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Stalo se tak u příležitosti 
prvníhosetkání ájurvédařů 
České republiky. Toto setká-
ní bylo zahájeno v sobotu 
dne 12.7. 2008 v místní zá-
kladní a mateřské škole, bu-
de trvat celkem 10 dní a po-
řádá ho Sdružení ájurvédařů 
o.s. z Prahy.  
Slavnostního zahájení se zú-
častnili významné osobnosti. 
Byl to Dr. Kiran Vyas, působí 
již dlouhá léta ve Francii a 
provozuje ájurvédské centrum 
v Paříží a v Normandii, Dr. 
Dilip Trivedi, který k nám přijel 
z Indie, provozuje svou ájur-
védskou praxi v Bombay a 
výrobnu ajurvédských příprav-
ků a léků, Jan Švenda – před-
seda Českomoravského svazu 
léčitelských umění v Olomouci, 
Stanislav Flandera – ředitel 
soukromého vzdělávacího a 
nestátního zdravotnického 
zařízení v Praze, Vítězslav 
Kapčuk – starosta obce Syn-
kov-Slemeno, Jaroslav Štefek 
– místostarosta obce Synkov-
Slemeno, Mgr. Dagmar Vino-
palová – ředitelka základní a 
mateřské školy obce Synkov-
Slemeno, Dr. Govind S. Rajpo-
ot – čestný předseda Sdružení 
Ájurvédařů, o.s. a dalších 30 
příznivců ájurvédy. 
Pozvání na toto setkání přijal i 
velvyslanec Indické republiky v 
České republice jeho excelen-
ce D.P. Srivastava, který na 
toto setkání dorazil v podve-
čer. Po slavnostní večeři pro-
běhla diskuse s účastníky, kde 
pan velvyslanec ocenil zájem o 
ájurvédu, příjemné prostředí a 
dobrou organizaci. 

Dr. Govind S. Rajpoot, čestný 
předseda Sdružení Ájurvéda-
řů, o.s. nám přibližuje co to je 
ájurvéda: „Ájurvéda je souhrn 
informací neboli obor, ve kte-
rém se mluví o životním stylu, 
tedy o přírodním stylu života. 
Aby se o tom snadněji mluvilo, 
tak když to tak pozoruji, tak ta 
staročeská kultura, staročeské 
zvyky, staročeské mezilidské 
vztahy, tak tam vidím perfektní 
ájurvédu. To kdyby se podařilo 
obnovit, tak je splněný cíl ájur-
védy.“ 
Ing. Antonín Novák, ředitel 
Sdružení Ájurvédařů, o.s. nám 
odpověděl na otázky: Proč se 
tábor konal zrovna v Sleme-
ně? „Sdružení Ájurvédařů, 
o.s. má pole působnosti po 
celé České republice, každým 
rokem budeme vybírat místo 
pro naše setkání v jiném regio-
nu a tentokrát jsme tuto obec 
vybrali poněvadž zde jsou pří-
jemní lidé, krásná příroda a 
vstřícné vedení obce.“ 
 Co si odvezou účastníci 

Vašeho setkání?  
„Našim cílem je ukázat účast-
níkům setkání základní zásady 
ájurvédy a ájurjógy, díky kte-

rým se naučí preventivně pe-
čovat a udržovat své zdraví a 
tím předcházet vzniku nemo-
cí.“                                    (JK) 

Obec Synkov – Slemeno navštívil velvyslanec 
Indické republiky 

 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
 

Politiky územního rozvoje ČR 2008  
a Vyhodnocení vlivů PÚR ČR 2008 

na udržitelný rozvoj území 
  (včetně Zprávy o uplatňování PÚR ČR 2006) 

 

Ve středu 17. září 2008 od 16:30 hodin,  
v Sále B. Bakaly, Žerotínovo nám. 6, Brno 

(Velký sál) 
Cílem veřejného projednání je poskytnout veřejnosti informace 
a odborný výklad potřebné k podávání připomínek. Připomín-
ky ze strany veřejnosti k výše uvedeným dokumentům lze 
zaslat v termínu do 25. září 2008 na MMR. Informace o PÚR 
ČR 2008 jakož i o dalších doprovodných materiálech získáte 
na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a to 
na internetové adrese:                          .  
http://www.mmr.cz/politika-uzemniho-rozvoje-cr-2008  
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Krajský úřad Olomouckého 
kraje opět zamítl odvolání a 
potvrdil územní rozhodnutí 
pro Hornbach, Hnutí DUHA 
Olomouc opět podá žalobu 
Krajský úřad Olomouckého 
kraje, odbor strategického roz-
voje kraje (dále jen „KÚOK“), 
vydal dne 20. června rozhod-
nutí, jímž opět zamítnul již v 
minulosti podaná odvolání 
obyvatel ulice Rolsberské a 
Hnutí DUHA Olomouc proti 
územnímu rozhodnutí na 
umístění obchodního centra 
Hornbach1). 
Stalo se tak i přesto, že KÚOK 
podal v květnu tohoto roku 
kasační stížnost proti rozsudku 
Krajského soudu v Ostravě, 
jímž bylo jeho rozhodnutí o 

potvrzení územního rozhodnutí 
na umístění stavby Hrnbachu 
zrušeno. Z toho, že KÚOK 
podal kasační stížnost, lze 
usuzovat, že s rozhodnutím 
soudu nesouhlasí. Nicméně 
vzápětí, aniž by vzal kasační 
stížnost zpět, vydal nové roz-
hodnutí, kde, jak tvrdí, rozhod-
nutí soudu vyhověl.  
V novém rozhodnutí KÚOK 
zvolil zcela novou strategii, 
kterou se pokusil uplatnit už v 
kasační stížnosti, a sice vylou-
čil Hnutí DUHA Olomouc jako 
účastníka z územního řízení s 
argumentem, že v územním 
řízení na umístění stavby 
Hornbachu nebyly dotčeny 
zájmy ochrany přírody a kraji-
ny. Při stavbě Hornbachu však 

došlo ke kácení stromů2), je-
jichž ochrana je zakotvena 
právě v zákoně o ochraně pří-
rody a krajiny. Krajský úřad 
Olomouckého kraje, pokud 
rozhodoval s plnou znalostí 
věci, o této skutečnosti musel 
vědět, neboť na rozhodnutí 
povolující kácení dřevin ros-
toucích mimo les odkazuje 
také územní rozhodnutí, které 
KÚOK tímto novým rozhodnu-
tím opět potvrdil3). 
„Tento nový postoj krajského 
úřadu nechápeme. Musí mu 
být přece zřejmé, že proti to-
muto rozhodnutí podáme opět 
správní žalobu, a to především 
z toho důvodu, že vyloučení 
Hnutí DUHA Olomouc z územ-
ního řízení na umístění stavby 

Hornbachu je nezákonné, pro-
tože touto stavbou byly dotče-
ny stromy, které jsou chráněny 
zákonem o ochraně přírody a 
krajiny. Hnutí DUHA jako ob-
čanské sdružení, jehož hlav-
ním cílem činnosti je ochrana 
přírody a krajiny, je oprávněno 
být účastníkem správních říze-
ní, v nichž mohou být zájmy 
ochrany přírody a krajiny do-
tčeny. Takovým řízením je i 
řízení územní. Jsme přesvěd-
čeni o tom, že žaloba bude 
opět úspěšná a zaráží nás, že 
krajský úřad takovým způso-
bem plýtvá veřejnými prostřed-
ky a důvěrou občanů v zákon-
né rozhodování “ uvedla Domi-
nika Kovaříková z Hnutí DUHA 
Olomouc.              Hnutí Duha 

Olomoucká Hornbach potřetí – historie se opakuje... 

Obce a města se velmi často potýkají s 
problémem, že na své náklady udržují 
veřejně přístupná prostranství (parky, lesy 
aj.), která jsou ovšem ve vlastnictví státu 
a správu nad nimi vykonává některá z 
několika státních institucí – PF ČR, SL 
ČR, ÚZSVM. Vzhledem k tomu, že jde o 
plochy, které neslouží komerčnímu využi-
tí, usilují samosprávy, aby jim byly bez-
úplatně převedeny. V opačném případě 
se totiž pod tlakem obecného mínění sta-
rají na  své náklady o majetek, který jim 
nepatří. „Můžeme podle zákona o obcích 
udělit až 100 000 Kč pokuty za neudržo-
vání čistoty a pořádku na pozemku, jestli-
že je narušen vzhled obce,“ argumentuje 
Josef Bezdíček, starosta Čermné nad 
Orlicí a předseda Komory obcí SMO ČR. 
„V zájmu zachování dobrých vztahů se 
státem, ale k tomuto kroku nechceme 
zatím přistupovat. I proto se pokoušíme 
majetek udržovaný z obecních peněz 
získat na základě bezúplatného převodu 
od státu, ale zákon č. 95/1999 Sb., o pod-

mínkách převodu zemědělských a lesních 
pozemků nám to znemožňuje,“ dodává. 
Na případných změnách ve prospěch 
obcí se chce Komora obcí dohodnout s 
výše uvedenými institucemi v rámci mo-
mentálně připravované novely zákona č. 
95/1999 Sb. 
Dalším závažným bodem jednání byla 
problematika poštovních a telefonních 
služeb pro občany. „Česká pošta, s. p. se 
bude na základě usnesení vlády z loňské-
ho roku reorganizovat a privatizovat. 
Zejména mezi malými obcemi je obava z 
toho, že jejich občané přijdou o služby v 
dané obci a budou muset dojíždět podat 
balík nebo pro dopis do vlastních rukou 
např. až 10 km daleko,“ vysvětluje Jiří 
Životský, starosta obce Sokolnice na jižní 
Moravě. Obdobná situace by měla nastat 
i s veřejnými telefonními automaty, podle 
záměru České telekomunikačního úřadu 
by mělo z ekonomických důvodů dojít ke 
snížení jejich počtu, opět na malých ob-
cích. „Ano, telefonní automaty nejsou již 

tak využívány jako před deseti lety, 
zejména díky mobilním telefonům, ale 
stále, mají smysl, protože představují 
možnost zavolat v krizové situaci pomoc, 
když se mobilní telefon vybije, popř. není 
signál. Nehledě na to, že starší spoluob-
čané mobilní telefony ovládat neumí, tak 
raději volají z pevné linky. Bude-li předlo-
žena ucelená koncepce, zohledňující 
potřeby malých obcí, jsme ochotni o ní 
diskutovat a dohodnout se,“ objasňuje 
požadavky Komory obcí. 
V průběhu jednání se Komora obcí rov-
něž vyslovila pro obnovu částečné pravo-
moci stavebních úřadů u stavebních ko-
misí na obcích. Díky novému stavebnímu 
zákonu, účinnému od 1. ledna 2007, ne-
mohou být drobné stavby řešeny na cca 3 
000 obcích, ale pouze na 700 stavebních 
úřadech.  

Mgr. Pavel Drahovzal 

Obce nechtějí na své náklady udržovat státní majetek 
Na svém červnovém zasedání v Klenčí pod Čerchovem přijala Komora obcí Sva-
zu měst a obcí České republiky (SMO ČR) několik zásadních rozhodnutí týkající 
se týkající se celé řady obcí. Především se zabývala problematikou bezúplat-
ných převodů nevyužitého státního majetku na města a obce. Vyjádřila nespo-
kojenost s tím, že na její zasedání se odmítli dostavit zástupci organizací Stát-
ních lesů České republiky, s.p. (SL ČR) a Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových (ÚZSVM), které spravují státní majetek. Jednání tak byla vedena 
pouze s 2. místopředsedkyní Pozemkového fondu České republiky (PF ČR), Ing. 
Květoslavou Brátovou, Ph.D. 



Strá nk a  3 Venkovské noviny, SRPEN 2008, číslo 8  / 2008 

Ve dnech od 2. do 10. srpna 
2008 se nedaleko finského 
města Vammala uskuteční 
mezinárodní setkání s názvem 
„Mládež a krajina II.“, kterého 
se zúčastní celkem 50 mla-
dých lidí z České republiky, 
Nizozemí a Finska. Tuto výmě-
nu mládeže pořádá občanské 
sdružení Podblanickem z Vla-
šimi ve spolupráci se svými 
zahraničními partnery – místní 
akční skupinou Joutsenten 
reitti z jihozápadního Finska a 
neziskovou organizací Land-
schapsbeheer Groningen z 
Nizozemí. Projekt přímo nava-
zuje na úspěšnou loňskou 
výměnu mládeže, která se 
uskutečnila v Nizozemí a záro-
veň je pokračováním dlouhole-
té spolupráce všech partner-
ských organizací v rámci pro-
jektu Studenti pro venkov. 
„Nejedná se o první meziná-
rodní výměnu ve Finsku. To 
jsme navštívili již v roce 2004 
spolu s 15-ti studenty z celé 
České republiky. Nerealizuje-
me ale nějaké zdvořilostní 
návštěvy nebo poznávací výle-
ty. Principem celého projektu 

je co největší zapojení všech 
účastníků do programu a jsem 
ráda, že se nám podařilo, aby i 
tento projekt vedli studenti, 
kteří se účastnili předchozích 
akcí, a kteří se snaží zapojit 
zase nové účastníky,“ popisuje 
Renata Vondráková (před-
sedkyně o.s. Podblanickem) 
výsledky dlouhodobého projek-
tu Studenti pro venkov, jehož 
cílem je zapojení mladých lidí 
do aktivit v rozvoji venkova.  
Cílem letošní výměny bude 
vedle poznávání finské krajiny 
především poskytnutí prostoru 
pro vzájemný dialog mezi mla-
dými lidmi ze tří různých ev-
ropských zemí. Všichni účast-
níci výměny mají zájem o tvor-
bu a ochranu krajiny jejich 
domova, proto budou moci 
během společného setkání 
sdílet své poznatky i zkuše-
nosti s vlastními projekty za-
měřenými na péči o krajinu a 
vzájemně se inspirovat pro 
další aktivity v této oblasti. 
Srpnovému setkání studentů 
předcházela čtyřdenní pláno-
vací schůzka, která se usku-

tečnila přímo v místě konání v 
rekreační oblasti Ellivuori a ve 
vesnici Lantula ve Finsku ve 
dnech od 7. do 10. června. 
Společného plánování se zú-
častnili dva zástupci z holand-
ské organizace Landscha-
psbeheer, dále finští organizá-
toři a také dvě představitelky 
českého týmu. „Bylo to velmi 
příjemné a přínosné setkání. 
Měli jsme možnost se sezná-
mit s místem konání výměny, 
sestavit jeho podrobný pro-
gram a hlavně si osobně sdělit 
svá očekávání od projektu. 
Finští organizátoři byli velmi 
pohostinní a přátelští, také s 
holandskými partnery se nám 
skvěle spolupracovalo,“ vyhod-
nocuje výsledky plánovacího 
setkání ve Finsku koordinátor-
ka projektu Eva Hájková. 
Celý projekt je postaven na 
aktivním zapojení všech zú-
častněných, proto se ve dnech 
21. a 22. června ještě  usku-
tečnila ve Spolkovém domě ve 
Vlašimi přípravná schůzka 
českého týmu. Jejím hlavním 
programem bylo vzájemné 
seznámení českých účastníků 

a především společná příprava 
tvořivých workshopů, které 
budou nedílnou součástí sa-
motné výměny ve Finsku. Po-
mocí těchto workshopů mladí 
lidé seznámí zahraniční účast-
níky s českou kulturou, specifi-
ky české krajiny a formami 
jejího využívání a ochrany.  
Projekt „Mládež a krajina II.“ 
finančně podpořila Česká ná-
rodní agentura Mládež v rámci 
programu Evropské unie pro 
neformální vzdělávání nazva-
ném Mládež v akci. Nad pro-
jektem také laskavě převzal 
svou záštitu hejtman Středo-
českého kraje pan Ing. Petr 
Bendl, který navíc celý projekt 
podpořil také finančně, takže 
bude možné realizovat i putov-
ní výstavu fotografií z pobytu 
ve Finsku. 
Informace o projektu najdete 
na www.studentiprovenkov.cz 
nebo www.studentsforcountry-
side.eu.  

Eva Hájková, 
 Podblanickem o.s. 

 

Mladí lidé se zájmem o ochranu a tvorbu 
krajiny se chystají do Finska 

S žádostí o grant uspělo v letním granto-
vém kole u programu Strom života Nada-
ce Partnerství sedmnáct žádajících. Mezi 
projekty v osmi krajích bylo rozděleno 
celkem 1,7 milionu korun. Generálním 
partnerem programu Strom života je spo-
lečnost Skanska, která na něj v letošním 
roce věnuje 6,2 milionu korun. 
V letním grantovém kole mohla občanská 
sdružení a obce žádat o grant na péči o 
krajinu ve výši až 100 tisíc korun. Projek-
ty, které se grantová komise 26. června 
rozhodla podpořit, lze rozdělit na dva ty-
py. Část z nich se úzce vztahuje k přísluš-
nému regionu, dosah jiných plánovaných 
aktivit hranice regionu přesáhne. „K pod-
poře jsme vybrali na jedné straně projek-
ty, které jsou ochranářské v klasickém 
slova smyslu, jako například  výsadby 
stromů nebo praktické ochrany hnízdišť 

ptáků.  Na druhé straně jsme vybrali i 
projekty, které se snaží řešit problémy na 
celostátní úrovni, a to třeba formou infor-
mování veřejnosti nebo změnou legislati-
vy,“ uvedl František Brückner z Nadace 
Partnerství. 
O celostátním dopadu lze hovořit napří-
klad u záměru ČSOP Veronica. Jeho cí-
lem je posoudit plány na civilní využití čtyř 
vojenských újezdů, porovnat význam 
těchto území z hlediska ochrany přírody a 
tyto informace vztáhnout na situaci v okol-
ních státech – Polsku, Slovensku a Ma-
ďarsku. V dalším podpořeném projektu s 
názvem „Zasaď si svůj strom“ usiluje Hnu-
tí Brontosaurus o zapojení mládeže do 
výsadeb stromů a péče o vybrané lokality 
v celé České republice. Česká společnost 
pro ochranu netopýrů uspěla se záměrem 
informování veřejnosti o možnostech 

ochrany netopýrů vázaných na lidské 
stavby. Přednášky, informační materiály i 
modelové příklady by měly oslovit zejmé-
na projektanty, stavební firmy, majitele 
budov, pracovníky státní správy a samo-
správy, ale i širší veřejnost. ZO ČSOP 
Salamandr se rozhodlo spustit mediální 
kampaň, která by veřejnost informovala o 
problematice černého motokrosu, zamezi-
la jeho nelegálnímu šíření a naopak po-
skytla legální možnosti, jak tuto aktivitu 
provozovat. 
Další grantová uzávěrka programu Strom 
života je naplánována na 29. srpna 2008. 
K tomuto datu lze zasílat žádosti o grant 
na výsadbu stromů v obci či krajině, a to v 
částce do 20 tisíc korun. 

František Brückner, 
 Nadace Partnerství 

Nadace Partnerství podpořila 17 projektů péče o krajinu 
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Na jižní Moravě se stále disku-
tuje o hlavních dálničních kori-
dorech. Řada obcí dlouhodobě 
protestuje proti postupu Kraj-
ského úřadu Jihomoravského 
kraje. Diskuze se dostala tak 
daleko, že místo řádného řeše-
ní v rámci územního plánování 
na Jižní Moravě o věci v červ-
nu jednala dokonce vláda. Co 
se vlastně děje? 
Podařilo se zajistit, že na stole 
nyní leží nové komplexní řeše-
ní pro dálkovou dopravu přes 
celou jižní Moravu (tj. silnice 
R43, R52, R55, D1, D2). Na 
stole je tedy nejen staré řešení 
Jihomoravského kraje, ale i 
nové řešení prověřené autori-
zovanou odbornou studií, které 
prokázalo, že na jižní Moravě 
lze zajistit stejnou nebo dokon-
ce lepší dopravní obslužnost, a 
to o 30 miliard levněji. Třicet 
miliard korun, to již nepochyb-
ně stojí za zamyšlení, neboť to 
představuje přes 100 000 ko-
run na každou čtyřčlennou 
rodinu v kraji.  
Téměř každý si dovede před-
stavit lepší využití takového 
ohromného množství peněz. 
Navíc se neodbytně vnucuje 
otázka, v které kapse by tyto 
peníze skončily. To by snad 
byl největší „tunel“ a „prostor 
pro korupci“, který jsme dopo-
sud viděli.  
Jak tedy vypadá staré a jak 
vypadá nové řešení pro jižní 
Moravu? Staré řešení předpo-
kládá kapacitní napojení Brna 
a Rakouska přes Mikulov, no-

vé řešení požaduje posílit exis-
tující napojení u Břeclavi. 
Zdánlivý detail, ale s velkými 
následky.  
Někteří z nás bohužel zřejmě 
žijí v předsudcích z doby exis-
tence železné opony, kdy v 
podstatě jedinou dírou 
„prostříhanou“ v ostnatém drá-
tu na jižní Moravě byl hraniční 
přechod Mikulov. Tato doba je 
ale už skoro dvacet let za námi 
a bylo dáno dost času odborní-
kům územního plánování  vy-
rovnat se s novou situací. Zdá 
se, že se to nestalo.  
Nyní po vstupu do EU a do 
„Schengenu“ se čím dál více 

ukazuje, že stará řešení jsou 
nevhodná.  Dramaticky roste 
doprava přes volné hranice a 
přes naši republiku se řítí tran-
zitní doprava. Málokdo ví, že 
největší tranzitní osobní a leh-
ká nákladní doprava je na 
směru z polského Katovicka a 
Krakovska do Dolního Rakous-
ka. Logickým a nejkratším 
směrem pro tuto dopravu je 
trasa R55, po které volá Zlín-
ský kraj. R55 měla už dávno 
dostat svoji prioritu, jak ostatně 
ukazují i nedávné problémy u 
Bzence. Problémy na R55 jsou 
řešitelné, jen je třeba zavčas 
respektovat evropskou legisla-
tivu a nedoufat, že se řešení v 

rozporu s evropskou legislati-
vou prosadí nečinností orgánů 
a silou politiků.  
R55 od Zlína do Břeclavi má 
logickou návaznost na pláno-
vaný obchvat Břeclavi. Na 
rakouské straně hranice se 
připravuje stavba modernizo-
vané silnice B47 s napojením k 
Břeclavi. Co se děje na české 
straně? Konec konců, posled-
ním problémem jsou pouhé tři 
kilometry od obchvatu Břeclavi 
na rakouskou hranici.  
Krajský úřad Jihomoravského 
kraje a Ředitelství silnic a dál-
nic dlouhodobě tvrdilo, že na-
pojení Rakouska a ČR u Břec-
lavi kapacitní silnicí není mož-
né. Dnes je už řadou studií 
doloženo, že to nejen není 
pravda, ale naopak že toto 
napojení je výhodné ekono-
micky, dopravně i ekologicky. 
Přesto se stále ozývá v den-
ním tisku propaganda proti 
R55 prodloužené až po státní 
hranici s Rakouskem.  
Vláda přijala 9. června usnese-
ní, kde překvapivě souhlasí i s 
napojením u Břeclavi a ukládá 
ministru dopravy jednat s Ra-

Diskuze o jihomoravských dálnicích pokračuje 

Parametr Výhoda R55 a napojení na Rakousko u Břeclavi 
Ekonomie Úspora cca 30 miliard. Trasa na Mikulov oceněna studií podle meto-

diky Světové banky jako ekonomicky neživotaschopná 
Dopravní obsluž-
nost 

Kratší trasa pro tranzitní dopravu. Napojení Zlína, Hodonína a Břecla-
vi na Rakousko. Minimální dopad pro Brno 

Ekologie Studií doložen menší dopad 

Prioritizace Urychlená výstavba R55 a obchvatu Břeclavi. Uvolnění prostředků 
pro Pohořelice - Znojmo 

UNESCO Lednicko-valtický areál ochráněn od průjezdu dopravy ve směru 
Břeclav - Rakousko 

Výhody řešení s napojením R55 u Břeclavi shrnuje tabulka: 

Dokončení na straně 5 
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Podlipansko - Značení domá-
cích výrobků certifikátem 
„Polabí - regionální produkt“ 
začíná. 
 „V rámci projektu „Vandrování 
Podlipanskem“ jsme založili 
značku „Polabí – regionální 
produkt®“. Prostřednictvím 
této značky chceme místním 
obyvatelům, ale i návštěvní-
kům představit výrobky, které 
vznikají díky šikovnosti míst-
ních výrobců. V dnešní době 
přesycenosti trhu dovozovým 
zbožím, cítíme potřebu podpo-
řit úsilí těchto lidí. Půjde o pro-
pagaci v novinách, budeme 
vydávat katalogy, účastnit se 
výstav, jarmarků, veletrhů.“  

uvedla Michaela Roškotová,  
koordinátor Místní akční skupi-
ny (MAS) Podlipansko, o.p.s. 
Polabí je devátým regionem v 
Česku, kde bylo značení zave-
deno (po oblastech Krkonoše, 
Šumava, Beskydy, Moravský 
kras, Orlické hory, Vysočina, 
Górolsko Swoboda (Jablun-
kovsko), Moravské Kravařsko 
(Poodří)). Značka „Polabí – 
regionální produkt®“ je podpo-
rována Zlatým pruhem Polabí, 
o.p.s, MAS Svatojiřský les, 
MAS Pošembeří, MAS Vyhlíd-
ky a MAS Mezilesí. 
Žádosti o značku posuzuje 
certifikační komise, ve které 

jsou minimálně z poloviny za-
stoupeni sami výrobci. Právo 
na užívání značky získá výrob-
ce na dva roky. Po uplynutí 
této lhůty má možnost zažádat 
o značku znovu. 
Zájemci o značku mohou po-
dat žádost, kterou naleznou na 
www.podlipansko.cz, nebo 
www.domaci–vyrobky.cz, do 
20.srpna 2008. Předávání prv-
ních certifikátů je plánováno na 
říjen 2008 na výstavišti v Lysé 
nad Labem, při konání veletrhu 
Zemědělec a Náš domov. 
Další certifikace budou probí-
hat v půlročních intervalech. 
Domácím výrobkům z Podli-

panska a celého Polabí je ur-
čena již zmiňovaná značka 
„Polabí – regionální produkt®“. 
Ucházet se o ni mohou výrobci 
z území od Mělníka po Kolín 
„Chtěli bychom značkou pod-
pořit místní výrobce a řemesl-
níky a pomoci jim zviditelnit 
jejich aktivity. Pro některé větší 
firmy není tato značka prvořa-
dou záležitostí, ale určitě ji 
mnozí využijí a zdůrazní tak 
příslušnost k regionu,“ říká 
koordinátor projektu značení 
domácích výrobků v Polabí 
Michaela Roškotová.  
V dnešním globalizovaném 
světě sílí potřeba  zachovat 
identitu regionů. Důležitou 
prioritou  je propojení mezi 
šetrným využíváním přírodního 
bohatství, místními tradicemi  
a kulturou s hospodařením 
člověka  v krajině a ekonomic-
kou prosperitou regionu.  
REGIONÁLNÍ ZNAČENÍ VÝ-
ROBKŮ je jedním ze způsobů, 
jak posílit charakter a jedineč-
nost určitého území a zároveň 
je využít ve prospěch jeho 
obyvatel. 

    MAS Podlipansko 

Podporujeme domácí výrobky POLABÍ 

Diskuze o jihomoravských dálnicích pokračuje 

kouskem i o mezinárodní 
smlouvě pro toto napojení. 
Kde je tedy problém? Uvedené 
usnesení vlády je problematic-
ké v tom, že nestanovuje ča-
sový plán a je nepochybné, že 
představa některých zaintere-
sovaných není dořešit R55 a 
obchvat Břeclavi v příštích 
několika letech, ale naopak 
odsunout R55 a obchvat Břec-
lavi až poté, co si naplní svůj 
neekonomický záměr a možná 
i osobní sen vybudovat dupli-
citní dálniční komunikaci na 

Mikulov, což je silnice vzdále-
ná od současné ne úplně vytí-
žené D2 v průměru cca jen 10 
km. Tím se 30 000 000 000 
nejen neušetří, ale náklady 
ještě neodůvodněně narostou. 
Vnucuje se dojem, že si to 
někteří asi přejí. 
Je jistě nepřípustné, aby se za 
urychlení dopravy Brno – Ví-
deň o 5 minut zaplatilo 30 mili-
ardami a přitom, aby se o 
mnoho let odsunulo budování 
R55 od Zlína do Břeclavi, ob-
chvatu Břeclavi a také dalších 
silnic, například silnice Poho-

řelice – Znojmo. 
Všichni si přejeme, aby Jiho-
moravský kraj měl co nejdříve 
vylepšenou dopravní infra-
strukturu. Je na čase, aby si 
zodpovědní v Jihomoravském 
kraji uvědomili, že miliardy z 
Bruselu i naše české je nutno 
používat jen na dobře zdůvod-
něné a s veřejností projednané 
projekty, a to projekty, které 
budou pomáhat a ne škodit.  
Doc. Petr Firbas, 
Předseda OS za kvalitu byd-
lení v Kníničkách, Jinačovi-
cích a Rozdrojovicích 

Pokračování ze strany 4 

Soutěžit se bude ve čtyřech oblastech: web úřa-
du, přístup k informacím, svoboda projevu,  
účast na rozhodování. 
Letos poprvé také bude hlasovat veřejnost.  
Pro kvalitnější hodnocení v kontextu budou mít 
porotci/kyně k disposici informaci i o celkovém 
obrazu úřadu v oblasti otevřenosti 
Cena médií: Letos poprvé budou moci novináři/ky 
hlasovat, které ministerstvo či centrální úřad 
získá titul „Tajemný hrad v Karpatech“. 
Uzávěrka soutěže je 10. září 2008. 
Výsledky soutěže budou zveřejněné na tiskové 
konferenci 29. září a na webu www.otevrete.cz. 

Kde mají OTEVŘENO? 
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Hejtman kraje Vysočina Mi-
loš Vystrčil a hejtman Pardu-
bického kraje Ivo Toman 
společně projeli 7. července 
hraniční obce obou regionů. 
Celodenní cyklistická cesta 
Podoubravím skončila se-
tkáním se starosty zmíněné-
ho mikroregionu. 
Trasa obou hejtmanů vedla ze 
skanzenu Vysočina na Vese-
lém kopci přes Trhovou Kame-
nici, Rozhlednu na Zuberském 
kopci, Hlubokou a obec Polom 
směr kraj Vysočina. Křemenicí, 
Barovicemi a Lhůtou –vše 
místní části Libice nad Doubra-
vouna projeli hejtmani nejdří-
ve. Následovala maličká obec 
Lány s nádhernou majestátnou 

lípou, Maleč se zámkem, kde 
sepsal František Palacký pod-
statnou část svého díla Dějiny 
národu českého v Čechách a 
na Moravě, trasa dále vedla 
upravenou Vískou a Novou Vsí 
u Chotěboře. 
Na setkání se starosty obcí 
mikroregionu Podoubraví se 
diskuze točila především ko-
lem technického stavu silnic II. 
a III. třídy včetně jejich údržby. 
„Vnitřní dluh na technickém 
stavu silnic se nám daří umořit 
pomocí půjčky do EIB a peněz, 
které čerpáme z Bruselu. V 
současné době je na každou 
krajskou korunu na opravy 
silnic v regionu vázáno dalších 
12 korun evropských dotací 

nebo jiných cizích zdrojů. Po-
kud udržíme současné ostré 
tempo při opravách silnic, pak 
do 4-5 let bude zlepšení více 
plošně viditelné,“uvedl hejtman 
kraje Vysočina Miloš Vystrčil. 
Starostové dále upozornili na 
stálý problém malých obcí – 
nedostatek financí na rozvoj 
venkova. Nejčastěji zaznívalo 
spojení nespravedlivého či 
nesmyslného rozdělování da-
ní, které už dávno není vstříc-
né k obci, neboť ta nemá zcela 
nic z hospodaření podnikatelů 
ve svém katastru i přesto, že 
jim k tomu např. právě ona 
připravila startovací podmínky 
(např. příprava průmyslových 
zón, oprava místních komuni-

kací, příprava stavebních par-
cel).  
Starostové se naopak neshodli 
na významu chatových oblastí 
pro rozvoj vesnice. Zatímco 
některé obce spolupracují s 
„víkendovými spoluobčany“ 
zcela ukázkově – např. společ-
ně zpevňují komunikace k cha-
tovým oblastem, jiné mají 
např. velké problémy s likvida-
cí tun netříděného komunální-
ho odpadu, který musí obec na 
své náklady odklízet. Navíc 
obec z těchto osob nemám 
žádnou hmatatelnější výhodu. 
Názor obec od obce jiný. 

Jitka Svatošová 

Hejtmani dvou krajů projeli své příhraničí na kolech 

Nadace VIA za podpory Nadace České 
spořitelny vyhlašuje 6. ročník progra-
mu „POMÁHÁME LIDEM ZLEPŠOVAT 
MÍSTO, KDE ŽIJÍ“ zaměřeného na ob-
novu a výstavbu veřejných prostran-
ství se zapojením veřejnosti 

Uzávěrka přihlášek do programu: 
 8. září 2008 

POPIS PROGRAMU 
Cílem programu ”Pomáháme lidem zlep-
šovat místo, kde žijí” je podpořit obnovu 
nebo výstavbu veřejných prostranství s 
aktivní účastí veřejnosti při plánování i 
samotné výstavbě. Veřejným prostran-
stvím může být park, náves, náměstí, 
dvůr činžovního domu, obytná ulice, 
opuštěná a nepoužívaná plocha nebo jiná 
veřejná plocha v obci či městě. Projekty 
výstavby a rekonstrukce dětských hřišť 
mohou být přihlášeny pouze v případě, že 
jsou součástí většího řešeného celku, 
který bude sloužit široké veřejnosti (nejen 
dětem a rodičům). 
Program klade důraz v první řadě na za-
pojení místních obyvatel do projektu. Ve-
řejnost tedy musí mít během plánovacího 
procesu možnost ovlivnit budoucí podobu 
prostranství a zároveň přispět dobrovol-
nou prací k jeho výstavbě. Přihlíženo bu-
de i k tomu, jakou měrou jsou do projektu 
zapojeny znevýhodněné skupiny obyvatel 

jako senioři, sociálně slabí, zdravotně 
postižení apod. 
Taktéž se očekává, že projekty budou 
vytvářet příležitosti pro úzkou spolupráci 
mezi neziskovými organizacemi a místní 
samosprávou, přičemž důležitým aspek-
tem by měla být i spolupráce s místními 
podnikateli. Finanční příspěvek je míněn 
jako „startovací  grant“, díky němuž budou 
moci podpořené organizace a instituce 
shánět další prostředky na realizaci pro-
jektu. 
PROGRAM ZAHRNUJE: 
1) nadační příspěvek ve výši 200 000 Kč 

na plánovací proces a obnovu nebo 
výstavbu veřejného prostranství, který 
získá 5 vybraných organizací či insti-
tucí;  

2) nadační příspěvek ve výši 10 000 Kč 
na zpracování případové studie z rea-
lizace projektu;  

3) odborného konzultanta, který vybra-
ným organizacím a institucím poskyt-
ne komplexní poradenství v oblasti 
strategického plánování projektu při 
přípravě plánovacího a stavebního 
postupu a při organizaci a moderování 
veřejných setkání;¨ 

4) účast na 3 odborných seminářích na 
téma „plánování s veřejností“, 

„fundraising – získávání finanční i 
nefinanční podpory z místních zdrojů“ 
a „vlastní realizace výstavby za účasti 
dobrovolníků“;  

5) soutěž „O nejlepší úpravu veřejného 
prostranství“, které se zúčastní 5 pod-
pořených organizací a jejíž vítěz získá 
částku 50 000 Kč.  

 
KDO MŮŽE ŽÁDAT O ÚČAST 
V PROGRAMU 
1) České neziskové organizace registro-

vané jako občanská sdružení, nadační 
fondy, obecně prospěšné společnosti, 
účelová zařízení církve. Nadace se do 
programu hlásit nemohou.  

2) Obce ČR do 2 000 obyvatel (v obcích 
nad 2 000 obyvatel a městech musí 
být realizátorem projektu nezisková 
organizace, přičemž obec bude part-
nerem projektu). 

3) Školy, muzea a knihovny (pouze tyto 
3 typy příspěvkových organizací). 

 
KONTAKT A VÍCE INFORMACÍ 
Nadace VIA, Katka Bláhová,  
katerina.blahova@nadacevia.cz, 
233 113 370, www.nadacevia.cz 

POMÁHÁME LIDEM ZLEPŠOVAT MÍSTO 
Nadace VIA za podpory Nadace České spořitelny vyhlašuje 6. ročník programu  

Další informace na straně 7 
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POMÁHÁME LIDEM ZLEPŠOVAT MÍSTO 

Jedním z pěti úspěšně dokončených pro-
jektů programu Pomáháme lidem zlepšo-
vat místo, kde žijí v loňském roce je úpra-
va nevyužívané přírodní plochy mezi po-
žární nádrží a přírodní památkou „Louky“ 
v obci Česká Čermná v Královéhradec-
kém kraji.  
Snahou obce a cílem projektu bylo nejen 
vytvořit místo pro odpočinek a setkávání 
místních občanů, ale v širším plánu také 
vzbudit zájem občanů o veřejné dění a 
začít je zapojovat do plánovacích proce-
sů. Na jaře 2007 se proto občané obce 
sešli na dvou plánovacích setkání, jejichž 
výsledkem byla představa dětského her-
ního koutku, přírodní tůně, krytého pose-
zení, informačního systému v podobě 
dřevěných pohádkových postav, vysázení 
ovocných stromů. To vše mělo navíc 
vzniknout z přírodních materiálů. 

První pracovní brigáda se konala v polovi-
ně května a zúčastnilo se jí přes 60 lidí. 
Na podzim pak proběhly ještě další dva 
pracovní dny, během nichž se již dolaďo-
valy poslední drobnosti a sázela nová 
zeleň - celkem bylo odpracováno téměř 
470 brigádnických hodin. 
 V listopadu tak mohlo po téměř roční 
práci proběhnout slavnostní otevření 
upraveného prostranství, jehož netradič-
ním architektonickým prvkem je malá 

tůňka, která se stala bezpečným útočiš-
těm místních pulců. Ti do té doby přebý-
vali v místní požární nádrži, jejíž každo-
roční čištění však pro ně často znamenalo 
zkázu.  
Místní lidé si tímto projektem teprve zvy-
kali na fakt, že i jejich hlas má v rozhodo-
vaní o věcech veřejných váhu, přesto měl 
projekt od počátku velkou podporu celé 
obce. Občané se zapojovali nejen účastí 
na setkáních nebo samotnou prací na 
brigádách - maminky a babičky chystaly 
na setkání občerstvení a vařily guláš na 
brigády, majitel sousedního pozemku 
poskytl ekologické WC, další sousedka 
nabídla svou garáž pro zázemí na brigá-
dy, myslivci zapůjčili gril a dali dřevo na 
opékání klobásek, další občan zapůjčil 
dva bagrye  
Starostka obce Eva Smažíková zhodnoti-
la celý projekt následovně: „Již několik let 
se v naší obci tradovalo, že éra ‚akcí Z‘ je 
minulostí. Lidé nebyli ochotni budovat 
něco pro ostatní a nedostat za to zaplace-
no. O to více jsme byli překvapeni, s ja-
kým zájmem se lidé celé akce zúčastnili. 
Myslím, že se také velice zlepšily mezilid-
ské vztahy a leckdos  uvědomil, jakého  
souseda to  vlastně má. Lidé byli překva-
peni, že si mají navzájem co říci a navá-
zala se tu nejedna přátelství.“ 

Nadace VIA 

Odpočiňme si pod horami - příklad podpořeného projektu z loňského roku (2007)  
Realizátor: 
Obec Česká Čermná (460 obyvatel) 
Projekt:  
Odpočiňme si pod horami 
Celkové náklady:  
necelých 650 000 Kč, z toho však cca 100 
000 Kč v bezplatných službách a materiá-
lu, velkou finanční úsporou byla také dob-
rovolná práce místních lidí 
Nadační příspěvek na realizaci: 
200 000 Kč 
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Vlastní strategii nakládání s 
odpady představil v úterý 
Svaz měst a obcí ČR (SMO 
ČR) ve spolupráci s Asociací 
krajů ČR (AK ČR) na půdě 
Senátu PČR. Jde o další 
krok k vyjádření nespokoje-
nosti starostů s navrhova-
nou novelou zákona o naklá-
dání s odpady z pera Minis-
terstva životního prostředí. 
Ústy náměstka středočeské-
ho hejtmana a předsedy ko-
mise životního prostředí 
Asociace krajů Viléma Žáka 
zazněla kritika navrhované 
novely.  
Strategie rozvoje nakládání s 
odpady je nejkomplexnějším 
zpracováním problematiky 
odpadového hospodářství u 
nás za posledních 10 let a 
obsahuje návrhy řešení řady 
palčivých otázek oboru, které 
se plně dotýkají každého obča-
na. Přítomným senátorům a 
zájemcům z řad široké veřej-
nosti ji dnes představil Dan 
Jiránek, primátor statutárního 
města Kladna a člen předsed-
nictva SMO ČR. „Návrh záko-
na z dílny Ministerstva životní-
ho prostředí je nesystémovým 
krokem, který ve svém důsled-
ku povede ke zdražování od-
padů pro obce a především 
pro jejich obyvatele. České 

republice v roce 2010 a 2013 
reálně hrozí pokuty za nedodr-
žení směrnice Evropské unie o 
skládkování odpadů,“ řekl při 
té příležitosti Dan Jiránek. Ve 
svém příspěvku také poděko-
val senátnímu výboru pro 
územní rozvoj, veřejnou sprá-
vu a životní prostředí za zpro-
s t ř e d ko ván í  s emi ná ř e . 
„Strategii, připravenou Svazem 
měst a obcí České republiky a 
Asociací krajů České republi-
ky, vítám a souhlasím s ní. Byl 
bych rád, kdyby novela odpa-
dového zákona brala větší 
ohled na potřeby lidí a obcí, 
které jsou za likvidaci odpadu 
ze zákona odpovědné,“ uvedl 
ve svém diskusním příspěvku 
Vladimír Molík, starosta Pa-
čejova. „V problematice kom-
postovatelného odpadu bych 
byl pro co nejjednodušší zá-
konnou úpravu, tak aby novela 
nebyla komplikována násled-
nými vyhláškami,“ dodal poté 
Ivan Truksa, starosta Jenišo-
va. Uvedl příklad, kdy podle 
vyhlášky by měla obec zřídit u 
kompostérů měřiče teploty a 
stavu obsahu. Dále by také 
měla obec zajistit obsluhu zaří-
zení. „Máme obavy, že pro 
obce naší velikosti bude tato 
záležitost finančně i personál-
ně velmi náročná,“ dodal 

Truksa, jehož obec čítá 550 
obyvatel. 
„Čtyřsetstránkový materiál 
jsme předali ministru životního 
prostředí počátkem června 
tohoto roku. Svaz měst a obcí i 
Asociace krajů věří, že Strate-
gie bude využita při tvorbě 
nového zákona o odpadech. 
Jde o natolik odborný podklad, 
který by neměl být pominut,“ 
hovoří o budoucnosti doku-
mentu primátor Jiránek. Doku-
ment bude zpřístupněn odbor-
né i laické veřejnosti na strán-
kách Svazu měst a obcí České 
republiky (www.smocr.cz), 
možnost vyjádřit svůj postoj ke 
Strategii tak bude mít každý. 
Samotná Strategie vychází ze 
všech dostupných statistických 
údajů v ČR a je odborným 
dokumentem, který navrhuje 
realistická řešení nakládání s 
odpady. Jde o materiál, který 
je unikátní svou komplexností. 
Dokument obsahuje mimo jiné 
také hodnocení současného 
stavu odpadového hospodář-
ství, jeho problémů způsobe-
ných nekoncepčním přístupem 
vlády, zejména pak stále pře-
važujícího skládkování odpadu 
jako formy odstranění, která je 
fakticky preferována před vyu-
žíváním odpadu v energetice. 
Součástí je také zásadní kon-

statování, že část závazku 
České republiky vůči EU v 
oblasti nakládání s odpady 
nemůže být splněna včas a 
plnění dalších závazků bude 
ohroženo, nedojde-li k okamži-
té změně politiky Ministerstva 
životního prostředí, které od-
mítá standardní a v EU obvyk-
lé postupy využití odpadu. 
Materiál Strategie dále obsa-
huje argumentačně podložené 
odůvodnění toho, proč další 
nekoncepční úprava odpadové 
legislativy navrhovaná Minis-
terstvem životního prostředí je 
nesystémová, extrémně ná-
kladná, ale především nepove-
de k řešení výše uvedených 
problémů nakládání s komu-
nálním odpadem. Dokument 
také přináší zásadní návrhy 
formulované obcemi, městy a 
kraji pro okamžitou změnu 
politiky v oblasti nakládání s 
komunálními odpady, jejichž 
přijetí je nutné k tomu, aby 
obce a města byla schopna 
plnit svou primární odpověd-
nost za nakládání s komunál-
ním odpadem způsobem envi-
ronmentálně šetrným, funkč-
ním a především takovým, 
který nebude občany obtěžo-
vat a ani je zatěžovat zbyteč-
nými náklady.  

Mgr. Pavel Drahovzal 

Obce bojovaly za vlastní strategii nakládání s odpady v Senátu 
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Ministr životního prostředí Mar-
tin Bursík přijel do Nových 
Heřminov, aby nabídl pomoc s 
plánováním udržitelného roz-
voje obce. Na besedě  s míst-
ními zastupiteli a občany   a při 
debatě s hejtmanem a zástup-
ci obcí Moravskoslezského 
kraje také podrobně představil 
návrh řešení protipovodňové 
ochrany v povodí horní Opavy.  
Ministerstvo na vlastní náklady 
zadává studii budoucího udrži-
telného rozvoje Nových Heřmi-
nov. Rozhodnutí vlády o pro-
jektu protipovodňových úprav 
ukončí třicet let trvající staveb-
ní uzávěru, která dosud bloko-
vala rozvoj obce. „Starostovi 
Jílkovi jsem předal návrh zadá-
ní Studie udržitelného rozvoje 
obce. Cílem je vytipovat kon-
krétní projekty a možnosti je-
jich financování z Evropských 
fondů a prostředků státního 
rozpočtu. Je nyní na obci, aby 
podle vlastních potřeb zadání 

upravila tak, aby výslednou 
studii mohla skutečně využít 
pro svůj další sociální, hospo-
dářský a kulturní rozvoj,“ řekl 
ministr Bursík. Studie může 
například vytipovat prostředky 
na stavbu čističky odpadních 
vod, revitalizaci průmyslových 
ploch, zlepšení dopravní ob-
služnosti, obnovitelné zdroje či 
projekty sociálního a komunit-
ního rozvoje.  
Projekt protipovodňových 
úprav v povodí řeky Opavy je 
podle ministra Bursíka první 
případ komplexního řešení 
protipovodňové ochrany s vý-
znamným zapojením přírodě 
blízkých zásahů do krajiny, 
které zaujímají téměř 55 % 
plochy všech navržených 
úprav. Konkrétně mezi tzv. 
měkká opatření patří protieroz-
ní úpravy, malé nádrže, poldry, 
revitalizace toku i nivy a tech-
nické úpravy koryta řeky pro-
váděné přírodě blízkým způso-

bem. Nejde tedy o vybagrová-
ní a vydláždění řeky, ale o 
přirozeně se vinoucí koryta.   
„Varianta, kterou se nám poda-
řilo na vládě prosadit, zahrnuje 
řadu přírodě blízkých opatření, 
která v předcházejících návr-
zích vůbec nebyla, a navíc se 
takto podařilo zachránit celkem 
106 objektů v Nových Heřmi-
novech, z nichž 69 je obyt-
ných,“ řekl ministr Bursík. V 
souladu s dubnovým rozhod-
nutím vlády je součástí opatře-
ní proti velké vodě i tzv. menší 
varianta retenční nádrže o 
objemu 16 mil m3 s využitím 
přírodě blízkých protipovodňo-
vých úprav navržených Minis-
terstvem životního prostředí. 
Do osmi let by měla být dokon-
čena všechna měkká opatření 
na toku Opavy ve dvaceti kilo-
metrovém úseku z Kunova do 
Krnova, což předpokládá in-
vestici zhruba 4 miliard korun 

ze strany státu. „V roce 2016 
budou obce úplně chráněny 
proti menším povodním, tedy 
proti takzvané desetileté vo-
dě,“ uvedl ministr. Souběžně s 
těmito úpravami toků se budou 
realizovat protierozní opatření 
v krajině, která umožní ochra-
nu před přívalovými srážkami. 
Po roce 2016 se může začít se 
stavbou samotné přehrady, 
která zabezpečí ochranu proti 
stoleté vodě u většiny obcí a 
měst pod přehradou. „To vše 
umožní ochranu životů a ma-
jetku více než 170 tisíc obyva-
tel v 55 obcích ležících na úze-
mí povodí horní Opavy,“ dodal 
ministr. 
Studie protipovodňových a 
protierozních opatření na horní 
Opavě zpracovaná MŽP je k 
dispozici na: http://www. 
ochranavod.cz/04/04/02/Horni 
_Opava_souhrnna_zprava.pdf. 

MŽP 

Bursík nabízí pomoc občanům Nových Heřminov 

Pro nevidomé návštěvníky 
má letos tento renesanční 
zámek ve východních Če-
chách připravenu speciální 
individuální prohlídku, zamě-
řenou na haptické (hmatové) 
vjemy.  
Během jedné hodiny se tak 
nevidomý návštěvník dozví 
informace stejné jako návštěv-
ník vidoucí, ovšem s podstat-
ným rozdílem – nevidomému 
návštěvníkovi je umožněn 
vstup přímo k vybraným před-
mětům a může si sáhnout 
např.  na  původní renesanční 
kachlová kamna,  barokní skří-
ně s vyřezávaným reliéfem či  
na mosazné vázy, stejně tak 
na další původní historické 
předměty, a má tak bezpro-
střední kontakt s minulostí.  
Majitelka zámku Diana Stern-
bergová se již od začátku sna-
ží, aby byl zámek přístupný i 
hendikepovaným lidem, a tak 
je expozice častolovického 
zámku jako jedna z mála pa-

mátek východních Čech i bez-
bariérová díky schodolezu. 
Bezbariérová restaurace i WC 
jsou již samozřejmostí. 
Renesanční zámek Častolovi-
ce navštěvují průměrně denně 
čtyři stovky návštěvníků, mini-
zoo v zámeckém parku pak 
stejný počet – o víkendu až 
800. Že častolovický zámek je 
klenot  mj. s kazetovým rene-
sančním stropem Rytířského 
sálu, je pravda stejně tak jako 
mimořádně pěkně udržovaný 
42hektarový anglický park na 
soutoku říčky  Bělé a potoku 
Štědrý, lemovaný na straně k 
hlavní silnici náhonem (v parku 
určitě najdeme pracovat nená-
padnou paní, o níž by nikdo 
nehádal, že  to je sama paní 
hraběnka  Diana Franziska 
Sternbergová Phipps, aby-
chom uvedli celé její šlechtické 
jméno,  která v době předlisto-
padové žila v Londýně jako 
uznávaná bytová architektka a 
jíž byl zámek s parkem  navrá-

cen v rámci restitucí v 
roce 1992. Připomeň-
me i oboru, obnovenou 
růžovou a vodní zahra-
du, minizoo, plastiky 
Vladimíra Peška  i 
dětský koutek či penzi-
on, veřejnosti poprvé 
zpřístupněný na Váno-
ce 1998. Ostatně  v 
jeho hostinském pokoji 
č. 8 pobýval při čtyřech 
návštěvách  prezident 
Václav Havel se svou 
první  chotí Olgou, 
přítelkyní Diany Stern-
bergové.  
Při prohlídce penzionu se do-
zvíte, že za období státní sprá-
vy nad zámkem se tu vystřída-
lo několik internátních škol a to 
zanechalo těžké následky. V 
těchto pokojích se bydlelo a v 
33 metrů dlouhé oranžérii s 
nádherným výhledem do parku 
byly učebny. Na každém patře 
byla zřízena umývárna typu 
vojenského lágru – dvě řady 

litinových korýtek tak, jak je 
známe z některých starších 
filmů. Po restituci byla tato část 
zámku předána v tak špatném 
stavu, že se zde nedalo ani 
chodit – schodiště byla rozbitá, 
dveře rozbodané noži, podlahy 
propálené, kanalizační trubky 
byly porušené a nesnesitelný 
puch byl prakticky všude.  

Josef  Krám 

Častolovický zámek i pro nevidomé 
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EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS 
občanské sdružení právníků aktivní od roku 1995  

při právní ochraně životního prostředí a lidských práv hledá 
FINANČNÍHO ŘEDITELE / ŘEDITELKU 

Náplň práce: strategické finanční řízení organizace, zodpovědnost 
za finanční plánování a koordinaci grantů, řízení cash flow, tvorba 
rozpočtu organizace a rozpočtů projektů, spolupráce na účetních 
věcech organizace a fundraisingu, supervize účetnictví, spolupráce 

na fundraisingu 
Požadujeme: ekonomické vzdělání nebo praxi na podobné pozici 
 v NNO či firmě,  samostatnost, zodpovědnost, tvořivost, dobré ko-
munikační a analytické schopnosti, znalost účetnictví,dobrou úroveň 
práce na PC (MS Office, účetní software, ad.), pokročilá znalost 

angličtiny 
Výhodou: zkušenosti a znalosti fungování neziskového sektoru, 

orientace v daňových a mzdových předpisech 
Nabízíme: hlavní pracovní úvazek, odpovídající finanční ohodnoce-
ní, práce v organizaci hájící práva občanů a životního prostředí, 
práci v dynamickém mladém kolektivu, nekonformní pracovní pro-
středí, 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní doba,  místo výkonu 

práce v centru Brna 
Uzávěrka přihlášek: 18. 8. 2008, Předpokládaná doba nástupu dle 

domluvy, ideálně 15. 9. 2008 
Přihlášky obsahující životopis a motivační dopis posílejte Filipu 

Švrčkovi na e-mail: brno@eps.cz (předmět: Finanční ředitel – kon-
kurz) nebo na adresu: EPS Brno, Dvořákova 13, 602 00 Brno, 
  Tel.: 545575229, Fax:  542213373. Více o EPS na www.eps.cz 

Vlastní strategii nakládání s odpady před-
stavil v úterý Svaz měst a obcí ČR (SMO 
ČR) ve spolupráci s Asociací krajů ČR 
(AK ČR) na půdě Senátu PČR. Jde o 
další krok k vyjádření nespokojenosti sta-
rostů s navrhovanou novelou zákona o 
nakládání s odpady z pera Ministerstva 
životního prostředí. Ústy náměstka stře-
dočeského hejtmana a předsedy komise 
životního prostředí Asociace krajů Viléma 
Žáka zazněla kritika navrhované novely.  
Strategie rozvoje nakládání s odpady je 
nejkomplexnějším zpracováním proble-
matiky odpadového hospodářství u nás 
za posledních 10 let a obsahuje návrhy 
řešení řady palčivých otázek oboru, které 
se plně dotýkají každého občana. Přítom-
ným senátorům a zájemcům z řad široké 
veřejnosti ji dnes představil Dan Jiránek, 
primátor statutárního města Kladna a člen 
předsednictva SMO ČR. „Návrh zákona z 
dílny Ministerstva životního prostředí je 
nesystémovým krokem, který ve svém 
důsledku povede ke zdražování odpadů 
pro obce a především pro jejich obyvate-
le. České republice v roce 2010 a 2013 
reálně hrozí pokuty za nedodržení směr-

nice Evropské unie o skládkování odpa-
dů,“ řekl při té příležitosti Dan Jiránek. Ve 
svém příspěvku také poděkoval senátní-
mu výboru pro územní rozvoj, veřejnou 
správu a životní prostředí za zprostředko-
vání semináře. „Strategii, připravenou 
Svazem měst a obcí České republiky a 
Asociací krajů České republiky, vítám a 
souhlasím s ní. Byl bych rád, kdyby nove-
la odpadového zákona brala větší ohled 
na potřeby lidí a obcí, které jsou za likvi-
daci odpadu ze zákona odpovědné,“ uve-
dl ve svém diskusním příspěvku Vladimír 
Molík, starosta Pačejova. „V problematice 
kompostovatelného odpadu bych byl pro 
co nejjednodušší zákonnou úpravu, tak 
aby novela nebyla komplikována násled-
nými vyhláškami,“ dodal 
poté Ivan Truksa, starosta 
Jenišova. Uvedl příklad, 
kdy podle vyhlášky by 
měla obec zřídit u kom-
postérů měřiče teploty a 
stavu obsahu. Dále by 
také měla obec zajistit 
obsluhu zařízení. „Máme 
obavy, že pro obce naší 

velikosti bude tato záležitost finančně i 
personálně velmi náročná,“ dodal Truksa, 
jehož obec čítá 550 obyvatel. 
„Čtyřsetstránkový materiál jsme předali 
ministru životního prostředí počátkem 
června tohoto roku. Svaz měst a obcí i 
Asociace krajů věří, že Strategie bude 
využita při tvorbě nového zákona o odpa-
dech. Jde o natolik odborný podklad, kte-
rý by neměl být pominut,“ hovoří o bu-
doucnosti dokumentu primátor Jiránek. 
Dokument bude zpřístupněn odborné i 
laické veřejnosti na stránkách Svazu měst 
a obcí České republiky (www.smocr.cz), 
možnost vyjádřit svůj postoj ke Strategii 
tak bude mít každý. 

Obce bojovaly za vlastní strategii nakládání s odpady v Senátu 

Univerzita Hradec Králové 
ve spolupráci se Svazkem 
měst a obcí Krkonoše při-
pravují odbornou konferenci 
„Cestovní ruch pro 21. sto-
letí“. 
Hlavními tématy jsou 
„Manažerské a marketingo-
vé přístupy v cestovním 
ruchu“.  
Konference se uskuteční 
pod záštitou děkana Peda-
gogické fakulty Doc. Ing. 
Vladimíra Jehličky, CSc. ve 
středu 22. října 2008 v nové 
budově univerzity v Hradci 
Králové.  
Předseda Svazku Krkonoše 
Jan Sobotka k tomu uvedl: 
„Spolupořádání konference 
je pro nás příležitostí k tolik 
žádoucímu spojení teorie s 
praxí. Zatímco odborné 
univerzitní pracoviště vy-
chovává nové specialisty na 
cestovní ruch, tak jedním z 
cílů naší organizace je vy-
tvořit pro mladé talentované 
lidi z celého kraje příznivé 
podmínky pro jejich uplatně-
ní v turisticky významných 
Krkonoších. Šikovní místní 
lidé, mají nacházet šanci k 
profesnímu růstu a solidní-
mu výdělku také doma a 
nejen v hlavním městě, ne-
bo v zahraničí. I to jim chce-
me na konferenci sdělit,“ 

dodal předseda J. Sobotka.  
Výkonný ředitel Svazku 
Krkonoše Michal Vávra k 
tomu upřesnil: „Mezi okruhy 
konference jsou zařazena 
témata: Destinační manage-
ment a marketing se zamě-
řením na „zážitkový cestov-
ní ruch“. Partnerství v ces-
tovním ruchu na regionální 
úrovni. Udržitelný rozvoj a 
ochrana přírodních zdrojů 
turistické destinace. Certifi-
kace produktů cestovního 
ruchu. Úloha lidských zdrojů 
v cestovním ruchu. Cestov-
ní ruch a školství.“ 
Do sestavy organizačního 
výboru konference patří: 
předseda: Ing. Eva Šimko-
vá, Ph.D., členové: Doc. 
PaedDr. Jiří Štyrský, CSc., 
Mgr. Michal Vávra, Mgr. 
Jana Kostincová, Ph.D., p. 
Soňa Prokopcová. Termín 
podání přihlášek je do 21. 9. 
2008 – včetně zaslání ano-
tace příspěvku prostřednic-
tvím webové stránky konfe-
rence (www.uhk.cz/pdf/). 
Termín zaslání příspěvku: 
do 30. 9. 2008 na adresu 
sona.prokopcová@uhk.cz  
Další informace naleznete 
na www stránkách Pedago-
gické fakulty UHK  - 
http://www.uhk.cz/pdf/ 

D. Palátková 

Cestovní ruch pro 21. století 
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TVÁŘ NAŠÍ ZEMĚ – KRAJINA DOMOVA 
Praha 20.října 2008, Průhonice 21. října 2008 

P ů v o d n ě 
plánovaná 
konference 
Tvář naší 
země – 
Krajina do-
mova, která 
se měla 
konat počát-

kem dubna tohoto roku, byla z 
důvodu úmrtí hlavního organi-
zátora Ivana Dejmala přesunu-
ta na říjen 2008. Konferenci 
pořádá Společnost pro krajinu 
a Česká komora architektů z 
podnětu a pod záštitou Václa-
va Havla a pod záštitou Petra 
Pitharta. 
Konference bude jednoden-
ní, se slavnostním zahájením 
v předvečer konference. Ter-
mín: 20. října 2008 – slav-
nostní zahájení, 21. října 
2008 – vlastní konference. 
Místo slavnostního zahájení: 
Senát Parlamentu České 
republiky. Místo konání 
vlastní konference: Kongre-
sové středisko Výzkumného 
ústavu Silva Taroucy pro 
krajinu a okrasné zahradnic-
tví v Průhonicích. 
Jedním ze stálých záměrů 
konference je, aby se vzájem-
ně vyslechli všichni, kdo se 
svou životní orientací nebo 
profesním zájmem tak či onak 
vztahují ke krajině. 
V první konferenci šlo přede-
vším o otevření problematiky 
krajiny v celé šíři a různosti 
pohledů – od čistě praktických 
postojů uživatelů krajiny přes 
pohled správců a ochránců až 
po duchovní a uměleckou re-
flexi. Konference se uskutečni-
la v šesti tématických blocích – 
krajina jako přírodní prostor, 
krajina jako kulturní prostor, 
duchovní rozměr krajiny, umě-
lecká reflexe krajiny, krajina z 
pohledu dnešních uživatelů a 
krajina v ohrožení. Smyslem 
prvního ročníku takto pojaté 
konference proto bylo spíše 
poukázat na vážnost a souvis-

losti krajinné problematiky jako 
celku, než přinést konkrétní 
odpovědi na jednotlivé otázky. 
Druhá konference byla zamě-
řena na otázku, co máme a 
můžeme s naší krajinou dělat, 
co tomu brání a co to vyžadu-
je. Toto téma bylo na konfe-
renci probráno v následujících 
šesti blocích: Venkov jako so-
ciální prostor, Krajina jako kul-
turní prostor, Člověk jako kraji-
notvorný činitel, Krajina jako 
politikum, Ochrana krajiny a 
Rehabilitace krajiny. 
Třetí konference se soustředila 
především na otázky spojené s 
integrací naší země, a tedy i 
naší krajiny do sjednoceného 
prostoru Evropy. Toto téma 
bylo na konferenci probráno ve 
čtyřech tématických blocích: 
Zemědělství a venkov – klíč k 
budoucnosti evropské krajiny, 
Trendy urbanizace evropského 
prostoru, Identifikace s místem 
a krajinou jako základ Evropy 
regionů a Naše krajina jako 
součást kulturního prostoru 
Evropy. 
Čtvrtá konference Tvář naší 
země – krajina domova, která 
se uskuteční v říjnu tohoto 
roku, je připravována s hlav-
ním tématem reflexe vývoje 
našeho vztahu ke krajině v 
posledních dvaceti letech – 
reflexe vyrovnání se s dědic-
tvím let 1948 až 1989. Kromě 
toho se jednotlivými panely 
budou prolínat s tím spojená 
témata: krajina dnes a výzvy, 
které před námi a naší krajinou 
stojí pro následující roky. 
V letošní konferenci budou 
předneseny pouze příspěvky 
vyzvaných autorů (v případě 
Vašeho zájmu prosím kontak-
tujte garanty jednotlivých pa-
nelů (viz kontakty níže)).  
 

CENA IVANA DEJMALA  
Součástí slavnostního zaháje-
ní konference bude vyhlášení 
1. ročníku Ceny Ivana Dejma-

la, kterou bude každé dva roky 
udělovat Společnost pro kraji-
nu za zcela ojedinělý počin 
související s krajinou; první 
držitel Ceny Ivana Dejmala 
bude vyhlášen na podzim roku 
2009. 
 

PROGRAM KONFERENCE  
Konference se uskuteční ve 
třech panelech, kterých se 
zúčastní vyzvaní panelisté, po 
příspěvcích panelistů bude 
vždy následovat diskuse. Pří-
spěvky panelistů i případných 
dalších diskutujících budou 
otištěny ve sborníku konferen-
ce, resp. v jeho dodatku, který 
vyjde po konferenci. 
Na konferenci je nutné se při-
hlásit. Účastnický poplatek 
činní 850,- Kč; do účastnické-
ho poplatku je zahrnuta účast 
na slavnostním zahájení kon-
ference, oběd a občerstvení 
během konference, sborník 
konference včetně dodatku po 
konferenci. 
Informace pro ty, kdo již zapla-
tili účastnický poplatek na kon-
ferenci v původním termínu: 
pokud se rozhodnete zúčastnit 
se konference v říjnu tohoto 
roku, bude vám rozdíl mezi 
původním účastnickým poplat-
kem a novým účastnickým 
poplatkem vrácen na účet, ze 
kterého byl původní poplatek 
uhrazen. V případě, že se kon-
ference v říjnu tohoto roku 
nezúčastníte, bude vám pů-
vodní účastnický poplatek vrá-
cen v plné výši na účet, ze 
kterého byl uhrazen. V obou 
případech nás kontaktujte: 
milena.ondrakova@cka.cc . 
 

SEMINÁŘ VĚNOVANÝ DÍLU 
IVANA DEJMALA  

Den před konferencí je Společ-
ností pro krajinu ve spolupráci 
s Českou komorou architektů 
připravován seminář, který 
bude věnován dílu Ivana Dej-
mala, zakladatele Společnosti 

pro krajinu a hlavního strůjce 
konference Tvář naší země – 
krajina domova. Semináře se 
zúčastní vyzvaní panelisté; 
předpokládáme závěrečnou 
diskusi panelistů s publikem. 
Na tomto semináři a na slav-
nostním zahájení konference 
bude rovněž představen sbor-
ník prací Ivana Dejmala. 
 

KNIHA ČESKÝ SVĚT 
1948 – 1989  

Na slavnostním zahájení kon-
ference bude představena 
kniha Český svět 1948 – 1989. 
Od pádu komunismu v tehdej-
ším Československu už uply-
nulo 17 let a mnoho projevů té 
doby lze vysledovat ve společ-
nosti dodnes. Jsou zde – ně-
kdy i nenápadně – zakonzer-
vovány a jsou tak připomínkou 
oné doby.  
Na fotografiích chce kniha 
zaznamenat dnešní podobu 
počinů, které minulá éra osla-
vovala, ukázat, jaká je jejich 
současná funkce, jak působí a 
jakou roli plní v dnešní společ-
nosti. Kniha si bude všímat 
také věcí, které neměly ideolo-
gický charakter, ale které něja-
kým způsobem českou a mo-
ravskou krajinu změnily. 
Všechny tyto okolnosti bude 
kniha současně sledovat jed-
nak v textech či dobových ma-
teriálech nejrůznějšího charak-
teru, jednak i textech z jiných 
dob, které se nějak vztahují k 
danému místu či tématice.  
Výčtem nejvýznamnějších 
událostí jednotlivých let, kon-
frontací textů a fotografií chce 
kniha poukázat na projevy 
doby a na to, jak jsou zakon-
zervovány v současné společ-
nosti, co znamenají dnes. Kni-
ha by tak měla být jakousi kro-
nikou jednotlivých let, jejich 
výraznou připomínkou i varo-
váním. 

Daniel Kolský 
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