
ho dialogu vládních složek se 
samosprávou, a to napříč Ev-
ropskou unií. Evropské politiky 
a legislativa se totiž ve stále 
větší míře promítají do každo-
denního života měst, obcí a 
regionů. Zkušenosti z jejich 
praxe jsou pevnými a reálnými 
pilíři, na kterých by politická a 
legislativní rozhodnutí vlád 
měla stát. I v Evropě platí pra-
vidlo, že v týmu se to lépe táh-
ne,“ vysvětlil předseda SMO 
ČR Oldřich Vlasák.  
Spolupráce vlád zemí střídají-
cích se každý půlrok v roli 
předsednictví v Radě EU i hle-
dání společných témat k řeše-
ní a prosazování se stalo běž-
nou praxí. V současné době 
vlády Francie, České republiky 
a Švédska dolaďují tzv. 18 
měsíční program pro období 

od 1. 7. 2008 do konce roku 
2009. Přestože EU deklaruje 
principy subsidiarity (tam, kde 
je to možné, činit opatření co 
nejblíže k občanovi, na úrovni 
států, regionů a místních sa-
mospráv) a partnerství, je stá-
lou výzvou uvádět tato slova 
do praxe. „Podle Rady evrop-
ských municipalit a regionů, 
CEMR, má zhruba sedmdesát 
procent Evropské legislativy 
dopad na samosprávy, napří-
klad v oblasti veřejných služeb, 
životního prostředí, energie, 
dopravy a podobně,“ podotkl 
předseda Svazu, který je záro-
veň poslancem Evropského 
parlamentu a výkonným prezi-
dentem CEMR.  
Iniciativa Local Trio je určitou 
protiváhou k vládnímu 18 mě-
síčnímu programu. Identifikuje 
oblasti, které asociace národ-
ních samospráv vnímají jako 

priority, a upozorňuje vlády na 
potřebu se jimi v době navazu-
jících předsednictví zabývat.  
Jsou to: 
• reforma rozpočtu EU 

(formování politiky soudrž-
nosti po r. 2013, rozvoj a 
konkurenceschopnost regi-
onů, naplňování Lisabon-
ských cílů a reforma země-
dělské politiky ve vazbě na 
rozvoj venkova), 

• právo EU v oblasti hospo-
dářské soutěže a veřejné 
služby obecného zájmu, 

• změna klimatu a udržitelný 
rozvoj (resp. jejich lokální a 
regionální dimenze ve vaz-
bě na hospodaření s ener-
gií, dopravu apod.). 

Local Trio zároveň vyzývá k 
zahrnutí dalších vnitrostátních 
aktérů, včetně místních a regi-
onálních politiků do diskusí k 
tématům, která se jich dotýkají, 
a nabízejí spolupráci.  
Dokument „Local Trio“ zpraco-
vaný formou dopisu národním 
vládám podepsali Louis Le 
Pensec, předseda francouzské 
sekce Rady Evropských obcí a 

regionů (AFCCRE), Oldřich 
Vlasák, předseda Svazu měst 
a obcí České republiky (SMO 
ČR), Anders Knape, předseda 
Švédské asociace místních 
orgánů a regionů (SALAR). 
Dokument byl na konci května 
zaslán představitelům národ-
ních vlád, premiérům a členům 
vlády odpovědným za zahra-
niční, resp. evropské záležitos-
ti.  
„Svaz měst a obcí ČR je již 
dnes oficiálním připomínkova-
cím místem při tvorbě nových 
zákonů, má uzavřenou dohodu 
o spolupráci s vládou ČR a 
vede diskusi k dílčím tématům 
s jednotlivými ministerstvy. 
Nicméně, nejdéle v prvním 
pololetí roku 2009, tedy v době 
předsednictví České republiky 
v Evropské unii, by tato spolu-
práce měla dostat novou mezi-
národní dimenzi a my nabízí-
me naši pomoc, zkušenosti 
našich starostů,“ uzavřel Ol-
dřich Vlasák.  
Úplný text dopisu národním 
vládám naleznete na strán-
kách www.smocr.cz. 

Ing. Jaroslav Šolc 

Budou země předsedající EU více vnímat potřeby 
samospráv?         Iniciativa Local Trio o to usiluje.  
Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) vytvořil spolu 
s asociacemi místních a regionálních samospráv z Francie 
a Švédska iniciativu Local Trio. Společným dopisem nyní 
oslovují vládní představitele těchto zemí předsedajících v 
příštích 18 měsících Radě Evropské unie (EU). Cílem inicia-
tivy je zajistit, aby všechny tři národní vlády braly při výko-
nu předsednické role dostatečný zřetel na potřeby samo-
správ.  

Zatímco rodák z Lična na Rychnovsku Jaroslav Plašil hraje fotbal na 
Euru 2008,  všech 25 dětí z místní dvoutřídní základní školy, jejímž býval 
žáčkem, hraje srdnatě minimuzikál Nezbedná pohádka. 
Pohádku Josefa Lady v úpravě učitelky Marie Jarkovské s podtitulem minimu-
zikál nastudovaly opravdu všecky děti té typické vesnické školy (chodily do ní i 
Veronika a Klára Zaňkovy,  ty přece znáte z televize), kde ve spojeném  1. a 
2. ročníku jich je 12 a ve 3., 4. a 5. ročníku 13.  Hrály s radostí čtyřikrát,  popr-
vé ve čtvrtek 12. června dopoledne pro důchodce a děti z mateřských škol  v 
Ličně a Černíkovicích, odpoledne pro veřejnost a rodiče (z toho jsou obrázky),  
v pátek 13. června  pro děti ze ZŠ Černíkovice a  Olešnice u Častolovic a  
večer opět  pro veřejnost. 
Zařazeno do širších souvislostí: ZŠ Lično, klasická venkovská  škola s vše-
stranným zaměřením,  učí jeden rok podle vlastního vzdělávacího programu s 
názvem Já i vy. „To je podle začátečních písmen:  ja =  jazyky, tedy jazyk čes-
ký a anglický, navíc nám tu vede kroužek angličtiny My english  rodilý mluvčí 
Angličan Steve Myhill, který se usadil s českou manželkou v nedalekých Čer-
níkovicích. To měkké „i“ v názvu programu  znamená informatiku – máme ve 
škole tři počítače pro žáky, navíc je zájmový kroužek informatiky o třech skupi-
nách  jednou týdně 3 hodiny odpoledne. Chodí do něj téměř všecky děti. No a 
poslední slovo v programu je vy = výchovy, tedy  estetická, výtvarná, tělesná, 
hudební i pracovní. A právě v rámci estetické výchovy je toto představení vy-
vrcholením celoroční práce.  
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Zabránit zlodějům ve stále 
častějším rozkrádání obecní-
ho i soukromého majetku z 
kovu a jeho následnému 
prodeji ve sběrnách za hoto-
vé peníze se snaží Svaz 
měst a obcí České republiky 
(SMO ČR). Se skupinou po-
slanců proto usiluje o prosa-
zení změn pravidel při vyku-
pování kovového šrotu v 
zákoně o odpadech.   
Poslaneckou sněmovnou Par-
lamentu ČR v těchto dnech 
prochází druhým čtením návrh 
skupiny poslanců na změny 
pravidel při výkupu některých, 
zejména kovových odpadů. 
Čím dál více se totiž množí 
případy krádeží dopravních 
značek, poklopů od kanálo-
vých šachet, bezpečnostního 
vedení či kolejnic. „Návrh no-

vely zákona o odpadech má za 
cíl prosadit zákaz výkupu 
zejména kovového šrotu od 
fyzických osob. Měla by také 
zavést bezhotovostní platební 
styk mezi prodávajícím a vý-
kupnou jako jedinou formu 
úhrady za odevzdaný odpad. 
Hotovostní platební styk umož-
ňuje osobám, které mnohdy 
kradené kovové části nabízejí 
k vykoupení, zůstat v anonymi-
tě. Šance na jejich dodatečnou 
identifikaci při kontrolách sbě-
ren je mizivá. Zavedení bezho-
tovostního platebního styku by 
tento problém rychle a efektiv-
ně vyřešil,“ vysvětlil Jaromír 
Jech, výkonný místopředseda 
SMO ČR.  
Po změně pravidel při výkupu 
kovového odpadu volají sta-
rostové již delší dobu. Denno-

denně se setkávají s tím, jak je 
obecní i soukromý majetek 
rozkrádán. Musejí situaci řešit 
posilováním obecní policie a 
nahrazování ukradených věcí 
je stojí nemalé finanční pro-
středky z rozpočtu obce. 
„Situace je opravdu vážná. 
Často může být ohroženo 
zdraví či dokonce život obča-
nů, jak ukazuje případ zřícení 
haly v bývalých železárnách 
Poldi Kladno v létě loňského 
roku. Nedávno došlo k poško-
zení jindřichohradecké úzkoko-
lejky, kdy zloději přes noc odci-
zili kovové spojky z kolejnic a 
jen šťastnou náhodou nedošlo 
k vykolejení výletního vlaku 
plně obsazeného lidmi,“ po-
znamenal Dan Jiránek, primá-
tor statutárního města Kladno.  
Množí se také případy, kdy 

zloději poškozují kulturní pa-
mátky a pietní místa. Známý je 
dubnový případ krádeže bron-
zových destiček se jmény obě-
tí z terezínského památníku, 
který pobouřil mezinárodní 
veřejnost. “Návrh novely má 
širokou podporu poslanců ze 
všech politických stran, a je 
tedy naděje, že by mohl být 
schválen,“ uvedl Pavel Draho-
vzal z kanceláře SMO ČR.  
Jedinou překážkou by mohl být 
postoj představitelů hutního 
průmyslu, kteří se obávají to-
ho, že omezením výkupu ko-
vového odpadu od fyzických 
osob přijdou podle odhadů o 
cca 300 tisíc tun surovin ročně. 
Ty pak budou muset draze 
nakupovat ze zahraničí. 

Mgr. Pavel Drahovzal 

Starostové volají po změně pravidel při výkupu kovů 

Poslanci v jednání Poslanecké sněmovny PČR rozhodli v pátek 13. 6.2008 o ustave-
ní poslanecké komise, která ve schváleném textu má posoudit rozsah a způsob ře-
šení otázky narovnání obsažené ve vládním návrhu. To měla a mohla dělat celá 
sněmovna. Dále má připravit návrh věcného řešení, které se rovná tvorbě nové 
předlohy zákona. 
Vládní zákon obsahoval maximální vstřícnost ze strany církví a náboženských spo-
lečností, které při přípravě návrhu spolupracovaly a byly ochotny ustoupit ze svých 
zákonných nároků a řešit pouze jejich část. Dlouhá doba splácení byla také výhod-
nější pro stát, než pro církve a náboženské společnosti. Stát si této vstřícnosti zjev-
ně nevážil a vystavuje se takto mj. nebezpečí nárokování všeho, co stanovuje zákon 
218/1949. Tyto nároky stát po léta neplní a nepočítá s nimi ani v rozpočtu roku 2009. 
Složení odsouhlasené poslanecké komise naznačuje, že její práce bude bez účasti 
církví a zároveň s aktivním zapojením zástupců KSČM. Zástupce klubu komunistů 
poslanec Pavel Kováčik ujistil kolegy poslance před hlasováním o návrhu na zřízení 
parlamentní komise při jednání, že: „naše nominace (myšleno KSČM) do této komi-
se nebudou nominacemi pouze formálními, ale že - jak jsme zvyklí v podobných 
případech - tam odvedeme dobrý a poctivý kus práce.“ Toto vyjádření vzbuzuje na 
straně církví a náboženských společností pochopitelnou obavu, protože poctivou 
práci komunistů už dobře znají. 
Církve a náboženské společnosti očekávají od zákonodárců jasná stanoviska a 
podle nich se rozhodnou o dalším postupu ve věci naplnění svých legitimních očeká-
vání. 

jménem České biskupské konference Mons. Jan Graubner, 
jménem Ekumenické rady církví  Pavel Černý,  

Vyjádření České biskupské 
konference a Ekumenické rady 
církví k ustavení poslanecké komise 
k narovnání s církvemi 

Nebývalý nápor zvířecích pacientů zaží-
vá v těchto dnech Záchranná stanice 
pro živočichy Českého svazu ochránců 
přírody ve Vlašimi. Silná bouře, která se 
ve středu prohnala přes celé území 
České republiky, totiž poničila mnoho 
ptačích a veverčích hnízd.  
Již od brzkého čtvrtečního rána volali na 
pohotovostní telefon Záchranné stanice 
(tel.: 777 800 460) lidé z širého okolí a 
žádali její pracovníky o pomoc. 
Během jediného dne bylo do Záchranné 
stanice přijato 15 živočichů. Většinu z nich 
tvořila mláďata poštolek a veverek 
z poničených hnízd. Některá mláďata bo-
hužel utrpěla při pádu i zranění, a proto 
budou muset být ve Stanici  hospitalizová-
na po delší dobu. Příjem pacientů se ne-
zastavil ani v pátek, během pátku bylo 
přijato dalších 6 mláďat.  
Záchranu zraněných a jinak postiže-
ných volně žijících živočichů můžete 
podpořit odesláním dárcovské SMS ve 
tvaru DMS ZVIREVNOUZI VLASIM na 
číslo 87777 (účtování DMS: 30 Kč, Zá-
chranná stanice pro živočichy ve Vla-
šimi obdrží minimálně 27 Kč).  

Ing. Zuzana Pokorná, PhD. 

Bouřka připravila 
mláďata o domov 
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MAS Moravský kras  o.s. připravila od 
podzimu letošního roku do června násle-
dujícího roku v rámci projektu Na venkově 
pro venkov cyklus 15 vzdělávacích akcí 
pro obyvatele regionu zaměřený na rozvoj 
venkova a podnikání na venkově. 
Akce jsou vždy dvoudenní. Začínají v 
pátek odbornými přednáškami v sídle 
místní akční skupiny ve Sloupě a pokra-
čují v sobotu exkurzí na tzv. modelových 
lokalitách v regionu. První akce je  naplá-
novaná na 5.9. 2008 a bude zaměřena na 
ochranu povrchových a podzemních vod 
v Moravském krasu a okolí. Dozvíte se 
nejen jak pořídit malou domovní čistírnu 

odpadních vod nebo co to je kořenová 
čistírna ale i něco o ochraně podzemních 
vod a jeskyní Moravského krasu.  Podni-
katele v zemědělství určitě zaujme proble-
matika tzv. nitrátové směrnice nebo infor-
mace o možnostech jak získat dotace na 
výstavbu nebo rekonstrukci jímek a hno-
jišť. 
V sobotu 6.9. 2008 je připravena exkurze 
s odbornými lektory v okolí Sloupu a Ost-
rova u Macochy s dopravou na koňských 
spřeženích. Další akce bude ve dnech 
19.- 20.9. 2008 a bude zaměřená na vyu-
žití obnovitelných zdrojů a úspory energie 
na venkově.  Bližší informace a podrob-

nosti o všech akcích naleznete na 
www.spolekmoravskykras.cz.  Na akce je 
nutné se předem přihlásit mailem na 
masmk@seznam.cz , nebo poštou na 
adresu místní akční skupiny MAS Morav-
ský kras o.s. Podrobnosti o všech vzdělá-
vacích akcích naleznete i na informačním 
letáku projektu který bude k dispozici ve 
všech informačních centrech regionu, na 
obecních úřadech a školách. Akce jsou 
realizovány s finanční podporou z Evrop-
ského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova. Evropský zemědělský fond pro 
rozvoj venkova: Evropa investuje do ven-
kovských oblastí.          Ing. Jozef Jančo 

Vzdělávací semináře „Na venkově pro venkov“ 

Nejzávažnějším ohrožením 
pro světové životní prostředí 
je podle Čechů a Češek zne-
čištění pitné vody a hroma-
dění odpadů. Jen s těsným 
odstupem pak v dnes zveřej-
něném průzkumu veřejného 
mínění CVVM zmínili nedo-
statek pitné vody a úbytek 
deštných pralesů. Tři čtvrti-
ny lidí považují za závažný 
problém také klimatické 
změny. 
„Je vidět, že lidé vnímají ohro-
žení životního prostředí velmi 
intenzivně,“ komentoval vý-
sledky šetření ministr životního 
prostředí Martin Bursík.  
Více než čtyři pětiny dotáza-
ných mezi vážné problémy 

řadí vyčerpání surovin a úby-
tek přírodních druhů. Velká 
většina respondentů rovněž 
vnímá jako problematické zne-
čišťování zemědělské půdy a 
přelidnění planety. 
„Součástí řešení zmíněných 
problémů ovšem může být 
každý jeden z nás,“ dodává 
ministr Bursík. Při dotazu jak 
šetrně se sami respondenti 
chovají k přírodě se Češi a 
Češky nejčastěji hlásili k třídě-
ní běžného (81 %) a nebez-
pečného (71 %) odpadu. V 
případě dalších alternativ však 
již osobní aktivita klesá. Nece-
lá polovina uvedla, že šetří 
energií a vodou, výrobky šetr-
né k životnímu prostředí pak 

nakupuje 29 % dotázaných. 
Nejméně ochotní jsou lidé 
omezit jízdu autem (12 %), 
stejně jako preferovat při náku-
pech potraviny v biokvalitě (12 
%). Lidé ale často nemají šan-
ci chovat se k životnímu pro-
středí šetrně. Ve většině obcí 
například zatím chybí nádoby 
na třídění bioodpadu, nápojo-
vých kartonů (tzv. „tetrapaků“) 
či nápojových plechovek. To 
by měl napravit nový zákon o 
odpadech, který MŽP předloží 
na podzim k veřejné diskusi. 
„Musíme lidem ekologicky od-
povědné chování usnadňovat 
a ne komplikovat“, říká ministr 
Bursík. 
„Na ministerstvu jsme začali 

sami u sebe a snažíme se 
hledat stále nové způsoby, jak 
snížit negativní dopady každo-
denní práce úřadu a jeho za-
městnanců na životní prostře-
dí,“ uvedl Úředníci například 
důsledně třídí odpad, mají k 
dispozici stojany na kola, pou-
žívají saponáty a mýdla šetrná 
k životnímu prostředí, po re-
konstrukci se snížila energetic-
ká náročnosti budovy MŽP na 
polovinu a navíc na střeše 
přibyla vlastní solární elektrár-
na. Ministerstvo také postupně 
přechází na elektronický sys-
tém vlastní vnitřní komunikace. 
Dlouhodobým cílem MŽP pak 
je ozelenění celé české státní 
správy.                             MŽP 

Znečištění vody a hromadění odpadů jsou nejvážnější problémy  

Rada kraje Vysočina  zasedala v mimo-
řádném termínu a rozhodla o okamžité 
finanční pomoci Zelené Hoře, památce 
zapsané na seznam UNESCO. 
 Spodní díl střechy kostela sv. Jana Ne-
pomuckého je po středeční větrné smršti 
z větší části zdemolován, porušena je 
část krovu. V případě dalších dešťů je 
ohrožen nově opravený interiér, varhany, 
oltář a další původní prvky a konstrukce a 
hrozí tak vznik dalších miliónových škod. 
Rada kraje dnes proto operativně schváli-
la finanční pomoc Zelené Hoře ve výši 
200 tisíc korun.  Poškozená část střechy 
a krovu na kostele sv. Jana Nepomucké-
ho, který je národní kulturní památkou ve 

vlastnictví státu a jehož jméno figuruje 
na seznamu UNESCO, je v tuto chvíli 
velmi provizorně zakryta. Předběžný 
rozpočet nezbytných opatření nutných 
k zabránění akutně hrozícímu dalšímu 
nárůstu škod se odhadem pohybuje 
kolem půl milionu korun. Rada kraje 
Vysočina dnes brzy ráno odsouhlasila 
poskytnutí dotace Národnímu památkové-
mu ústavu ve výši 200 tisíc korun. 
"Vedl nás k tomu zájem zabránit dalšímu 
nárůstu vzniklých škod, který kvůli odkrytí 
střechy památce UNESCO akutně hrozí," 
uvedl hejtman kraje Vysočina Miloš Vystr-
čil.  

Rychle poskytnuté krajské prostředky 
budou podle ředitele územního odborné-
ho pracoviště Národního památkového 
ústavu v Telči Libora Karáska okamžitě 
využity na zajištění majetku. Podle jeho 
slov pomohou zabránit dalším milionovým 
škodám. 

Jitka Svatošová 

Kraj Vysočina pomůže poničené Zelené Hoře 
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Středeční podvečer 25.6. patřil 
v Podblanickém ekocentru 
ČSOP Vlašim zejména senio-
rům. Téměř 40 lidí se přišlo 
podívat na novou výstavu o 
historii Vlašimské brány, a 
zúčastnit se slavnostního za-
končení projektu Zkušenosti 
pro Podblanicko.  
Autor výstavy malíř Mgr. Stani-
slav Příhoda zahájení výstavy 
osvěžil hrou na akordeon do-
provázen zpěvem všech zú-
častněných. Návštěvníci výsta-
vy si na 40 listech formátu A2 
prohlédli fotografie, dokumenty 
a údaje z historie i současnosti 
Vlašimské brány, která je ne-
rozlučně spjata s děním ve 
výtvarném umění na Vlašim-

sku. Výstavu mohou zájemci v 
přednáškovém sále Podblanic-
kého ekocentra navštívit až do 
31. srpna 2008. Je otevřena ve 
všední dny od 9 – 12 hodin a 
od 13 – 16 hodin, vstupné je 
dobrovolné.  
Výstava Kronika Vlašimské 
brány je jednou z aktivit pana 
Stanislava  Příhody, které rea-
lizoval v rámci projektu Zkuše-
nosti pro Podblanicko. Projekt 
ČSOP Vlašim s názvem Zku-
šenosti pro Podblanicko vznikl 
v roce 2007 jako součást pro-
gramu „Senioři vítáni“ Nadace 
České spořitelny a Nadace 
Open Society Fund Praha. 
Hlavním cílem programu 
„Senioři vítáni“ je ozřejmit a 

propagovat roli seniorů ve spo-
lečnosti, pomoci odstraňovat 
negativní stereotypy spojené s 
touto cílovou skupinou a na 
j ednot l i vých  p ř ík ladech 
(projektech) ukázat možnosti 
aktivního zapojení seniorů do 
různých aktivit na místní úrov-
ni. 
Aktivní senioři, kterým leží 
příroda a zvláště kraj pod Bla-
níkem na srdci, si mohli v rám-
ci projektu Zkušenosti pro Pod-
blanicko vybrat z nabídky dob-
rovolnických pozic nebo po-
skytnout své konkrétní doved-
nosti, podle kterých ekocent-
rum vytvořilo dobrovolnickou 
pozici na míru. Senioři praco-
vali bez nároku na finanční 
odměnu, získali však dobrý 
pocit z užitečné práce ve pro-
spěch svého regionu. Do pro-
jektu se zapojilo různou měrou 
celkem 15 seniorů. Připravova-

li výstavy, pořádali akce pro 
děti, pomáhali v záchranné 
stanici pro zvířata, mapovali 
naučné stezky, pomáhali svou 
radou i prací při péči o chráně-
ná území, psali zajímavé člán-
ky nebo prováděli korektury 
textů.  
A jaká bude budoucnost pro-
jektu? Projekt díky finanční 
pomoci obou donátorů pomohl 
ČSOP Vlašim nastartovat sys-
tém spolupráce se seniory – 
dobrovolníky. Jeho uzavřením 
spolupráce se seniory nekončí, 
naopak stává se z něj dlouho-
dobý program otevřený všem 
seniorům, kteří by chtěli ve 
spolupráci s ČSOP Vlašim 
udělat něco dobrého pro příro-
du i lidi, ukázat, co umí a trávit 
svůj čas s podobně nadšenými 
lidmi všech generací. 

Mgr. Kateřina Červenková 

Slavnostní vernisáží ve středu 25. června 2008 v 17 hodin 
byla v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim zahájena vý-
stava Kronika Vlašimské brány a zároveň slavnostně za-
končen projekt Zkušenosti pro Podblanicko. 

Slavnostně otevřeli   Kroniku Vlašimské brány 

Ve středu v podvečer po-
slanci schválili úpravy v sil-
ničním zákoně. Navržené 
změny odebírají městům a 
obcím pravomoc měřit rych-
lost aut na svých komunika-
cích. 
 V současné době je to však 
jediný účinný prostředek v boji 
proti neukázněným řidičům. 
Podle Svazu měst a obcí Čes-
ké Republiky (SMO ČR) se 
tímto krokem výrazně omezí 
možnosti snižování nehodo-
vosti a zajišťování bezpečnosti 
na silnicích v obcích a ve měs-
tech. Vyzve proto senátory, 
aby spornou novelu zákona 
neodsouhlasili a zaslali posla-
necké sněmovně zpět k nové-
mu projednání.  
Podle Jaromíra Jecha, místo-
předsedy Svazu měst a obcí, 
navrhované změny negativně 
ovlivní bezpečnost na silnicích. 

„Logická by tato úprava byla 
ve chvíli, pokud by Policie ČR 
byla schopna problematiku 
pirátů silnic sama dostatečně 
zvládnout, ona však v součas-
nosti nemá odpovídající perso-
nální kapacity,“ řekl Jaromír 
Jech. „V prevenci rychlé jízdy a 
dalších dopravních přestupků 
jsou městští a obecní strážníci 
výraznou pomocí Policii ČR. 
Považujeme tedy za zcela 
nerozumné a nesystémové jim 
tyto pravomoci odebírat,“ dopl-
nil Jaromír Jech. Podle něj je 
také velmi nestandardní, že 
navrhované změny poslanci 
schválili bez předchozích kon-
zultací s těmi, kterých se tato 
opatření nejvíce dotýkají, a to 
se starosty obcí. Ti totiž inves-
tovali nemalé částky do poříze-
ní systémů kamer a měření 
rychlosti, a nyní po dvou letech 
by jim další novela nakoupené 
zařízení zakázala používat. 

Navrhovanou úpravu ještě 
musí schválit Senát a pode-
psat president. 
 Starostové měst a obcí pro-
střednictvím Svazu hodlají 
požádat senátory, aby navrho-
vanou novelu neschvalovali. 
Jestliže totiž změny vejdou v 
platnost, výrazně se jim tím 
omezí možnost zajišťovat do-
pravní bezpečnost na svých 
komunikacích. Podle návrhu 
by měření rychlosti v obcích 
měla dále zajišťovat výhradně 
jen Policie ČR, která se však 
potýká s nedostatkem lidí na 
pokrytí této činnosti. Její před-
stavitelé jsou návrhem poslan-
ců také překvapeni, jelikož 
počítali s tím, že měření rych-
losti budou ve větší míře zajiš-
ťovat právě městští strážníci a 
státní policii se tak uvolní ruce 
pro řešení dopravních přestup-
ků například na dálnicích.   

Představitelé SMO ČR společ-
ně s ministrem vnitra hovoří o 
zcela nekoncepčním kroku 
poslanců, který nebyl součástí 
vládní předlohy a mimo jiné 
znehodnocuje milionové inves-
tice z městských rozpočtů do 
systémů kamer a měření rych-
losti. Například Praha investo-
vala do rozšíření systémů ka-
mer a měření rychlosti na 50 
milionů korun a další miliony 
ročně vynaloží na jejich pro-
voz. Za poslední rok klesl po-
čet usmrcených na pražských 
komunikacích o 41 % a v mezi-
ročním srovnání prvních pěti 
měsíců roku výrazně poklesl 
počet dopravních přestupků na 
měřených úsecích komunikací 
v metropoli až o jednu čtvrtinu. 
Podobně příznivé zkušenosti 
mají přitom i ostatní města a 
obce. 

Mgr. Ludmila Němcová 

Starostové nesouhlasí se zákazem měření 
rychlosti městskou a obecní policií 
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Tima Liberec vydala v rámci 
svého projektu „Profesní 
příprava na venkově pro ob-
dobí 2007 – 2013“ CD, kde 
publikuje dosud nezveřejně-
né výsledky ze sociologické-
ho průzkumu mezi místními 
akčními skupinami v ČR.  
Podrobná zpráva s názvem 
„Místní akční skupiny v ČR v 
roce Pět“ obsahuje nejen vy-
braná fakta o MAS v ČR a 
kapacitách pro jejich rozvoj, 
ale také názory, potřeby a oče-
kávání jejich představitelů. 
Výsledky průzkumu jsou pře-
hledně popsány a podrobně 
komentovány. Část zprávy se 

také zabývá benchmarkingem 
MAS a jednotlivé MAS mají 
možnost (podle popsaného 
postupu) porovnat se s těmi 
nejlepšími.  
Celá zpráva, která shrnuje 
výsledky zkoumání v letech 
2006 - 2007 a která dosud 
nebyla publikovaná, vyšla v 
omezeném nákladu i v tištěné 
podobě a je zveřejněná na 
www.tima-liberec.cz/leader a 
www.leaderplus.cz. 
Vydané CD obsahuje také 
další dokumenty a texty o me-
todě Leader a rozvoji venkova, 
způsoby jeho podpory a mož-
nosti rozvoje místních akčních 

skupin. Navíc jsou zde podrob-
né informace o samotném pro-
jektu, díky němuž CD vzniklo. 
Tima Liberec s partnery CpKP 
střední Morava a RDA Gla-
censis realizovala projekt od 
ledna 2006 do ledna 2008. 
Hlavním cílem bylo zjistit potře-
by MAS v Královéhradeckém a 
částečně Pardubickém kraji a 
na základě těchto informací 
sestavit vzdělávací kurz, který 
by zvýšil připravenost členů, 
pracovníků a spolupracovníků 
MAS na venkově. Tento kurz 
byl úspěšně ukončen v listopa-
du 2008 a následně získal 
akreditaci MŠMT.  

„Projekt splnil svůj účel a na-
pomohl ke zvýšení absorpční 
kapacity MAS v Královéhra-
deckém a Pardubickém kraji. 
Např. tři MAS, jejichž zástupci 
absolvovali vzdělávací kurz, 
získaly v investičním programu 
LEADER ČR celkem 7,5 mil. 
Kč“, uvedl Oldřich Čepelka, 
manažer projektu. „Navíc pro-
jekt přispěl ke zvýšení profesi-
onálních dovedností a znalostí 
pracovníků a spolupracovníků 
MAS, kteří nově nabyté zna-
losti a zkušenosti využijí při 
získávání prostředků EU a 
státního rozpočtu, které by 
jinak – nebýt těchto MAS – do 
kraje nepřišly.“                Tima 

Cédéčko:  Místní akční skupiny v roce PĚT 

Dobříš společně s dalšími 
obcemi/městy a organizace-
mi, které se aktivně věnují 
zapojování veřejnosti, na-
vštívila slovenské lázně 
Piešťany. Na tomto nefor-
málním setkání si účastníci 
předali zkušenosti z oblasti 
občanské participace.  
Třídenní pobyt v lázních byl 
„odměnou“ za ocenění v sou-
těži „O lidech s lidmi“. Město 
Dobříš zvítězilo v národním 
finále soutěže v oblasti komu-
nitního plánování sociálních 
služeb a souvisejícího zapojo-
vání svých občanů a následně 
získalo 2. místo na mezinárod-
ním fóru. Zástupkyně města 
prezentovaly projekt „Cesta ke 
komunitnímu plánu sociálních 

služeb na Dobříšsku“ spolufi-
nancovaný Evropskou unií a 
další projekty a aktivity, na 
nichž se podílí veřejnost – 
jedná se např. o utváření nové 
podoby dobříšského náměstí, 
strategický plán města, vznik či 
vybavení dětských hřišť, Místní 
Agendu 21 aj. 
Dobříš byla oceněna za pod-
poru místní demokracie     a 
spolupráci s neziskovými orga-
nizacemi a širokou veřejností, 
a to nejen na území města, 
nýbrž i v celém regionu. Tato 
soutěž zviditelnila Dobříš v 
rámci ČR a rovněž na meziná-
rodní úrovni.  
Účastníci soutěže měli mož-
nost inspirovat se dobrou praxí 
národních i zahraničních 

„kolegů“ a představit své zku-
šenosti. Do soutěže se zapojilo 
kolem 60 obcí ze zemí V4. 
Praxe Dobříše v zapojování 
veřejnosti se stala pozitivní 
inspirací ostatním a byly navá-
zány přeshraniční kontakty a 
potenciální budoucí spoluprá-
ce. Videozáznam z mezinárod-
ního fóra  a vyhlášení výsledků 
sou těže  na lezne t e  na 
http://regiotv.cz/index.php?opti
on=com_content&task=view&i
d=168&Itemid=53  
Metoda komunitního plánování 
je aktivně podporována přímo 
vedením města, proto bychom 
chtěly poděkovat panu staros-
tovi Mgr. Jaroslavu Melšovi a 
paní místostarostce Evě 
Marvanové za energii a důvě-

ru, kterou do projektů vkládají, 
za jejich přesvědčení, že ko-
munikace, kvalitní informova-
nost, zpětná vazba a otevře-
nost se brzy projeví v běžném 
životě a přinese spokojenost 
všem obyvatelům.  
Zároveň náleží srdečné podě-
kování obyvatelům, aktivním 
neziskovým organizacím      a 
dalším subjektům za jejich 
zájem o dění ve městě či regi-
onu! 
Více informací o projektech je 
na www.mestodobris.cz v sek-
ci Rozvojové projekty a sekci 
Komunitní plánování.  
Za město Dobříš Mgr. Lenka 
Mazochová a Ing. Dagmar 
Smrčinová, Ph.D. 

Ocenění Dobříše za zapojování veřejnosti 
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Jednání k vysvětlení návrhů 
měst a obcí, ale i ostatních 
ministerstev a dalších subjek-
tů, bylo však hned na počátku 
přerušeno. Důvodem byl zá-
sadní nesouhlas SMO ČR, 
krajských úřadů, ministerstev 
dopravy, zemědělství, průmys-
lu a obchodu, vnitra a dalších 
zúčastněných s postupem 
prací na přípravě novely, kdy 
byl namísto původního návrhu 
novely zákona o odpadech 
předložen jiný materiál, ke 
kterému se nemohli účastníci 
odpovědně vyjádřit. „Naše 
připomínky nebyly vzaty v po-
taz“, zaznívalo z úst zástupců 
resortů. Materiál obsahoval 
totiž jen část předložené nove-
ly zákona o odpadech předlo-
žené k připomínkování počát-
kem tohoto roku. Ministerstvo 
toto odůvodňuje nenadálým 
vývojem při projednávání a 
následném schválení nové 
evropské směrnice o odpa-
dech v Evropském parlamentu. 
„Evropská směrnice byla při-
pravována více jak dva roky, je 
proto velmi zvláštní, že minis-
terstvo životního prostředí při-
pravilo návrh, který na ni nere-
aguje, nebo alespoň nevyčkalo 
s předložením návrhu novely k 
připomínkám do přijetí koneč-
ného textu směrnice“, uvedl 
Pavel Drahovzal ze Svazu 
měst a obcí České republiky.  
Postup ministerstva životního 
prostředí není zcela v souladu 
se zvyklostmi a pravidly le-
gislativního procesu. Na se-
známení se s materiálem před-
loženým pro jednání měli 
účastníci pouze necelý den, 
krom toho někteří z nich mate-

r iá l  vůbec  neobdrže l i . 
„Rozhodně popíráme, že ne-
máme vůli jednat a dohodnout 
se o tom, jak má vypadat bu-
doucnost odpadového hospo-
dářství v České republice, prá-
vě naopak. Máme vůli jednat a 
chceme se dohodnout, ale 
nechceme diktát ministerstva 
životního prostředí. Města a 
obce jsou těmi subjekty, které 
se musí postarat o odpad od 
občanů. Proto potřebují mít i 
reálné možnosti stanovit způ-
sob, jak toto zajistit. Bohužel, 
přístup ministerstva spíše na-
svědčuje tomu, že jej názory a 
zkušenosti samospráv nezají-
mají,“ vysvětluje Marek Sýko-
ra, radní města Dobřany. 
Dnešní událost je vlastně jen 
důsledkem přístupu minister-
stva životního prostředí při 
přípravě novely zákona o od-
padech a dalších jeho záměrů 
v odpadovém hospodářství, 
např. zavedení zálohování 
jednocestných (ne opakovatel-
ně využitelných) nápojových 
obalů, zejm. PET lahví. 
„Zásadních jednání se totiž i 
přes opakované výzvy neú-
častní ministr životního pro-
středí Martin Bursík, vždy po-
šle nějakého úředníka, který 
jen návrhy a záměry minister-
stva odůvodní, ale už nemá 
možnost o nich rozhodovat,“ 
kritizuje přístup ministerstva 
Sýkora. Na tomto se shodla 
minulý týden 18. a 19. června i 
většina odborné veřejnosti, 
která se účastnila 9. ročníku 
konference „Odpadové dny 
2008“ v Hradci Králové. Právě 
na této konferenci byla před-
stavena „Strategie rozvoje 

nakládání s odpady v obcích a 
městech České republiky“, 
kterou zpracoval SMO ČR ve 
spolupráci s Asociací krajů (AK 
ČR). 
Strategie představuje koncepci 
nakládání s odpady v obcích a 
městech České republiky. Ma-
teriál je zpracován na základě 
veřejně dostupných údajů po-
pisujících stav odpadového 
hospodářství, dále ze zkuše-
ností odborníků v oblasti na-
kládání s odpady a rovněž 
samospráv a zároveň nabízí 
řešení rozvoje odpadového 
hospodářství na místní úrovni 
vycházející z reálných mož-
ností českých obcí a měst. 
Pavel Drahovzal ke Strategii 
uvádí: „Některé návrhy v ní 
obsažené, např. podpora ener-
getického využití odpadů, jsme 
již uplatnili v připomínkách k 
návrhu novely zákona o odpa-
dech. Bohužel, ministerstvo o 
nich nechce jednat, což potvr-
dilo i dnes. I přes tento postoj 
se nám podařilo ve spolupráci 
s poslanci napříč politickým 
spektrem prosadit v Poslanec-
ké sněmovně Parlamentu ČR 
zákaz výkupu kovového odpa-
du od fyzických osob a zákaz 
platby v hotovosti za vykoupe-
ný odpad“ (viz tisková informa-
ce SMO ČR z 13. června 
2008). SMO ČR věří, že návrh 
získá potřebnou podporu v 

Senátu Parlamentu ČR i u 
prezidenta republiky. „Pokud 
klesne množství kovového 
odpadu, který díky výkupům 
kovů dnes dostávají hutě, tak 
jen o tu část, která byla nabyta 
nelegálním způsobem, legálně 
nabytý kovový odpad může 
skončit pouze v hutích,“ reagu-
je na argumenty odpůrců návr-
hu Marek Sýkora. „Je přece v 
zájmu starostů a primátorů, 
aby chránili majetek, zdraví a 
životy svých občanů,“ dodává. 
SMO ČR věří, že ministerstvo 
při tvorbě novely zákona o 
odpadech, ale i samotného 
zákona o odpadech využije 
informací a návrhů, které ob-
sahuje Strategie. Tu předali 
zástupci Svazu ministru Bursí-
kovi dne 3. června 2008. „Je 
třeba, aby se ministerstvo za-
myslelo nad svým přístupem a 
projevilo skutečnou vůli dohod-
nout se. Chceme dodržení 
partnerského přístupu, jak nám 
jej garantuje vláda,“ vytýčil 
základní požadavek Marek 
Sýkora. Ovšem času pro doho-
du příliš mnoho není. V roce 
2010 a 2013 mají být splněny 
závazky Evropské unie na 
omezení množství odpadů 
ukládaného na skládky, při 
nedodržení hrozí České repub-
lice sankce ve výši 300 mil. Kč 
ročně.  

SMO 

Města a obce nechtějí diktát MŽP 
Připravit novelu zákona o odpadech v souladu s novou 
směrnicí EU o odpadech a s možnostmi České republiky se 
snaží Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR). Města a 
obce jsou totiž spolu s kraji odpovědné za nakládání s od-
pady od svých občanů, ale k naplňování jejich povinností 
jim chybí dostatečná podpora státu a finanční prostředky. 
Proto v rámci přípravy novely zákona o odpadech předlože-
né ministerstvem životního prostředí v únoru tohoto roku 
vznesl SMO ČR přes padesát věcných připomínek, ale až 
po čtyřech měsících se ministerstvo rozhodlo připomínka-
mi měst a obcí zabývat.   

Vláda schválila zákon o vypořádání 
majetkových podílů v družstvech 
Vláda  2.7. schválila návrh zákona o vypořádání majetkových 
podílů, na které vznikl oprávněným osobám nárok v souvislosti 
s transformací zemědělských družstev v devadesátých letech 
minulého století, a s ním související normy, např. zákon o vy-
pořádání majetkových podílů v souvislosti s transformací ze-
mědělských družstev. 
„Cílem předloženého návrhu zákona je uzavřít problematiku 
narovnání majetkových vztahů v družstvech stanovenou trans-
formačním zákonem z roku 1992. Chceme spravedlivým způ-
sobem zabránit přenosu povinnosti vypořádat nároky oprávně-
ných osob z části osob povinných na stát,“ uvedl ministr země-
dělství Petr Gandalovič. 

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe 
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Po čtyřech letech se v Liberku  
na Rychnovsku opět jednalo, 
tentokrát  v tzv. staré škole na 
Bělé, místní části Liberka, o 
případné výstavbě větrné elek-
trárny. Poprvé to bylo v únoru 
2004  v Uhřínově pod Dešt-
nou, místní části stejné obce, 
kdy se tam sešla víc než se-
dmdesátka občanů a chalupá-
řů a emotivně vystupovala 
proti chystané stavbě  tří větr-
ných 600kilowattových elektrá-
ren v místní části Malý Uhřínov 
„Po nás tu budou lidi!“, „Ta 
monstra tu zůstanou 200 až 
300 let“, „Nechme přírodu tak, 
jak je“, „Pro podnikatele to je 
bezvadný kšeft,  ale proč to 
máme odnést my?“ Tehdy je 
měl stavět – byl přítomen - 
německý podnikatel Jürgen 
Käppler těsně za hranicí Chrá-
něné krajinné oblasti Orlické 
hory, doslova za cestou, ten 
nakonec rezignoval slovy: 
„Jestliže to  má být proti vůli 
občanů, nebude se stavět.“  A 
větrníky tam nejsou. 
Páteční (27. června) tříhodino-
vé 11. veřejné zasedání obec-
ního zastupitelstva Liberka, 
který  má  šest místních částí - 
Bělou, Hlásku, Uhřínov, Pro-
rubky, Rampuši a  Liberk a v 
nichž žije 690 trvale hlášených  
obyvatel, mělo na programu 
docela poklidné body, jejichž 
projednávání sledovala víc než 
třicítka občanů – tzv. plán spo-
lečných zařízení (užitečné vě-
ci), závěrečný účet obce 
(hospodařila dobře), dotace 
(177 tisíc od krajského úřadu 
prostřednictvím Programu ob-
novy venkova, 114 tisíc z Mik-
roregionu Rychnovsko na ná-
kup malé mechanizace, sto-
procentní dotaci Hasičského 
záchranného sboru na nákup 
pěti uniforem) a  v bodě Různé 
pak ukončení členství v Dobro-
volném svazku obcí Orlické 
hory, jenže.  
Dosud poklidná atmosféra se 
stala rázem až výbušná, když 
se poprvé řeklo větrná elek-
trárna na Bělé. Byť na této 
schůzi nepadlo slovo o tom, 

kde a kolik větrníků by tam 
mělo na katastru Bělé  stát 
(navíc před časem  byla veřej-
ná prezentace jedné firmy, 
které tu větrníky chce stavět, 
na této schůzi pak vyšlo naje-
vo, že by  měly stát  asi na 
katastru sousední Hlásky, a ne 
tedy Bělé), vystoupil emotivně 
– diplomaticky řečeno - zá-
stupce občanského sdružení 
Bělský potok dr. Sedláček (na 
snímku). Zpochybnil oficiální 
podzimní anketu o případné 
výstavbě větrné elektrárny 
(zúčastnili se jí trvale žijící ob-
čané a většinový výsledek byl 
pro, stejně tak pro výstavbu  v 
poměru 5: 4 hlasovali zastupi-
telé) a uvedl výsledky druhé 
ankety, jíž si udělalo ono sdru-
žení a které se zúčastnili i cha-
lupáři a majitelé některých 
nemovitostí (opačný výsledek 
plus argumenty zničí se ráz 
krajiny, je to kousek od CHKO 
Orlické hory).  Padla slova 
nejsme rovnoprávní a svépráv-
ní občané, že v usnesení za-
stupitelstva nebylo zapsáno, 
že se postaví větrné elektrár-
ny, že máme právo na informo-
vanost, my sem směřujeme 
sem životy a nechceme elek-
trárnu za zadkem.  Ze zasedá-
ní se samozřejmě dělal zápis, 
jehož součástí bude – tak bylo 
přijato - i písemný protest  ob-
čanského sdružení Bělský 
potok.  
Na otázku, proč sdružení vyja-
dřuje nespokojenost s postu-
pem liberského zastupitelstva, 
odpověděl jiný z přítomných 
(nežije tu, ale svlastní tu ne-
movitost) na schů-
zi: "Jsem nespoko-
jen s organizací 
první ankety, kte-
rou dělalo před-
sednictvo a v níž 
diskriminují všech-
ny ostatní majitele 
nemovitostí, tedy 
majitele chalup a 
pozemků. Rozhod-
ně mají stejné prá-
vo jako trvale žijící 
lidé k vyslovení se 

k tak závažné stavbě, jako je 
větrná elektrárna. Stavba této 
přibližně 120 metrů vysoké 
věže s vrtulí se dotkne nejen 
okolobydlících a ztíží jim tak 
svojí určitou hlučností vrtule 
život, ale dotkne se to i dalších 
stovek a tisíců lidí, kteří mají 
Orlické hory rádi. Najednou na 
kopci bude trčet železné mon-
strum s viditelností mnoha 
desítek kilometrů daleko, při 
dobré viditelnosti i víc jak sto 
kilometrů. Po nějakém čase, 
kdy se tato problematika do-
stala do širšího povědomí ob-
čanů, provedlo občanské sdru-
žení Bělský potok další anketu 
na Bělé, kde jednoznačně pře-
vládá počet odpůrců této stav-
by, a my chceme, aby ji zastu-
pitelstvo vzalo v potaz, přehod-
notilo svoje původní rozhodnu-
tí, které umožňuje tuto stavbu. 
Přejeme si, aby zastupitelstvo, 
námi zvolené, vyslechlo hlas 
většiny a rozhodlo, že se stav-
ba větrné elektrárny nepovolí 
na katastru Bělé ani jiných 
katastrálních územích patří-
cích pod Liberk." 
K  tomu dodal Jiří Šimerda, 
starosta Liberka, v němž trvale 
žije 690 obyvatel: „Prezentace 
zájemců o výstavbu větrných 
elektráren už byly v Liberku  
dvakrát, termíny a konání bylo 
zveřejněno stejně tak v Bělé 
jako v jiných částech obce. Že 
ze strany bělských občanů a 
rekreantů nebyl zájem se zú-
častnit těchto prezentací, za to 
nemůže obecní úřad. Na pro-
hlídku větrných elektráren, jež 
byly v provozu, nás pozvala 

jedna firma, která se o tento 
projekt zajímá. 17.11. 2007 
jsme zavítali do obce Raabs v 
Rakousku. Na této ukázce 
větrné elektrárny v provozu byl 
z Bělé pouze pan RNDr. Sed-
láček, nikdo jiný z Bělé. Proč? 
Teď si stěžují, že nemají infor-
mace.. Anketa, kterou prová-
děla obec,  se konala od 18.1. 
2008 do 27.1. 2008. Zastupite-
lé obešli občany osobně z dů-
vodu vyšší účasti. Navíc jsme 
oslovili občany už od 15 let, 
protože si myslíme, že na tuto 
věc mají svůj názor. Tak,  jak 
bylo domluveno, bude na na-
šich internetových stránkách 
zřízena záložka Větrné elek-
trárny, ale budou tam informa-
ce, které se týkají pouze naší 
obce. Všeobecné informace o 
větrných elektrárnách jsou 
volně dostupné na interneto-
vých stránkách od jiných po-
skytovatelů. Jako bod progra-
mu na pozvánkách veřejného 
zasedání bude bod Větrné 
elektrárny v případě, že bude 
mít zastupitelstvo obce nové 
informace. Pokud budou mít 
občané zájem o tomto hovořit, 
mají dostatek příležitosti v bo-
dě Diskuse,“ dodal.  
 Co bude dál? Určitě je dobré, 
že občané budou včas infor-
mováni (dobrý nápad, aby se 
na pozvánku rovnou napsalo, 
že se bude jednat o větrné 
elektrárně, dát na internetovou 
prezentaci obce rubriku věno-
vanou tomuto tématu).  

Text a foto: 
PhDr. Josef Krám 

Větrné elektrárny v Liberku podruhé 
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Téměř 36 milionů z Evropského fondu pro regionální rozvoj a stát-
ního rozpočtu  je určeno na pomoc obcím s tvorbou a aktualizací 
územních plánů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 30. 6. 
2008 výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory obcím z fon-
dů EU. Obce mohou o tyto peníze požádat do 31. 12. 2008.  Cel-
kový finanční objem výzvy je 35 840 000 Kč, podpora je poskyto-
vána formou dotace pro individuální projekty. Podíl spolufinanco-
vání z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude pro všechny 
projekty ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů, 15 % tvoří 
národní spolufinancování hrazené ze státního rozpočtu. Maximál-
ní přípustná výše celkových způsobilých výdajů činí 2 mil. Kč. O 
podporu můžou požádat obce od 500 do 4999 obyvatel, které 
dosud nemají územní plán, územní plán sídelního útvaru nebo 
územní plán obce, nebo obce od 500 obyvatel, jejichž územní 
plán sídelního útvaru schválený před 1. červencem 1992 pozbývá 
platnosti podle § 187 odst. 1 stavebního zákona a které zároveň 
musí do nového územního plánu zapracovat rozvojový záměr 
nadmístního významu obsažený v Politice územního rozvoje nebo 
v územně plánovací dokumentaci kraje.  

36 milionů na územní plány 


