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Vybudovali nové dětské hřiště – a ne ledajaké
Docela nedávno bylo v Bílém
Újezdě, vesnici mezi Dobruškou a Rychnovem nad Kněžnou, slavnostně otevřeno dětské hřiště a dokončeno tak
unikátní vesnické víceúčelové
sportoviště. Provozuje ho hokejový klub HC Bílý Újezd,
ostatně jeho členové s mnoha
dalšími lidmi je za přispění
obce vybudovali. Na první etapu, kterou byla výstavba vlastního víceúčelového sportoviště
v horní části, které už třetím
rokem využívá široká veřejnost, byl náklad 3 250 000 Kč
při skutečné hodnotě díla kolem 5 milionů. Mezi těmi, kdo
to tenkrát jako nové obdivoval,
byl i vnuk Karla Poláčka Martin
Jelinowicz, který žije v Kanadě.

To dětské hřiště, vybudované
pod heslem „I venkov si chce
hrát“, vystihuje snahu obce
poskytnout podmínky pro volnočasové aktivity i těm nejmenším dětem. „V úvodu této
druhé etapy
byly zapojeny
dětí místní základní a mateřské školy i jejich rodiče – podávali návrhy na využití ploch
v centru obce a čtyři nejlepší
nápady byly podkladem pro
zpracování projektu na dětské
prvky, sadovnické úpravy a
vydláždění parkové plochy v
celkovém nákladu 610 000 Kč.
Dopadové plochy pod dětskými prvky a vlastní montáž těchto prvků si obec zajišťovala
svépomocí s využitím tzv. šéfmontáže. Na dopadové plochy
bylo použito 90 tun speciálního
kameniva. Nosné konstrukce
houpaček, lezeckých stěn i
ostatních prvků jsou z akátového dřeva a celkový náklad

dopadových zón pak
činil 140 000 Kč.
Dětské hřiště odpovídá našim předpisům
a normám a splňuje
přísné
požadavky
Evropské unie. Při
celkových nákladech
750 000 Kč bylo odpracováno brigádnicky kolem 950 hodin
studenty, rodiči dětí i
důchodci,“
dodal
starosta
B íl é h o
Újezda Zdeněk Arnošt.

A když už se v této vesnici
zastavíte, řekněte si, proč tu
mají vedle kostela na zvonici
zatknutou sekyrku. Nejdřív o
kostelu: Ten bělobou zářící
raně gotický svatostánek z 2.
poloviny 13. století, přestavěný
v 16. století, generálně opravený koncem minulého století a
naposledy v roce 1996, je zdaleka viditelnou dominantou této
vsi. Kdysi se totiž jmenovala
Veselý Újezd, ale právě kvůli

tomu bílému kostelu
dostala nové jméno
Bílý Újezd. A k sekyrce
zatknuté na zvonici?
Pověst praví, že je tu
na paměť toho, že se
tu kdysi při opravě věže zachránil tesař zaťal sekyrku a udržel
se na ní. Druhá pověst
končí tím, že se neudržel a zabil se. Věřte,
nevěřte, zní to věrohodně, až na to, že to
není nejspíš pravda.
Tato ves měla totiž právo soudit na hrdle, tedy odsuzovat k
trestu smrti, a na znak toho
ona zatknutá sekyrka. Možná
jsem vás zklamal, ale co dělat.
Ostatně na té cestě od
Dobrušky do Rychnova nad
Kněžnou byla taková místa
čtyři – Dobruška, Bílý Újezd,
Solnice a Rychnov nad Kněžnou, i když ten se tenkrát jmenoval Rychnov Soukenický.
Jinde se toto znamení neza-

chovalo, jen na zvonici v Bílém
Újezdě.

A když už v Bílém Újezdě zastavíte, zajděte na hřbitov,
vchází se do něj právě tou
původně románskou zvonicí.
Vlevo u zdi je hrob Mančinky,
kterou známe jako Mančinku
ze mlýna z Babičky Boženy
Němcové. Jak praví nápis na
hrobě, jmenovala se Marie
Toberná, byla z vesnice Masty,
to je kousek odtud, a zemřela
v roce 1871. Mluvili jsme o
kostelu, a tak doplňme, proč je
tento svatostánek tak pěkný:
Přímé náklady na jeho generální opravu přišly na 1,2 milionu korun a práce za 300 tisíc
vykonali farníci zdarma.
A poslední informace k dětskému hřišti - jeho výstavba byla
finančně podpořena z programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky.

Josef Krám
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Obce a města nesouhlasí Nový skatepark ve Voticích
23. srpna bylo slavnost- klukům, kteří se zapojili do plános rušením poboček pošty Vněsobotu
místostarostou města otevře- vaní konečné podoby skate-

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) zásadně
nesouhlasí s rozhodnutím České pošty, s. p., uzavřít
do konce roku 2008 v nejrůznějších regionech České
republiky na 179 poboček.

Problémem se již dříve zabývala Komora obcí na svém
červnovém zasedání v Klenčí pod Čerchovem, kde přijala
rozhodnutí nesnižovat počet poštovních úřadoven. Důvodem je snaha udržet v co nejširším rozsahu, především
na venkově, základní prvky občanské obslužnosti, kterými jsou i poštovní služby. Jde totiž o zvyšování atraktivity
venkova jako vhodného místa pro bydlení, zejména pro
mladé, ale i starší generace.

no další sportoviště ve Voticích –
dlouho očekávaný skate-park.
Mládež skateové hřiště pro svou
sportovní činnost využívala již
nějakou dobu, ale právě v sobotu
se uskutečnila zahajovací exhibice ukázkovými jízdami, kterou na
profesionální úrovni zajistila firma
Mystic construction. Ta vzešla
vítězně z výběrového řízení a dle
návrhů místních kluků vyráběla
jednotlivé překážky.

Projekt realizovali mladí lidé sami
ve spolupráci s městem Votice,
zejména v oblasti povolení a zajištění dofinancování a Ochranou
fauny Votice, jejíž zázemí jsme
měli k dispozici pro naše setkání.
„Velmi si vážíme toho, že se podařilo celý projekt úspěšně zrealizovat. Z původně získané dotace
ve výši 200 000 Kč od Nadace
Vodafone Česká republika v rámci programu Pohybu (www.nadacevodafone.cz) se narodil projekt
v hodnotě více než jednoho milionu korun, a to díky místním podnikatelům, kteří nám vyšli vstříc
svojí sponzorskou prací a celý
skate park se mohl zrealizoval
jako celek a nikoliv na etapy, jak
bylo původně z finančních důvodů plánováno,“ říká Lucie Krubnerová za neformální skupinu
Mladí pro Votice. Na financování
skateparku se podíleli Nadace
Vodafone Česká republika, Město Votice, Zapa beton a.s., Marila
Balírny a.s., Jimast s.r.o. a betonárka Tomice, kterým patří velký
Do konce srpna probíhal na místě budoucího archeopardík. Ten patří i partě místním
ku, na hradišti sv. Ján v Netolicích archeologický průzkum
studenty Jihočeské univerzity, pod vedením PhDr. Jaromíra Beneše.

Komora obcí Svazu je i přes nesouhlas připravena záležitost podrobně diskutovat na svém zasedání dne 9. září
2008 s generálním ředitelem České pošty, s. p., Karlem
Kratinou. O problému by rovněž mělo jednat Předsednictvo Svazu dne 19. září 2008. „Je pro nás velmi znepokojující dozvědět se o tak zásadním rozhodnutí z médií,
aniž by s námi bylo přímo konzultováno,“ podivuje se
Josef Bezdíček, předseda Komory obcí a starosta obce
Čermné nad Orlicí.

Exkurze na Frýdlatsko
MAS Český Západ zve na exkurzi na Frýdlantsko v terminu 12. - 14. 9. 2008. Exkurze se bude týkat především
místních produktů a drobného podnikání na venkově. Navštívíme také obecně prospěšnou společnost České Švýcarsko, což by mohlo byt inspirací pro rozvoj cestovního
ruchu. V případě zájmu se přihlašte do středy 3. 9. 2008
na adresu valova@leader-ceskyzapad.cz, nebo na
tel.:724183671.
Honza Florian, MAS Cesky Zapad - Mistni partnerstvi

parku, překážky si sami vymysleli
a starají se o jeho úklid hřiště a
řešení drobných provozních věcí.
„Cesta k finální podobě skateparku byla složitá, ale vzali jsme si
poučení z velmi starého přísloví,
najdeš-li na své cestě kámen,
vezmi ho a polož do základů svého domu. I tento projekt se neobešel bez komplikací a překážek,
ale všechny se podařilo společnými silami a týmovou spoluprácí
vyřešit a hřiště slouží svému účelu maximálně. Votické „skateáky“
nyní bezpečně rozpoznáte díky
četným modřinám, ale žádný
profesionál ještě z nebe nespadl,
a tak i nám bude chvíli trvat než
vše vypilujeme k dokonalosti.

Skate park se nachází v horní
části městského fotbalového stadionu ve Voticích a je přístupný
široké veřejnosti. Jeho využití je
široké, a to na skateboardech,
BMX (kolech), bruslích i koloběžkách, a to denně od 9:00 do
20:00 hod. pokud není sníh, déšť
a náledí. V rámci skateparku je
možné s doporučenými ochrannými prvky (helmy, chrániče loktů
apod.) vyzkoušet jízdu na jednotlivých překážkách, kterými jsou
velký centrál s šikmým wallridem
a dvěma schody na boku, které
se dají po wallridu přejet a nebo
využít jako manuálbox a klasické
schody. K rozjezdům slouží kombinace velkých bangů a rádiusů
po obou stranách hřiště a další
.
drobné doplňky.
Lucie Krubnerová
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Seminář Ministerstva zemědělství na Zemi
Živitelce přilákal bezmála dvě stovky lidí
Systém křížové shody, tzv. cross-compliance, koncepce
pozemkových úprav a e-agri – tato témata tvořila náplň
dnešního semináře pořádaného ministerstvem zemědělství
v rámci agrosalonu Země živitelka. Zmíněná témata představují nejdůležitější úkoly, které ministerstvo zemědělství
musí vyřešit v nejbližším časovém období, a vyplývají z
Reformy zemědělství představené ministrem Gandalovičem
na jaře tohoto roku.
Majetek nejsou jenom požitky,
ale i odpovědnost. Je třeba,
aby si vlastníci půdy v České
republice tento fakt uvědomili.
Je však také nutné, aby vlastnické vztahy byly jasně vymezené a aby byly co nejrychleji
provedeny pozemkové úpravy
v katastrech obcí, tak, aby
vlastníci mohli se svým majetkem svobodně nakládat a
zhostit se svého dílu odpovědnosti. „Je zcela chybná argumentace, že pozemkové úpravy jsou namířeny proti uživatelům, zemědělcům. Právě naopak, pozemkové úpravy stabilizují nájemní smlouvy, umožňují snadnější prodej půdy,“ říká
ministr zemědělství Petr Gandalovič. Zájmem zemědělců je
hospodařit na vlastní půdě.
Jen tak je možné budovat
dlouhodobě ekonomicky stabilní podnik a plně využít dotace
k rozvoji podniku. Významným
nástrojem při ochraně půdního
fondu jsou pozemkové úpravy.
Pro zefektivnění jejich práce
ministr zemědělství rozhodl o
jejich vyčlenění ze spojení se
Zemědělskými Agenturami.
„Touto organizační změnou
nedojde ke zrušení Zemědělských agentur, ale naopak k
posílení jejich role v regionech.
Změní se jejich náplň, budou
více orientovány na venkov, na
propojení jednotlivých aktérů v
regionech, stanou se součástí
nově budované „Sítě pro venkov“,“ vysvětluje ministr Gandalovič své rozhodnutí.
„Pozemkové úřady mají vytvořeny podmínky pro svoji práci,
jsou finančně zajištěny ze státního rozpočtu. Realizace po-

příštího roku,“ přibližuje Gandalovič.
„Nejedná se o nové požadavky, všechny jsou už v současné době kontrolovány v rámci
naší platné legislativy,“ říká
vrchní ředitel sekce environmentální Martin Mistr. „Ani
příprava na spuštění crosscompliance není novou věcí,
probíhá už od roku 2006. Je
připravena novela zákona o
zemědělství, která definuje
kontrolní orgány, specifikuje
obsah kontrolní zprávy a upravuje nakládání s osobními
údaji,“ dodává ředitel Mistr.

snížení byrokratické a administrativní zátěže všech zemědělských podnikatelů. Jedním z
zemkových úprav je zajištěna
kroků je projekt eAgri, reprez Programu rozvoje venkova.“
zentovaný systémem zemědělZbývá dořešit správu systému
ských registrů. Prvním regisLPIS. To chce Gandalovič
trem, který umožnil vzdálený
učinit do konce tohoto roku, po
přístup uživatelům, byl registr
zvážení všech alternativ a nápůdy LPIS. Na jaře letošního
vrhů.
roku byla nabídka služeb toho„Pozemkové úpravy jsou v
to registru podstatně rozšířena
současné době realizovány na
Ministerstvo se chce držet o mapové podklady Katastru
více než tisícovce katastrálpři zavádění křížové shody nemovitostí. „Naším budoucím
ních území, na 630 tisících
těchto principů:
záměrem je zpřístupnění záhektarech, což je osmnáct
kresů obhospodařované zeměprocent z celkové výměry pů- 1. kontrola 1% z celkového
dělské půdy spolu s vybranými
počtu žadatelů o dotace
dy„ uvádí ředitel Ústředního
SAPS, jak to ukládá směr- daty Katastru nemovitostí širopozemkového úřadu Jaroslav
nice EU o minimálním roz- ké veřejnosti,“ říká ministr
Vítek.“Pozemkové úpravy se
Gandalovič. Technicky k tomu
sahu kontrol
soustřeďují především na vybude registr LPIS připraven už
tváření nových polních cest a 2. kontrola pouze těch pravikoncem roku 2008. „V nejbližší
rovněž se zvyšuje podíl protidel, která jsou vyžadována době bude spuštěn Integrovapovodňových a protierozních
v EU, tj. Správná zeměděl- ný zemědělský registr, který
opatření.“
ská praxe (GAEC) a prvnahradí stávající registr zvířat
ních 9 nařízení, která se
Česká republika je povinna
a umožní zemědělcům přímo
týkají životního prostředí a podávat hlášení o pohybech
od 1. ledna příštího roku
identifikace zvířat
propojit vyplácení dotací s
zvířat prostřednictvím Portálu
dodržováním Správné země- 3. zavádění dalších směrnic
farmáře. Zvláště důležitá bude
dělské praxe a dodržováním
možnost prohlížet si on-line
bude pokračovat od roku
vybraných článků z nejdůletzv. chybníky. Dokončuje se
2010
žitějších Evropských směrprojekt ve vztahu ke křížové
nic. Cílem je nepoškozovat a 4. minimalizace časové zátě- shodě, cross-compliance,“
že pro zemědělce - všechochraňovat životní prostředí,
doplňuje šéf informační sekce
na pravidla budou kontrolozaručit spotřebitelům bezMZe Petr Kušnierz.
vána v minimálním možpečnost potravin a dobré
Základem pro efektivní komuném čase, tj. u středně
zacházení se zvířaty. Za tuto
velké farmy v průběhu jed- nikaci mezi státem a zemědělčinnost jsou pak vypláceny
ci se stalo spuštění Portálu
noho až dvou dnů, v dapřímé platby a je umožněno
farmáře v květnu 2006, které
ném
roce
nebudou
na
farčerpání finančních prostředumožnilo zemědělcům přístup
mě,
kde
dojde
ke
kontrole
ků z Programu rozvoje venk části informací z registrů
CC
probíhat
další
prevenkova.
Ministerstva zemědělství.
tivní kontroly, pouze na
„Přehled kontrolovaných bodů
Podle statistik ho využívá kažpodnět třetí osoby
bude zveřejněn do konce září.
dý pátý zemědělec. Završením
Na monitorování probíhajících 5. žádné přepadovky, farmář procesu bude plánované vybude o kontrole předem
prací se již teď podílejí nevládtvoření centrálního přístupovéinformován
ní organizace. Do konce roku
ho bodu ke všem informačním
vydáme detailní návody pro Součástí Reformy zemědělské zdrojům resortu Ministerstva
zemědělce. Praktické kontroly politiky je zjednodušení podni- zemědělství.
Petr Vorlíček
je možné zahájit po 15. květnu kání v zemědělském sektoru a
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Národní dožínky
oslavily úrodu

Letošní úroda je dobrá. Na tradičních
Národních dožínkách v rámci agrosalonu Země živitelka ji oslavil prezident
republiky Václav Klaus a ministr zemědělství Petr Gandalovič, kterým dožínkové věnce klasů předal prezident
Agrární komory Jan Veleba. Prezident
republiky ocenil práci šéfa resortu zemědělství a do nadcházejícího předsednictví mu popřál, aby „Společnou
zemědělskou politiku posunul tím
správným směrem.“ Ocenil samozřejmě
především práci zemědělců a popřál
Zemi živitelce do budoucna hodně
úspěšných let.

Program školního mléka pokračuje
bez národních podpor
Program podpory spotřeby mléka a mléčných
výrobků ve školách bude pokračovat i v příštím
školním roce. Od nynějška ale bude částečně
hrazen pouze z prostředků Evropských společenství, který je podle nařízení Komise nárokového charakteru. Ukončen bude program národní podpory programu. Vyplývá to z nařízení
vlády, které na dnešním jednání schválil kabinet.

ku tvoří i nižší výrobní cena bez
marže oproti úrovni běžné v obchodech. Cena mléčného výrobku
tak zůstane zvýhodněná i po zrušení národní podpory,“ uvedl miDotace "školního mléka" byla až dosud nistr zemědělství Petr Gandalovič.
dvousložková. Část nákladů projektu hraEvropská podpory u mléka (i ochuceného
dila Evropská unie, další část tvořila námléka) představuje cca 16 procent z celkorodní podpora. Dosud národní dotace tvových nákladů výrobku (tj. 1,09 korun na
řila přibližně 2/3 podpory, 1/3 poskytovala
jeden kus výrobku). U ochucených jogurtů
EU.
dosahuje evropská podpora zhruba 7,5
Podnětem k ukončení národní podpory procenta z celkových nákladů (tj. 0,65 koškolního mléka je především hledání run na kus výrobku). U jogurtového mléka
úspor v rozpočtu Ministerstva zeměděl- činí evropská podpora asi 10 procent náství ČR. Důvodem jsou škrty ve státním kladů (tj. 1 korunu za kus výrobku).
rozpočtu pro resort zemědělství, minis- Národní podpora, která byla doposud poterstvo musí ušetřit podle stávajícího skytována u běžné distribuce, představonávrhu takřka 5 miliard korun.
vala v průměru 32 procent z celkových

Letošní úroda slibuje nadprůměrné
výnosy, které podle šéfa Agrární komory přesáhnou hranici pěti tun na hektar.
Výnosy dosáhnou asi 5,23 t/ha, loni to
bylo 4,53. Sklizeno už je 95 % obilí,
zůstává jen v nejvyšších polohách. Nejvyšší výnosy jsou podle očekávání u
ozimé pšenice. Z čeho naopak zemědělci nemohou být šťastni, jsou nízké
výkupní ceny, o kterých ale prezident „Ceny mléčných výrobků v rámci programu nákladů výrobku. Její zrušení předpokládá
Veleba vyjádřil přesvědčení, že jsou jen budou nadále nižší než tržní. Zůstává za- roční finanční úsporu ve výši dosahující
dočasné.
MZe chována dotace EU, příznivou finální část- zhruba 60 milionů korun.

Cesta do Ruska - propagace Moravy a Slezska
Zástupci tří moravských krajů se chystají na přelomu září a
října do Petrohradu, aby oslovili místní obchodní partnery,
turistické kanceláře a firmy působící v cestovním ruchu.
Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj se spojily kvůli
propagaci nové příjezdové destinace „Morava a Slezsko“.
Pracovní cesta do Petrohradu se koná v souladu s podepsanou Velehradskou dohodou o spolupráci krajů, které se
rozhodly pro společnou prezentaci tam, kde vidí relevantní
trh. V Petrohradu se zástupci krajů setkají se zajímavou
klientelou, která má ráda památky a lázeňství.
Prezentace nazvaná „Moravský den v Sankt Petěrburgu“, která se uskuteční 30. září
2008, bude zaměřená především na produkt Moravská
jantarová stezka. Tento turistický produkt je nabídkou toho
nejlepšího, co lze na území
mezi Vídní a Krakovem najít a
poznat. Jedná se o konkrétní
nabídku programů, kterou sestavil Zlínský kraj a v loňském
roce uvedl na trh. Zahrnuje
putování za sedmi památkami
UNESCO po celé Moravě,
lázeňské pobyty, putování za

konzulát pozve na akci až 300
firem. Rusové totiž mají o Moravu zájem. Znají dobře Prahu
a Karlovy Vary, chtějí však
poznat i další destinace v České republice, chtějí objevovat
nová místa a cestovat. Ročně
například generální konzulát v
Petrohradě vydá 70 tisíc víz a
z toho osmdesát procent turistických.

vínem a pivem či zimní dovoleProgram Moravského dne v
nou.
Sankt Petěrburgu je naplánoPředstavení moravských krajů ván na celý den. V dopolednavazuje na podobnou akci z ních hodinách se uskuteční
loňského října, kdy se v Petro- workshop v podobě podnikahradu představil Zlínský kraj. telského setkání moravských
Místem konání prezentace je firem a jejich ruských obchodsídlo Generálního konzulátu v ních protějšků z Petrohradu a
Petrohradu. Právě generální Leningradské oblasti. Odpokonzul Lubor Bartoš přišel s ledne bude navazovat prezennabídkou uspořádat další pre- tace potenciálu cestovního
zentaci moravských krajů za- ruchu tří moravských krajů –
měřenou na cestovní ruch a Jihomoravského, Olomouckéobchodní příležitosti mezi Mo- ho a Zlínského. K této příležiravou a Ruskem. Generální tosti vyjde prezentační DVD.

Vše vyvrcholí slavnostním
večerem s módní přehlídkou
moravské výtvarnice Zuzany
Machorkové a designera obuvi
Pavla Zapletala.

Cestu do Petrohradu organizují Jihomoravský, Zlínský a Olomoucký kraj s Centrálami cestovního ruchu Jižní a Východní
Moravy. Přípravy začaly před
čtyřmi měsíci. Celkem se do
Ruska vypraví 36 osob - představitelé krajů, centrál cestovního ruchu a soukromých společností (např. lázně, letiště,
sklárny). Pojedou i hudebníci,
kteří vystoupí v rámci doprovodného programu. Každý ze
tří zúčastněných krajů přispěl
na cestu částkou 250 tisíc korun, dalších 270 tisíc korun
poskytlo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.
Podnikatelé si hradí cestu a
pobyt sami.
KÚ Olomouc
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V návštěvnosti turistů je jasno:
dramatický pokles se nepotvrdil
Český statistický úřad dnes
zveřejnil dlouho očekávané
informace o návštěvnosti
hromadných ubytovacích
zařízení, které rozptýlily pochyby analytiků o meziročním vývoji příjezdového cestovního ruchu ve 2. čtvrtletí.

Dle Českého statistického
úřadu dosáhl celkový počet
přenocování hostů ve 2.
čtvrtletí 9,7 mil., což bylo o
3,6 % méně než ve stejném
období minulého roku. Podíváme-li se na konkrétní kategorie ubytování, nárůst počtu
přenocování byl vykázán u
tříhvězdičkových (o 6,2 %) a
čtyřhvězdičkových hotelů (o
15,6 %). Z pohledu teritoriálního členění se počet přenocování zvýšil pouze v Jihomoravském kraji (o 3,7 %) a
nepatrně i v kraji Karlovarském (o 0,4 %). Ve zbytku
republiky pak došlo k poklesu. V období duben - červen
poskytla hromadná ubytovací
zařízení nocleh 3,4 mil. hostů, což bylo o 0,1 % méně

oproti 2. čtvrtletí 2007. Samotné hlavní město navštívilo 1,2 mil. hostů (nárůst o 2,4
%). Přírůstek byl z velké části
způsoben rezidenty, kteří
však tvořili pouze 11,1 %
ubytovaných hostů.

„Ze zveřejněných dat je patrné, že rostoucí počet ubytovacích zařízení v centru hlavního města způsobuje i přímo úměrný nárůst konkurence. Je všeobecně známo, že
některé typy služeb pro turisty nejsou svou kvalitou zcela
optimální, ale to platilo víceméně vždy. Dalším důvodem
možného meziročního poklesu tržeb určité části ubytovacích zařízení bude kromě
sílící koruny vůči euru i rostoucí konkurence," komentoval výsledky ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek.
Průměrné výdaje turistů na
osobu a den činily 1 905 Kč
(jednodenní návštěvníci), 2
240 Kč (vícedenní turisté) a 1
065 Kč (tranzitující návštěv-

níci). Pokles průměrných
výdajů činil 7,5 % u jednodenních návštěvníků a 14 %
u turistů. Přesto jsou nákupy
hlavním důvodem návštěvy
ČR u jednodenních návštěvníků (74 %). Vedle vývoje
koruny vůči hlavním měnám
však hraje významnou roli ve
snižování průměrných výdajů
také růst cen energií. Na to
se někdy zapomíná.
Zahraniční turisté vykázali
rostoucí podíl neplaceného
ubytování. „Meziročně se
projevil mírný procentuální
pokles nejoblíbenější destinace Prahy ve vztahu k celkovému počtu návštěvníků.
Je však třeba si uvědomit, že
Karlův most není nafukovací.
Proto hlavnímu městu do
budoucna asi nezbude nic
jiného, než se zaměřit u potenciálních skupin návštěvníků v první řadě spíše na solventnější skupiny klientů, než
na absolutní růst jejich počtu," upozornil ministr Čunek.

Stránka 5

Ukončení kontinuální
výzvy v IOP
Ministerstvo pro místní rozvoj
oznámilo ukončení příjmu žádostí v
Integrovaném operačním programu v kontinuální výzvě pro prioritní osu 5 Národní podpora
územního rozvoje, oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj
systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni
obcí s rozšířenou působností) a
krajů.
Termín ukončení příjmu žádostí:
•

•

do 15. října 2008 do 16 hodin
pro obce s rozšířenou působností - pro projekty na zavádění
územně analytických podkladů
obcí;

do 16. března 2009 do 16 hodin
pro kraje - pro projekty na zavádění územně analytických podkladů krajů.

Žádosti přijímají pobočky Centra
pro regionální rozvoj ČR podle
územní příslušnosti určené místem
realizace projektu. Kontaktní adresy můžete najít na stránkách strukturálních fondů.
MMR

Vyzkoušejte to pravé ubytování na Šumavě
Milovníci Šumavy se konečně dočkali.
Orientaci při výběru ubytování jim
usnadní značka ŠUMAVA originální
produkt, kterou se od úterka honosí
první tři ubytovací zařízení. Značka,
kterou jim udělila nezávislá Certifikační
komise, hostům zaručí ty nejlepší služby -- jedinečné ve vztahu k Šumavě a
šetrné k přírodě, příjemné a čisté prostředí či ochotný personál.
"Přijali jsme tři žádosti o udělení značky
ŠUMAVA originální produkt pro ubytovací
služby. Do každého zařízení byli vysláni
dva členové Certifikační komise, aby ověřili pravdivost údajů uvedených v žádosti.
Na základě jejich zjištění a doplňujících
informací ostatních členů komise, znalých
šumavského prostředí v cestovním ruchu,
se komise rozhodla jednomyslně značku
udělit všem třem zařízením," uvádí Kateřina Vlášková z Regionální rozvojové agentury Šumava, která již tři roky koordinuje
úspěšný projekt značení místních výrobků

na Šumavě a od letoška také značení chalupě nad hranicí 1000 m n. m., bohatá
knihovna šumavské literatury, průvodců i
služeb.
map či zázemí pro sušení hub.
A kterápak zařízení se mohou pyšnit čerstvým certifikátem? Zaprvé Hotel Jenišov u "Podnikatelé získají díky značce předeHorní Plané, který se nachází přímo na vším propagaci a marketingový nástroj.
břehu Lipna. Vlastní písečná pláž, lodičky, Znamená pro ně však také ocenění jejich
tenisové kurty, dětské hřiště, beach volej- úsilí podnikat citlivě v chráněném území.
bal, zahradní šachy, veškeré zázemí pro Na druhé straně turisté si mohou být jisti,
rybáře nebo pro milovníky grilování -- že certifikované zařízení je svojí nabídkou
široká nabídka aktivit pro hosty způsobí, nezklame," dodává Tereza Vacková z
Asociace regionálních značek, národní
že nebudete vědět, co dřív.
koordinátorka regionálního značení výrobDále značku získal Best Western !
ků a služeb v ČR.
Aparthotel Šumava 2000 v Kašperských
Horách. Výjimečný osobní přístup k hos- Ať už jste tedy stálými návštěvníky Šumatům, zaměření na rodiny s dětmi a mimin- vy a máte svá oblíbená ubytovací zařízeky, vysoká kvalita nabízených služeb a ní, nebo jste tento kraj zatím! neprozkouaktivní zájem o rozvoj regionu si bezespo- mali a teprve hledáte, kde spočinout, rozhodně Vám s! tojí za to vyzkoušet ubytoru ocenění zaslouží.
vání se značkou ŠUMAVA originální proTřetím certifikovaným zařízením je Penzidukt(r), které Vám nabídne vždy "něco
on Horská Kvilda v centrální části Národnavíc".Více na www.regionalni-znacky.cz.
ního parku Šumava. Zde na hosty čeká
příjemné ubytování v nově postavené
Kateřina Vlášková
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Stránka 6

„Vzájemnou trvalou spolupráci považuji za
hybnou sílu regionu,“ říká Ing. Jan Sobotka,
předseda Krkonoš - svazku měst a obcí
Krkonoše – svazek měst a obcí je organizací, která v současné době sdružuje čtyřicet krkonošských samospráv na
jejichž území žije více jak 60 tisíc obyvatel. Svojí činností
dokazuje, že společná práce má pro obyvatele i návštěvníky regionu podstatný smysl. V čem Vy sám spatřujete sílu
tohoto snažení?, jsme se dotázali jejího předsedy a
vrchlabského starosty Jana Sobotky.
„Počet členů ve Svazku postupně stoupá. Stává se sílou
samospráv reprezentujících
nejvyšší horstvo České republiky i široké podhůří. Upevňuje
svoji pozici. Když jeho členové
společně zaujmou postoj či
stanovisko například vůči Královéhradeckému či Libereckému kraji, zákonodárcům, nebo
státu, oslovení či dotčení ho
nemohou pominout, musí reagovat. V tom je naše síla.“
Jak se daří sílu udržet?

„Jednotliví starostové jsou
komunikativní, schopní diskutovat, přijímat a rozvíjet názory. V diskusi se posouváme
dál. Jeden přinese myšlenku,
další ji prohloubí. Z našich
jednání vytváříme pozitivní
závěry prospěšné pro všechny, či alespoň pro velkou většinu členských obcí. Jejich zástupci si vzájemně nic nedokazují, nevyzdvihují své vlastní
ambice. Vážíme a pečuje o
dobré vztahy, nepěstujeme
konkurenční boj. Kolektivní
spolupráci mám ze srdce rád.
Osobně mě baví ji budovat. Je
principem demokracie. Je krédem sportu i mého života. Každý může říci svůj názor, rozhodne většina. Musím pochválit, že ve Svazku je spolupráce
velmi dobrá.
Základním pilířem je spolupráce s dalšími svazky obcí. Vzájemně spolu hovoříme, koordinujeme iniciativy a aktivity,
nelezeme si do zelí. Velký
Svazek dělá celokrkonošské
projekty, menší svazky řeší
lokální projekty. Rada Svazku

jímá. Například cyklostezka
mezi Vrchlabím a Lánovem má
obrovský význam z hlediska
bezpečnosti dopravy. Integrace dopravy a lepší dopravní
obslužnost celého regionu je
důležitým tématem, ve kterém
hraje Svazek jednu z hlavních
(užší zvolené vedení) má ve rolí.“
svém kolektivu zástupce všech
Jak a kde je uplatňován Vázdejších mikroregionů. Při
mi zmíněný společenský
schopnosti získat i když omevliv?
zené finanční prostředky společně usilujeme o rozvoj celé „Zastupujeme poměrně velké
a významné území. Jsme akoblasti.“
tivní, až hybnou silou. Není
Jaký konkrétní užitek z prá- nám odepřeno říci názor. Máce Svazku mají obyvatelé me možnost konzultovat na
regionu?
místech, kde se mění nebo
„Původně byl Svazek Krkono- nově vznikají strategické dokuše organizací zaměřenou pře- menty. Například když vznikaly
vážně na rozvoj cestovního systémy financování cestovníruchu. Praxí se ukázalo, že ho ruchu, každý kraj to viděl
města a obce jej potřebují k jinak. Ukázali jsme na našem
jakémusi zastání. Jeho rolí je konkrétním případu, jak by to
vytvářet společný politický vliv asi mělo být a jak fungovat.
vůči krajům, státu i jeho záko- Jsme konzultanty připravovanodárcům. Má schopnost zís- ných strategických materiálů,
kávat peníze na společnou členy různých přípravných
propagaci, na udržení veřejně týmů. Jde jen o to, nakolik se
prospěšných projektů. Největší nám daří přesvědčit kraje a
část peněz nyní je od Králové- stát, která cesta vede správhradeckého a Libereckého ně.“
kraje, další ze zdrojů Evropské
Které z těch materiálů se
unie, důležité jsou členské
konkrétně týkají Krkonoš?
příspěvky, nepatrné zdroje
přicházejí od státu. Nemálo „Z velké části byl ze společpřispívají i podnikatelé v turis- ných konzultací sestaven namu. Svazek má dnes mnohé příklad „Program rozvoje ceshmatatelné výsledky, které tovního ruchu Královéhradeckého kraje“. Dalším dokumenjsou nepominutelné.“
tem, do jehož tvorby jsme akPřipomeňte některé konkrét- tivně vstoupili, je „Politika
ní?
územního rozvoje“, jako zá„V tuto chvíli je krkonošský kladní územně plánovací doprůmysl cestovního ruchu chá- kument celé České republiky.
pán s plnou váhou. Máme kva- V tak zásadním a strategickém
litnější infrastrukturní vybave- materiálu nebyla kupodivu ani
nost v turisticky frekventova- zmínka o Krkonoších, které
ných oblastech. Pracujeme na podle premiéra ČR – nemají
systematické a dokonalejší prý žádný větším problém,
propagaci území. Užitek z prá- který byl stál v Praze za pozorce Svazku mají i obyvatelé, nost. Nemohli jsme s původkteré cestovní ruch příliš neza- ním zadáním souhlasit. I když

se u nás obchodu daří a je tu i
nějaká průmyslová výroba.
Mezi problematické bych však
zařadil, že do Krkonoš nevede
žádná pořádná silnice. Pohoří
se rozkládá na území dvou
územně správních krajů, na
území národního parku, na
okraji republiky. Máme své
problémy a potřebujeme je
řešit. Svazek zaslal premiéru
nesouhlasné stanovisko a prosadil s pomocí krajských úřadů, že Krkonoše jsou ve státních dokumentech charakterizovány jako specifická oblast.
A to je nesmírně důležité.
Liberecký i Královéhradecký
kraj na základě této „Politiky
územního rozvoje“ zpracovávají „Zásady územního rozvoje“. Na ně se svými „Územně
analytickými podklady“ navazují i větší města v regionu.
Tyto tři vrstvy do sebe zapadají a jsou výchozí pro územní
plánování. A to má odraz v
„Police územního rozvoje“. Tu
Vláda ČR schválí zřejmě v
příštím roce. Další významná
platforma k jednání je v rámci
Rady KRNAP. Jejími členy
jsou starostové našich členských měst a obcí. Svazek,
který se angažuje v řešení
problémů celých Krkonoš, se

Dokončení na straně 7
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Stránka 7

„Vzájemnou trvalou spolupráci považuji za
hybnou sílu regionu,“ říká Ing. Jan Sobotka,
předseda Krkonoš - svazku měst a obcí
Dokončení ze strany 6

na jednání Rady KRNAP aktivně připravuje, spolupodílí se
na tvorbě programu.“
Čeho konkrétně se za dobu
existence Svazku v regionu
dosáhlo?

„Největším úspěchem je přesvědčení, že naše společné
snažení má skutečně smysl a
užitek. Veřejně prospěšné
projekty, propagace na veletrzích cestovního ruchu, péče o
údržbu a značení běžeckých
lyžařských tras a cyklotras,
integrace veřejné dopravy,
cyklobusy, turistické noviny,
apod. Prvotní neověřené projekty se ukázaly jako úspěšné,
potřebné a nutné. Přinesly
dennodenní provozní úkoly,
ale také trvalé hodnoty. Mají
svůj řád a vyžadují pravidelnou
péči.

Svazek překryl nešikovné rozdělení nejvyšších českých hor
na dva územně správní celky,
tzn. do kraje Libereckého a
Královéhradeckého. Nezasahuje do samosprávných záležitostí jednotlivých zastupitelstev, respektuje svébytnost
každé obce, každého města.
Sdružuje se na věcech, které
mají maximální podporu. Vznikl přirozenou cestou a pokud
by byl časem doplněn o několik málo zbývajících míst, tak
by území bylo již logicky uceleno. Mohl by trvale obhospodařovat celou oblast. Naší permanentní snahou je zvýšit
objem získaných i vydaných
finančních prostředků. Stal by
se největším organizátorem
cestovního ruchu v regionu.
Posílil by mandát koordinátora
turismu a měl by rostoucí podíl
na dalších společných obecně
prospěšných úkolech.“

Co se doposud nepovedlo?

„To, co jsem zmínil výše. Ne
zcela se daří stabilizovat organizaci na straně příjmů. Zajistit
a zaplatit přiměřený počet profesionálních pracovníků. Svazek by měl mít větší objem
finančních prostředků i na investiční záležitosti. Dále se
bohužel poměrně složitě hledá
správný konsenzus se Správou Krkonošského národního
parku. KRNAP mnohdy nerozumně brání rozvoji infrastruktury a turismu. Jinak řečeno,
problém je v tom, že mezi
Svazkem a Správou KRNAP
zatím hledáme společná pravidla hry. KRNAP musí ze zákona chránit, ale poradit jak na
věc už ne. Města, obce i podnikatelé jsou schopni si uvědomit, co chtějí a nechtějí. KRNAP s přístupem moci úřední
má mandát skoro cokoliv zarazit. Projednané záležitosti ne-

Pomoc lidem bez přístřeší na zlínsku
Každoročně je v Azylovém
zařízení na Hornomlýnské ulici
ve Zlíně ubytováno přes 30
mužů, kteří díky nedostatku
finančních prostředků a vhodných příležitostí nejsou schopni najít jiné ubytování. Jsou to
lidé, kteří ztratili vazbu na rodinu, jsou bez zaměstnání a
často se zdravotním handicapem. Dostávají se tak do bludného kruhu, kdy ztrácejí důvěru sami v sebe a v možnost
vlastními silami vystoupit z
koloběhu ulic, nádraží, krátkodobých pobytů u pochybných
známých či opuštěných stavbách. Důsledkem, ale i příčinou tohoto stavu často bývá
alkoholismus a zneužívání
návykových látek.

kříže Zlín spočívá v poskytnutí
zázemí s nabídkou osobní
hygieny, ošacení, asistence při
jednání s úřady, pomoc při
vyřízení dokladů a dávek. Dále
v poskytnutí jistoty ubytování,
pomoci při nalézání smyslu
života, obnovení rodinných
vztahů, zjištění možností vlastní realizace. U mužů v produktivním věku resocializační program napomáhá získat dovednosti důležité k nalezení zaměstnání s příjmy dostačujícími k udržení vlastního ubytování. U osob v kmetském věku
obnovuje základní životní a
hygienické návyky důležité pro
pozdější zajištění přijetí do
Domovů důchodců. U některých se zdravotní obtíže prohloubí natolik, že odcházejí do
Základní pomoc Azylového
nemocniční péče, jiní díky uvězařízení Českého červeného
domění si vlastní závislosti na

mají záruku platnosti. A i v
tomto případě je na místě strategické vyjednávání celku, ne
jednotlivců. To je ta síla spolupráce. A jsme na začátku našeho povídání. Když není dohoda, je síla nulová.“
Co je cíl a horizont snažení
Svazku ve prospěch území?

„Měli bychom i nadále být co
nejvíce aktivní. Zdokonalovat
péči o projekty. Cyklotrasy
ještě lépe vybavit a vyznačit.
Rolby na běžeckých tratích by
měly stopy upravovat ne dvakrát, ale čtyřikrát týdně, apod.
Udržet zájem členů, ztvrzovat,
že členství ve Svazku je zajímavé, pro obce i města a každého jednotlivce přínosné a
smysluplné. Že vzájemná a
trvalá spolupráce je hybnou
silou regionu.“
Zpracovala: D. Palátková

alkoholu nastupují léčbu v protialkoholních léčebnách. Komplexnost této služby doplňuje
terénní činnost, která vyhledává osoby bez přístřeší a ambulantní služby poskytující hygienický a poradenský servis a
přespání v Noclehárně.
je prostřednictvím nových služeb Azylového zařízení“ spoluPři této náročné a zdlouhavé
financovaný Společným regiopráci s uživateli služeb Azylonálním operačním programem,
vého zařízení pomáhá naší
Ministerstvem místního rozvoje
organizaci dobrá spolupráce s
a Zlínským krajem. Po skončeMěstskou policií, na kterou se
ní podpory EU se o náklady
můžeme kdykoliv obrátit.
spojené s provozem AzylovéI když se jedná o službu spo- ho zařízení podílíme společně
lečnosti, která není občany se Statutárním městem Zlín a
vždy kladně přijímána, je po- Zlínským krajem.
třebná a je finančně náročná.
Jsme přesvědčeni o potřebDoposud nám financováním
nosti poskytovaných služeb a
provozu komplexu služeb pro
další spolupráci a podpoře
osoby bez domova pomáhal
výše uvedených institucí.
projekt „Zlepšení situace osob
bez přístřeší ze Zlínského kraBabčáková Silvie
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V ZÁMECKÉM PARKU BYLO VYSÁZENO
DALŠÍCH PATNÁCT TISÍC KEŘŮ A STROMŮ

Stejně jako v loňském roce,
tak i letos prochází vlašimský zámecký park další etapou rozsáhlé rekonstrukce.
V této fázi bylo vysázeno
kolem patnácti tisíc okrasných keřů a stromů, které
parku přispějí po estetické
stránce, ale zároveň splní i
praktický účel.

zajímavou solitéru zde tvoří
převislý červenolistý kultivar
buku lesního. Další svah, který
byl osázen, je u Domašínské
brány, konkrétně se jedná o tři
sta kusů tisu červeného.

Zatím poslední výsadba v parku proběhla v červnu u vlašimského zámku, kde byla dokončena první část záhonu, který
Svah u letního kina osázeli by měl do budoucna tvořit sypracovníci Českého svazu metrický obrazec (čtyřlístek).
ochránců přírody Vlašim
deseti tisíci kusy břečťanu obecného. Tato půdokryvná rostlina zpevní
svah svým kořenovým
systémem a zabrání tak
erozi. Další výsadby pokračovaly kolem tzv. Benátské studánky. Sem
byly naplánovány druhy
jako bobkovišeň lékařská, brslen evropský nebo hroznovec hroznatý.
Celá plocha byla pokryta
mulčovací kůrou, která
zabrání prorůstání plevele a celkově vytváří přirozený a kompaktní dojem.
Podrost ve svahu nad
zimním stadionem a tenisovými kurty byl zahuštěn asi čtyřmi sty kusy
jedle bělokoré a efektně
působí i pět set kusů
pérovníku pštrosího.
Letos bylo také zkrášleno
prostranství u Čínského
pavilonu. Pracovníci Českého svazu ochránců
přírody Vlašim ti vytvořili
záhon s pestrobarevnými
stálezelenými rododendrony a opadavými
azalkami a na celou plochu se opět položila mulčovací kůra. Nové záhony byly založeny i podél
cesty vedoucí k Čínskému pavilonu. Velký záhon
vznikl také u zimního
stadionu, kam byly vysázeny keře kaliny obecné,
dřínu obecného nebo
brslenu evropského a

Pro výsadbu byla použita meruzalka alpská. Vznikly zde i
zajímavé skupiny keřů z tisu
červeného, z nichž dvanáct je
sestřiháno do tvaru koule a tři
do tvaru kužele.

Ozeleňovací práce ve vlašimském zámeckém parku, které
by měly být dokončeny do
konce tohoto roku, provádí
Český svaz ochránců přírody
Vlašim a jsou financovány ze
Státního fondu životního proV létě v parku dále probíhá
středí prostřednictvím Města
ošetřování všech významnějVlašim.
ších stromů (nejstarší duby a
stromy kolem frekventovaných
Hana Kotková,
cest) a likvidace následků neČSOP Vlašim
dávné vichřice.
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EKODOMOV vzdělávání: Minimalizace odpadů
Po třech úspěšných cyklech vzdělávacího programu „Minimalizace odpadů“,
které proběhly v Kutné Hoře minulý rok a
byly určeny pouze pro zájemce ze Středočeského kraje, se občanské sdružení
Ekodomov rozhodlo uspořádat další cyklus pro celou ČR.

Pro zaměstnance měst a obcí i další pracovníky v odpadovém hospodářství budou přednášet odborní lektoři ze státní
správy a samosprávy, univerzit, výzkumných ústavů, svozových společností a
řady dalších institucí ziskové i neziskové

sféry. Účastníci si tak mohou rozšířit své
znalosti nejen o aktuální situaci v oblasti
odpadového hospodářství a související
legislativy, ale i v oblasti managementu a
marketingu. Seznámí se rovněž se způsoby komunikace s veřejností a možnostmi aktivního zapojení občanů do zlepšení
systému nakládání s odpady v obci.

záměrem je prohloubení znalostí prezentovaných na přednáškách. Každý účastník si v rámci kurzu také vytvoří svůj projekt pro zlepšení nakládání s odpady v
jeho obci a před ostatními účastníky kurzu si zkusí ho „nanečisto“ obhájit.

Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR a je tak součástí dalProgram, který proběhne v osmi výuko- šího profesního vzdělávání.
vých dnech od 11. 9. do 18. 12.2008 v
Více informací o programu naleznete na
Kutné Hoře, sestává nejen z teoretických
www.ekodomov.cz v sekci Projekty nebo
přednášek a diskusí, ale jeho součástí je
vám je poskytne Magdalena Férová na
také interaktivní e-learningový kurz, jehož
telefonu: 739 592 870.

Na Zlínsku předávali dárcům zlaté medaile
V pondělí 11. 8. 2008 ocenil
Český červený kříž 50 dárců,
kteří již 40x bezplatně darovali
krev na transfuzním oddělení
Krajské Baťovy nemocnice ve
Zlíně. Slavnostního předání
zlatých medailí prof. MUDr. J.
Janského se v obřadní síni
zlínské radnice účastnili mimo
zástupců Českého červeného
kříže Zlín také představitelé
Zlínského kraje, Statutárního

města Zlín, Městského úřadu
Otrokovice a Krajské Baťovy
nemocnice Zlín. Všichni dárcům ze srdce poděkovali za
dar, tak nenahraditelný pro
záchranu života či zdraví našich spoluobčanů a do dalších
let jim popřáli pevné zdraví,
které je důležitým předpokladem pro tento vysoce morální
čin.

Zlín
patří
také institucím spolufin anc ujícím
projekt podpory
bezplatného
dárcovství
krve na Zlínsku. Za Zlínský kraj poskytuje záštitu pří- ní město Zlín pomáhá Fond
mo pan hejtman a za Statutár- zdraví.
Babčáková Silvie
Poděkování Červeného kříže

Finance pro odpadové hospodářství
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
a Státní fond životního prostředí ČR
(SFŽP ČR) zahajují příjem projektů do
páté vlny příjmu žádostí o dotace z
druhého největšího operačního programu ČR - Operačního programu Životní
prostředí.

Státní fond životního prostředí ČR začal
přijímat žádosti do další prioritní osy Operačního programu Životní prostředí. Žádosti bude možné podávat od 11. srpna
do 10. října 2008.
Otevřeny budou dvě ze sedmi prioritních
os OP Životní prostředí, a to prioritní osa
4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží a
prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik. Výzva je určena pro žadatele z
řad krajů, měst a obcí, příspěvkových
organizací, státních podniků a státních
organizací, vysokých škol, občanských
sdružení a obecně prospěšných organizací, právnických osob, fyzických osob podnikatelů.

Z prostředků Evropské unie budou v rámci 4. osy OPŽP dotovány například sběrné dvory, systémy pro separaci a svoz
odpadů, zařízení na úpravu autovraků,
recyklaci pneumatik a využívání upotřebených olejů, kompostárny, rekultivace starých skládek. V rámci 5. osy budou podporovány rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí, vytvoření regionálního systému
prevence závažných havárií, vytvoření
center BAT* pro jednotlivé kategorie průmyslových činností a další projekty.
„Zájem o dotace do životního prostředí je
obrovský. Z Operačního programu Životní
prostředí bylo do dnešního dne podpořeno již 1197 projektů. V první výzvě doporučil Řídící výbor OPŽP ke schválení 366
projektů. Ve druhé výzvě to bylo 397 projektů a ve třetí 434. Žádosti do 4. prioritní
osy, která řeší nakládání s odpady a ekologické zátěže, přijímáme již podruhé. V
rámci 1. výzvy uspělo 154 projektů v celkové ceně přes 3,5 miliardy. Jsem rád,

že Státní fond životního prostředí zvládá
administraci prvních tří výzev a to nám
umožňuje otevřít další výzvy pro zájemce
o dotace,“ uvedl Petr Štěpánek, ředitel
SFŽP ČR.

Žádosti o dotace ze 4. a 5. prioritní osy
OPŽP budou přijímat krajská pracoviště
SFŽP ČR dle místa realizace projektu.
Kontakty jsou k dispozici na
www.opzp.cz.

V současné době lze podávat žádosti o
podporu tzv. velkých projektů v rámci
Prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Příjem žádostí ve třetí kontinuální
výzvě končí 19. prosince 2008. Žádosti o
podporu velkých projektů v rámci Prioritní
osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a Prioritní osy 3 - Udržitelné
využívání zdrojů energie jsou přijímány
kontinuálně od 1. srpna 2008 do 18. prosince 2009. Žádosti budou přijímány na
pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR v Praze.
MŽP
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Pozvánka na konferenci o obnově a využívání klášterů

Institut pro památky a kulturu srdečně zve všechny zájemce a zájemkyně na konferenci PRO památky – obnova
a využívání památek ve 21. století. Konference se koná

13. listopadu 2008 v klášteře dominikánů v Husově ulici v Praze
a letos se bude věnovat klášterům.

Na konferenci se setkají pracovníci památkové péče, zástupci církví a měst, architekti, investoři i veřejnost. Kromě historie a
současného stavu klášterů budou prezentovány možnosti jejich využívání v budoucnosti. Představí se úspěšné projekty, náměty k diskusi i k přemýšlení. Účastníci a účastnice konference se dozví více i o přípravě a financování projektů.
Záštitu a úvodní slovo na konferenci přislíbil ministr kultury Václav Jehlička. Více informací o programu najdete na
webových stránkách www.propamatky.cz, kde je zároveň možné se na konferenci přihlásit.

Kde mají na radnici OTEVŘENO?

Soutěžit se bude ve čtyřech oblastech: web úřadu, 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.
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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)
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BIOAKADEMIE 2008
3.-5.9.2008 Lednice na Moravě
8. EVROPSKÁ LETNÍ AKADEMIE
EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ NOVÉ
POZNATKY VĚDY A VÝZKUMU – INOVACE
V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

Cílem veřejného projednání je poskytnout veřejnosti informace a
odborný výklad potřebné k podávání připomínek. Připomínky 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

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 komunikační 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 ohodnocení, práce v organizaci hájící práva občanů a životního prostředí,
práci v dynamickém mladém kolektivu, nekonformní pracovní prostředí, 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 – konkurz) nebo na adresu: EPS Brno, Dvořákova 13, 602 00 Brno,
Tel.: 545575229, Fax: 542213373. Více o EPS na www.eps.cz
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Výměna informací a kontakty mezi odborníky ze
zemí východní a západní Evropy jsou hlavním cílem Bioakademie.

V rámci letošního ročníku budou souběžně probíhat
dvě konference – vědecká konference a konference
pro praxi, obě na téma „Nové poznatky vědy a výzkumu v ekologickém zemědělství“.
Důležitou součástí jsou schůzky i neformální diskuse zemědělců, vědeckých i výzkumných pracovníků a dalších odborníků z oboru ekologického
zemědělství a biopotravin, kteří se již tradičně do
Lednice sjíždějí z celé Evropy.
Na konference navazují exkurze do ekologicky hospodařících podniků v ČR i v zahraničí.

Záštitu nad Bioakademií 2008 převzala mezinárodní
asociace ekologického zemědělství - IFOAM EU a
Ministerstvo životního prostředí ČR.

Přijeďte na Bioakademii 2008, kromě zajímavého programu Vás čekají neformální setkání s kolegy z mnoha
zemí v překrásném vinném kraji a univerzitním městečku Lednici!
Informace na www.pro-bio.cz/bioak
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www.studiumvzahranici.cz
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TVÁŘ NAŠÍ ZEMĚ – KRAJINA DOMOVA
Praha 20.října 2008, Průhonice 21. října 2008

Původně
plánovaná
konference
Tvář
naší
země
–
Krajina domova, která
se
měla
konat
počátkem dubna tohoto roku,
byla z důvodu úmrtí hlavního
organizátora Ivana Dejmala
přesunuta na říjen 2008. Konferenci pořádá Společnost pro
krajinu a Česká komora architektů z podnětu a pod záštitou
Václava Havla a pod záštitou
Petra Pitharta.

v předvečer konference. Termín: 20. října 2008 – slavnostní zahájení, 21. října
2008 – vlastní konference.
Místo slavnostního zahájení:
Senát Parlamentu České
republiky. Místo konání
vlastní konference: Kongresové středisko Výzkumného
ústavu Silva Taroucy pro
krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích.
Jedním ze stálých záměrů
konference je, aby se vzájemně vyslechli všichni, kdo se
svou životní orientací nebo
profesním zájmem tak či onak
vztahují ke krajině.

Konference bude jednoden- Čtvrtá konference Tvář naší
ní, se slavnostním zahájením

země – krajina domova, která
se uskuteční v říjnu tohoto
roku, je připravována s hlavním tématem reflexe vývoje
našeho vztahu ke krajině v
posledních dvaceti letech –
reflexe vyrovnání se s dědictvím 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.

SEMINÁŘ VĚNOVANÝ DÍLU
IVANA DEJMALA

Den před konferencí je Společností pro krajinu ve spolupráci
s Českou komorou architektů
připravován seminář, který
bude věnován dílu Ivana Dejmala, zakladatele Společnosti
pro krajinu a hlavního strůjce
konference Tvář naší země –
krajina domova. Semináře se
zúčastní vyzvaní panelisté;
předpokládáme závěrečnou
V letošní konferenci budou diskusi panelistů s publikem.
předneseny pouze příspěvky
Na tomto semináři a na slavvyzvaných autorů (v případě
nostním zahájení konference
Vašeho zájmu prosím kontakbude rovněž představen sbortujte garanty jednotlivých paník prací Ivana Dejmala.
nelů (viz kontakty níže)).
Daniel Kolský
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