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„Ustoupil jste banditům, co drancují 
české lesy… jste spoluviník.“ 
Otevřený dopis ministrovi zemědělství na straně 6 

Rozhovor s Romanem Hake-
nem, členem Evropského 
hospodářského a sociálního 
výboru (dále EHSV). 
Druhým rokem působíte v 
Evropském hospodářském a 
sociálním výboru. Co má ten 
výbor na práci, čím se tam 
zabýváte? 
„Jde o poradní orgán Evrop-
ské komise, Evropského par-
lamentu a Rady EU. Tyto insti-
tuce jsou povinny žádat výbor 
v jednotlivých připravovaných 
politikách o stanovisko. Část 
stanovisek ale výbor připravu-
je z vlastní iniciativy anebo na 
žádost předsednické země – 
průzkumná stanoviska.“ 
Jaká jste v poslední době 
přijímali stanoviska ve vzta-
hu k venkovu ? 
„Na popud polského kolegy 
Krzysztofa Kamienieckeho je 
momentálně dokončována 
práce na vypracování stano-
viska z vlastní iniciativy k opat-
řením, která je třeba přijmout 
na úrovni EU za účelem posí-
lení občanské společnosti ve 
venkovských oblastech a pod-
poření vazeb mezi městem a 
venkovem. Nedávné změny v 
evropských venkovských ob-
lastech, způsobené globálními 
trendy, reformou SZP a – v 
případě nových členských 
států – vedlejšími účinky rych-
lé ekonomické transformace, 
představují několik výzev. 
Patří mezi ně: nedostatek pra-
covních příležitostí mimo ze-
mědělství, nižší úroveň vzdě-
lání a příjmu obyvatel venkova 
a rostoucí konkurence v oblas-
ti využití půdy (např. vlivem 

urbanistického tlaku, konku-
rence mezi potravinami a vý-
robou biopaliv atd.). V někte-
rých oblastech způsobují tyto 
faktory odliv obyvatel z ven-
kovských oblastí (často od-
cházejí ti nejmladší a nejaktiv-
nější), rostoucí pocit beznadě-
je, rozšiřování propasti mezi 
venkovem a městy, někdy též 
ztrátu přírodního a kulturního 
dědictví. Tradiční politiky se 
pro zpomalování tohoto proce-
su ukázaly jako neúčinné. K 
potenciálně dostupnému fi-
nancování z evropských fondů 
(v případě nových členských 
států jde přinejmenším teore-
ticky o hojné množství pro-

středků) nemá řada venkov-
ských subjektů přístup kvůli 
nedostatku informací, doved-
ností a často též vzhledem k 
byrokratickým překážkám. 
Ještě horší to bývá v zemích, 
kde je chápání Lisabonské 
strategie zužováno na hospo-
dářskou soutěž a často zamě-
řeno pouze na městská cent-
ra. Diskuse o politice v oblasti 
venkova se často omezuje na 
otázky zemědělství, bez ohle-
du na širší sociální a hospo-
dářské otázky.“ 
Co můžeme očekávat od 
EHSV v době předsednictví 
Česka Evropské unii ? 

Bude to celá řada aktivit, po-
kud se ale budeme bavit o 
venkovském prostoru, potom 
bych rád zmínil, že na základě 
výše uvedeného stanoviska je 
domluvena ukázka příkladů 
dobré praxe, kdy by se mělo 
konat výjezdní zasedání sekce 
NAT EHSV právě v České 
republice, zaměřené na LEA-
DER. Zatím je domluveno, že 
setkání se uskuteční u nás na 
střední Moravě. 
Děkujeme za rozhovor 
Pozn. redakce: zmíněné sta-
novisko po dopracování a 
schválení plénem EHSV otisk-
neme v plné verzi. 

EHSV se zabývá i venkovskými tématy 
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V úterý 9. září 2008 se na pů-
dě Svazu měst a obcí České 
republiky konalo jednání před-
sednictva Komory obcí a před-
stavitelů Spolku pro obnovy 
venkova s náměstkem ministra 
vnitra Zdeňkem Zajíčkem a 
generálním ředitelem České 
pošty Karlem Kratinou ve věci 
změny formy poskytování poš-
tovních služeb v malých ob-
cích. Svaz měst a obcí, Spo-
lek pro obnovu venkova i 
Ministerstvo vnitra původní 
tiskem prezentovaný návrh 
shodně kritizovali, a to pře-
devším z toho důvodu, že ze 
strany České pošty nebyl se 
Svazem ani příslušnými ob-
cemi předem dostatečně 
diskutován. Náměstek minis-
tra vnitra Zajíček proto ope-
rativně svolal jednání v nej-
více dotčených krajích, ke 
kterým přizval představitele 
České pošty Petra Krhounka 
a zástupce Svazu měst a 
obcí Jaromíra Jecha. Právě 
na těchto setkáních v terénu 
byla domluvena schůzka se 
zástupci svazové Komory 
obcí. 
Úvodem se generální ředitel 
České pošty Kratina za dosa-
vadní nedostatečnou komuni-
kaci se Svazem měst a obcí 
ČR omluvil. Náměstek Zajíček 
tedy zdůraznil, že jednání jsou 
vlastně nyní na začátku. S 
každou obcí bude případná 
změna důkladně diskutována, 
pro obec by v konečném dů-
sledku měla znamenat zlepše-
ní dosavadních služeb. Mož-
ností se nabízí hned několik. 
Jako „pošťáka“ je možné na-
příklad zaměstnat na částečný 
úvazek pracovníka obecního 
úřadu, místního podnikatele 
(tzv. franchising), nebo také 
zřídit mobilní úřadovnu. Není 
vyloučeno, že někde může být 
„kamenná“ pošta zachována. 
„Do konce roku 2008 zatím 
žádné definitivní rozhodnutí 
přijato nebude,“ ujistil Zdeněk 

Zajíček. 1. října 2008 bude 
spuštěn pilotní program a v 
dotčených 178 obcích bude 
zkušebně zavedena mobilní 
poštovní služba. Po třech mě-
sících pak bude její fungování 
v jednotlivých obcích vyhodno-
ceno a v lednu dojde na Svazu 
k dalšímu jednání. Tato tzv. 
mobilní obslužná místa budou 
kromě standardních služeb, 
které dnes Česká pošta touto 
formou poskytuje již 3250 ma-
lým obcím, zkušebně zajišťo-
vat také poskytování služeb 
Poštovní spořitelny, a to pře-
devším vklady, výplaty a bez-

hotovostní příkazy, a dále pak 
bude v těchto obcích řešena 
možnost ukládání zásilek, kte-
ré se nepodařilo doručit. 
„Očekávám, že situace bude v 
jednotlivých obcích velmi roz-
dílná. Co bude vyhovovat jed-
né obci, nemusí vyhovovat 
druhé. Modely zabezpečení 
poskytování poštovních služeb 
bude třeba navrhovat individu-
álně,“ konstatoval Zdeněk Zají-
ček. 
Komora obcí na sebe bere roli 
garanta obhajoby zájmů ma-
lých obcí v této záležitosti a 
bude pečlivě dohlížet na to, 

aby skutečně byla se všemi 
obcemi, kterých se změny 
týkají, vedena náležitá disku-
se,“ deklaroval místopředseda 
Svazu měst a obcí Josef Bez-
díček. „Změna se nesmí usku-
tečnit na úkor kvality a dostup-
nosti poštovních služeb pro 
občany. Ministerstvo vnitra, 
Česká pošta i Svaz měst a 
obcí se dohodly na poskytová-
ní průběžných informací a na 
tom, že se v případě nutnosti 
operativně sejdou k dalšímu 
jednání.                                   

SMO a SPOV 
 

Spolek pro obnovu venkova i Svaz měst a obcí 
jsou zásadně proti rušení pošt v malých obcích 

Unie chce zlepšit zacházení s hospodářskými zvířaty 

Nová poštovna České pošty na Sněžce. 

(Mze) Přípravy na české předsednictví a 
konkrétně návrhy týkající se uvádění pesti-
cidů na trh, welfare zvířat, problematika kr-
miv – taková byla témata jednání ministra 
Gandaloviče s komisařkou zodpovědnou za 
oblast zdraví Androullou Vassiliou.  
„Nařízení o pesticidech je tématem, kterému je 
věnována velká pozornost, a českému před-
sednictví pravděpodobně připadne úloha do-
končit jednání,“ vysvětluje ministr Gandalovič. 
Podobně chce české předsednictví ve spolu-
práci s eurokomisařkou Vassiliou dále posu-
nout práci na welfare zvířat, dokončit jednání o 
uvádění krmiv na trh a legislativu pro označo-
vání potravin. Komise připravuje pro příští rok 
Zprávu o kontrolách v oblasti potravin a krmiv, 

Zprávu o značení potravin v souvislosti s poho-
dou zvířat a zmiňovanou Zprávu o implementa-
ci hygienického balíčku. „V oblasti pohody zví-
řat je prioritní revize Směrnice týkající se porá-
žení a utrácení, včetně protinákazových důvo-
dů. Evropská komise plánuje předložit nařízení 
řešící pohodu zvířat při transportu, pravděpo-
dobně během našeho předsednictví,“ dodává 
1. náměstek ministra Ivo Hlaváč.  
Na 20. ledna příštího roku, tedy za českého 
předsednictví, je v Bruselu plánovaná konfe-
rence k problematice animal welfare, a to za 
účasti eurokomisaře pro obchod Petera Man-
delsona, jeho kolegyně Vassiliou, zástupců 
Světové obchodní organizace (WTO), Organi-
zace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a 
nevládních organizací.  
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„O zrušení osvobození od da-
ně u novostaveb usilujeme již 
delší dobu a navrženou novelu 
považujeme za krok správným 
směrem, jelikož v dnešní době 
podle nás osvobození ztratilo 
svůj smysl a pouze vytváří 
nerovné podmínky pro obča-
ny,“ uvedl Oldřich Vlasák, 
předseda SMO. „Považujeme 
za nespravedlivé, když majite-
lé starších domů daň platit 
musí, zatímco vlastníci nových 
domů jsou od daně osvoboze-

ni,“ dodal. 
Ustanovení, které v zákoně 
existuje již od jeho účinnosti v 
roce 1993 a má kořeny v 70. 
letech, mělo za hlavní cíl pod-
porovat bytovou výstavbu. S 
ohledem na její současné tem-
po a skutečnou výši daně z 
nemovitosti, která se dnes 
pohybuje v řádech jednoho až 
dvou tisíců korun ročně za 
středně velký rodinný dům, již 
nemá takové zvýhodnění smy-
sl. Naopak je brzdou a omeze-

ním pro obecní rozpočty. Zru-
šením osvobození by obce a 
města měla mít od roku 2010 
další možnost, jak, alespoň 
nepatrně, vylepšit své roz-
počty. 
 „Mnoho obcí, zvláště v blíz-
kosti velkých měst, zazname-
nává mohutnou výstavbu ro-
dinných domů na svém území. 
Z příchodu nových obyvatel 
však často nemají žádný pří-
jem, a to i kvůli tomu, že maji-
telé novostaveb mnohdy 
nejsou v obci nahlášeni k trva-
lému pobytu,“ poznamenal J. 
Jech. „Naopak obcím se zvy-
šují náklady za služby, jako je 
například svoz odpadu, které 
přitom musí lidem poskytovat. 
Příjem ze zdaněných novosta-
veb by tak jejich situaci značně 
ulehčil. Z tohoto důvodu věří-

me, že poslanci vládní návrh 
podpoří a schválí,“ uvedl. 
Od příštího roku také začínají 
platit tzv. místní koeficienty, 
kterými budou mít obce a měs-
ta možnost regulovat výši daně 
z nemovitostí dle místních 
podmínek. Řada obcí však této 
možnosti nevyužila právě pro-
to, že by se daňové zatížení 
dotklo pouze starousedlíků. „V 
minulém týdnu jsme oslovili 
všechny obce s žádostí o jejich 
sdělení, zda využily možnosti 
aplikace místního koeficientu. 
Z komentářů vyplývá, že osvo-
bození novostaveb a jediný 
koeficient pro celé území obce 
představují významné limity při 
rozhodování zastupitelstev“, 
doplnil Jaromír Jech. 

Ing. Jaroslava Kypetová 
SMO 

Starostové obcí a měst sdružení ve Svazu měst a obcí Čes-
ké republiky (SMO ČR) usilují o zrušení daňového osvobo-
zení novostaveb. Vyjádřili proto plnou podporu vládní no-
vele zákona o dani z nemovitosti, která ustanovení navrhuje 
zrušit od roku 2010 a kterou se má Poslanecká sněmovna 
zabývat na své další schůzi, plánované na úterý 23. září 
2008. Podle starostů novela narovnává podmínky zdanění 
pro všechny občany.  

Své přátele a partnery větši-
nou potkáme tam, kde se nám 
líbí, kde nás něco baví, případ-
ně nás spojuje společná práce. 
Když se nám to podaří, dosta-
ne náš život to krásné kouzlo 
spokojenostiSsamozřejmě, že 
pořád platí známé úsloví 
„jednou jsi dole, jednou naho-
ře“, ale pokud jsme obklopeni 
lidmi, o které se můžeme opřít, 
všecky problémy jakoby byly 
snadněji smáznutelné. 
Co ale dělat, když všechny tyto 
hodnoty máme naplněny, 
nicméně v našem nejbližším 
okolí se dějí věci, kvůli kterým 
bychom někdy raději utekli na 
míle daleko? Ano, mluvím teď 
o rozvoji obcí, do kterého svý-
mi názory většinou přispěje jen 
pár aktivnějších občanů, kteří 
čtou úřední desku. Není to 
jednoduché, člověk přijde uta-
haný z práce, případně je ve-
řejné zasedání v takové hodi-
ny, že s dnešní pracovní do-
bou nelze tuto akci stihnout. 
My jsme to vymysleli opač-
něSa to tak, že úředník přijde 
přímo mezi lidi. Velmi se nám 

tento způsob osvědčil v Mníš-
ku pod Brdy, kde se nyní při-
pravují rozsáhlé změny ná-
městí. Aby pan starosta získal 
co nejširší spektrum názorů, 
vyrobil společně s naším ob-
čanským sdružením Společ-
nost Ozvěna, o. s. a Hnutím 
Brontosaurus anketu, rozkreslil 
plány náměstí, vytiskl obča-
nům územní plánS Když se 
pak ve městě konají slavnosti, 
postaví se k našemu infostán-
ku a komunikuje s občany o 
problémech města. Tento způ-
sob je pro občany velmi pří-
jemný, protože na slavnosti 
vyrazí téměř každý a domů 
odchází nejen osvěženi 
dobrou zábavou, ale také s 
hřejivým pocitem, že mohli 
svým názorem přispět k bu-
doucí podobě města. Samo-
zřejmě, není to vždy růžové, 
názorů je mnoho a někdy i 
ostřejších, nicméně i toto jsou 
popudy ke změně stávající 
situace ve městě. 
Infostánky realizujeme tak, že 
v nich pan starosta nemusí být 
po celou dobu. Když právě 

není přítomen, máme připrave-
nou anketu a prostor pro se-
psání dotazů a pan starosta je 
pak zodpoví v městském zpra-
vodaji, kde zveřejníme i vý-
sledky ankety. Pro nás z Ozvě-
ny jsou infostánky přínosné 
navázáním bližšího kontaktu s 
občany a dozvíme se, která 
témata je nejvíce zajímají a na 
ně pak navážeme další aktivity 
našeho občanského sdružení. 
Příjemné je např. zjištění, že 
řada občanů považuje péči o 
životní prostředí za naprostou 
samozřejmost. 

Pokud vás tato aktivita zaujala, 
velmi rádi přijedeme také do 
vašeho města či obce. Infostá-
nek nestojí vůbec nic, jenom 
budeme rádi, když nám po-
skytnete volné prostranství pro 
jeho realizaci. Lepší je, když 
se konají např. slavnosti, aby v 
místě infostánku bylo přítomno 
více občanů.   
Rádi se s vámi potkáme u ně-
kterého z našich infostánků! 
Klára Malíková, Společnost 
Ozvěna, o. s. 
www.ozvena.org 

Být na jedné vlně…aneb o komunikaci úředníků s občany 

Valná hromada Sdružení Růže ( 23 obcí okresů České Bu-
dějovice a Český Krumlov) v rámci přípravy komunitního 
plánu sociálních služeb konstatovala alarmující nedosta-
tečnost současného, tak zejména plánovaného, financová-
ní sociálních služeb. 
Sdružení Růže vyzývá všechny orgány kompetentní v oblasti 
státního financování sociálních služeb, aby urychleně podnikly 
kroky k zabránění kolapsu v poskytování sociálních služeb. 
Obce jsou ochotny nést spoluodpovědnost za stav poskytování 
sociálních služeb i podílet se na jejich financování, ovšem za 
předpokladu, že objem podílu státu poroste minimálně v souvis-
losti s růstem cen, nikoliv, že se bude snižovat. Stanislav Malík 

Obávají se kolapsu sociálních služeb 
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Bory( Kraj Vysočina) Seminář 
je určen jak zájemcům o ven-
kovské komunitní školy a jejich 
provozovatelům, tak profesio-
nálům Místních akčních sku-
pin, zájemcům o vesnické ce-
loživotní vzdělávání a budová-
ní kapacity venkovských obcí a 
regionů.  Př inese však 
 zajímavé podněty i pracovní-
kům krajských úřadů a úřadů 
práce. 

Pojem komunitní škola se za-
číná dostávat do povědomí 
veřejnosti v České republice  
stejně jako jinde v Evropě. A to 
přesto, že výklady tohoto 
pojmu se značně liší.  
Někteří se snaží komunitní 
školu využít  jako model pod-
porující strukturální změny 
dané kurikulární reformou škol-
ství, vzájemně zaměňují slova 

komunitní a kvalitní,  komunitní 
a bezpečná či zdravá a úzkost-
livě se snaží nevybočit z hranic 
daných c.k. rakousko - uher-
skou tradicí školy jako státně 
řízené instituce pro vzdělávání 
dětí z níž vychází veškerý po-
krok a která je tak ze své pod-
staty schopná vlastní inovační 
reflexe. 
Naproti tomu v rozvoji venko-
va, který je jako disciplina nový 
nejenom v České republice 
může komunitní škola zname-
nat daleko více. Vedle kvalitní-
ho vzdělávání dětí se zapoje-
ním rodičů, dokáže ve vzájem-
ném spolupůsobení s vesnic-
kou komunitou zprostředkovat 
osvojování široké škály znalos-
tí a kompetencí různým cílo-
vým skupinám od předškoláků 
po seniory a být místem setká-
vání pro ty, kterým jak osobní, 
tak venkovský rozvoj nejsou 
lhostejné. Vedle vzdělávání  
může vychovávat k posílení 
venkovské identity a naplňovat 
tak významné celospolečen-
ské potřeby jako je například 
zastavení vysídlování venko-
va. Předpokladem takto fungu-
jící  školy je však určitý stupeň 
rozvoje vesnické občanské 
společnosti, stavící na komuni-
kaci, vztazích mezi lidmi a 
schopnosti se domluvit.... Pro-
to je vesnická komunitní škola 
jak ve volbě metod, které se 
liší dle studijních skupin,  tak 
co do  formy v níž je provozo-

vána jako vzdělávací instituce 
daleko více otevřená novým 
trendům a zkušenostem, vždy 
s  ekonomickým podtextem, 
který podmiňuje existenci školy 
na vesnici. 
Za tři roky působení  Národní 
síť venkovských komunitních 
škol spolu s Obcí Bory syste-
maticky pracují ve prospěch 
právě tohoto udržitelného  
modelu venkovské komunitní 
školy budovaného zdola. Dů-
kazem je vedle aktivní meziná-
rodní spolupráce, činnosti v 
komisi MŠMT a seminářů i 
vzdělávací program pro obecní 
koordinátory celoživotního 
vzdělávání, který má již prv-
ních deset úspěšných absol-
ventů. Jednoduše a široce 
dostupný je  30 denní e-
learningový kurz „Venkovská 
komunitní škola krok za kro-
kem”, který může absolvovat 
skutečně každý, kdo se chce 
vyvarovat zbytečných výdajů 
na  cestě metodou pokus-omyl 
při zakládání komunitní školy.  
Seminář  přinese zahraniční 
zkušenosti, možnosti vzdělá-
vání koordinátorů i výhled pro  
financování z chystaných pro-
jektů. Tradičně dá účastníkům 
prostor pro společnou práci v 
rámci tvůrčích dílen. 
Mgr. František Eliáš, ředitel 
Základní škola Hany Bene-
šové a Mateřská škola Bory, 
příspěvková organizace 

Mezinárodní  seminář 16.-18. října 2008: Vesnické komunitní 
školy jako nástroj rozvoje venkovské identity a kvality života 

Vesnicí roku 2008 je Lidečko 
Vítězem 14. ročníku soutěže 
Vesnice roku 2008 se stala 
obec Lidečko. Její starosta 
Vojtěch Ryza převezme 
prestižní ocenění na slavnost-
ním předání pořádaném v jeho 
obci. Kromě hrdosti na čestný 
titul Vesnice roku 2008 získá 
obec do rozpočtu na příští rok 
od ministerstva pro místní 
rozvoj dotaci z programu Pod-
pora obnovy venkova ve výši 2 
milionů korun. 
Na druhém místě se v soutěži 
umístila obec Pikárec, zastou-
pená  starostou Františkem 
Brožou. Pomyslná stříbrná 
příčka vylepší obecní rozpočet 
v dalším roce o 1,9 mil. Kč. 
Ocenění třetí nejlepší obce v 
České republice si vybojovala 
obec Malenice v čele se sta-
rostou Josefem Bláhovcem. 
Pozice je honorována příspěv-
kem do rozpočtu obce ve výši 
1,8 mil. Kč.  
Dále se komise rozhodla udělit 
speciální cenu celostátní hod-
notitelské komise soutěže 
Vesnice roku - Koláčovou ce-
nu komise (za nejlepší domácí 
koláče), kterou získala obec 
Poniklá. 
„Soutěž Vesnice roku v Pro-
gramu obnovy venkova je pří-
ležitostí ke zviditelnění venko-
va  a důkazem toho, že aktivní 
účast občanů na obnově a 
rozvoji své obce přináší velmi 
konkrétní výsledky. Nejedná 
se pouze o finanční bonus, s 

nímž je vítězství spjato. Jde 
také o příležitost ukázat roz-
manitost a pestrost života mi-
mo město a vyzdvihnout vý-
znam venkova,“ uvedl ministr 
Jiří Čunek. 
Oficiální vyhlášení podmínek 
soutěže pro rok 2008 proběhlo 
4. března 2008. Příjem přihlá-
šek do soutěže byl ukončen 
30. dubna 2008 a přihlásilo se 
309 obcí ze 13 krajů. Hodno-
cení krajských kol proběhlo v 
průběhu května a června 
2008. Výsledky krajských kol 
jsou k dispozici na webových 
s t r á n k á c h  s o u t ě ž e 
www.mmr.cz. Do celostátního 
kola postoupily obce ze všech 
13 krajů ČR. Celostátní hod-
notitelská komise navštívila v 
termínu od 1. do 7. září 2008 
postupně všechny krajské 
vítěze a na svém zasedání 
dne 14. 9. 2008 zvolila vítěze 
a nositele titulu VESNICE 
ROKU 2008. 
Vyhlašovatelé soutěže jsou 
Spolek pro obnovu venkova 
ČR, Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR, Svaz měst a obcí 
ČR a Ministerstvo zemědělství 
ČR. Spolupracující úřady a 
organizace jsou Kancelář pre-
zidenta ČR, Ministerstvo život-
ního prostředí ČR, Minister-
stvo kultury ČR, Společnost 
pro zahradní  a krajinářskou 
tvorbu, Svaz knihovníků a 
informačních pracovníků, 
Folklorní sdružení ČR. 

Se svým slovenským protějškem Stanislavem Becíkem jednal v 
Hodoníně ministr zemědělství Petr Gandalovič. Diskutovalo se 
hlavně o pozicích obou zemí v otázce prověrky funkčnosti Spo-
lečné zemědělské politiky a oblastech, ve kterých je možné 
počítat se vzájemnou podporou při vyjednávání v evropských 
strukturách, zejména v oblasti přímých plateb a modulace. Čes-
ko a Slovensko mají k sobě v rámci EU výrazně blízko, mají v 
mnoha případech shodné zájmy a společný postup zvyšuje 
šance obou zemí na prosazení některých priorit. Potvrzen byl 
společný postup v oblasti přímých plateb a modulace. Pro slo-
venského ministra, který byl do úřadu uveden 18. srpna, se 
jednalo o vůbec první zahraniční návštěvu. Její součástí byla i 
prohlídka Agropodniku Hodonín a jeho chov prasat.            MZe 

Česko a Slovensko v EU společně 
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Ministerstvo životního prostře-
dí (MŽP) a Státní fond životní-
ho prostředí ČR (SFŽP ČR) 
zahájili další vlnu příjmu žá-
dostí o dotace z druhého nej-
většího operačního programu 
ČR - Operačního programu 
Životní prostředí.   
Praha, 18. 9. 2008 - Státní 
fond životního prostředí ČR 
začal ve středu 17. 9. přijímat 
žádosti do dvou prioritních os 
Operačního programu Životní 
prostředí. Žádosti bude možné 
podávat do 13. listopadu 2008. 
Otevřeny jsou dvě ze sedmi 
prioritních os OP Životní pro-
středí, a to prioritní osa 1 – 
Zlepšování vodohospodářské 
infrastruktury a snižování rizika 
povodní a prioritní osa 6 – 
Zlepšování stavu přírody a 
krajiny. Výzva je určena pro 
žadatele z řad krajů, měst a 
obcí, příspěvkových organiza-
cí, státních podniků a státních 
organizací, občanských sdru-
žení, obecně prospěšných 
organizací a právnických osob.  
Z prostředků Evropské unie 
budou v rámci 1. osy  OPŽP 
dotovány například projekty na 
úpravu koryt a niv s vlivem na 
protipovodňovou ochranu, na 
rekonstrukce a modernizace 
systému předpovědní povod-
ňové služby a hlásné povodňo-
vé služby, včetně budování a 
modernizace měřících stanic, 
budování a modernizace va-
rovných a výstražných systé-
mů ochrany před povodněmi a 
další projekty. V rámci 6. osy 
budou podporovány projekty 
na implementaci soustavy Na-
tura 2000, obnovu a výstavbu 
návštěvnické infrastruktury ve 
zvláště chráněných územích, 
ptačích oblastech, evropsky 
významných lokalitách, přírod-
ních parcích a geoparcích, na 
realizaci a obnovu vegetačních 
prvků v krajině, na zvyšování 
retence vody v krajině a protie-
rozní opatření a další projekty. 
"V rámci Prioritní osy 6 spolu-
pracujeme s Agenturou ochra-
ny přírody a krajiny z důvodu 

zkušenosti této agentury 
zejména v iniciaci a přípravě 
projektu zaměřených na ochra-
nu přírody a krajiny", uvedl 
ředitel SFŽP ČR Petr Štěpá-
nek. "AOPK jsme rovněž pově-
řili příjmem žádostí a zpraco-
váním odborného posudku k 
předkládaným projektům", 
doplnil.  
Žádosti o dotace z 1. Prioritní 
osy OPŽP přijímají krajská 
pracoviště SFŽP ČR dle místa 
realizace projektu. Pro Prioritní 
osu 6 přijímají žádosti krajská 
střediska AOPK. Kontakty jsou 
k dispozici na www.nature.cz. 
V současné době lze podávat 
žádosti o podporu tzv. velkých 
projektů* v rámci Prioritní osy 
1 Zlepšování vodohospodář-
ské 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 - Zlepšo-
vání kvality ovzduší a snižová-
ní emisí a Prioritní osy 3  - 
Udržitelné využívání zdrojů 
energie jsou přijímány kontinu-
álně od 1. srpna 2008 do 18. 
prosince 2009. Žádosti budou 
přijímány na pracovišti Státní-
ho fondu životního prostředí 
ČR v Praze. SFŽP ČR také 
přijímá žádosti v páté vlně a to 
v rámci prioritní osy 4 - Zkvalit-
nění nakládání s odpady a 
odstraňování starých ekologic-
kých zátěží a prioritní osy 5 – 
Omezování průmyslového 
znečištění a snižování environ-
mentálních rizik. Žádosti je 
možné podávat od 11. srpna 
do 10. října 2008 na krajských 
pracovištích SFŽP ČR.  
* Velký projekt = projekt v ob-
lasti životního prostředí, jehož 
celkové náklady přesahují 
částku 25 mil. € vč. DPH (čl. 
39 Nařízení 1083/2006/ES, 
který definuje možnost finan-
covat Velký projekt jako výdaje 
určené k dosažení nedělitelné-
ho úkolu). 
Operační program Životní pro-
středí je zaměřený na zlepšo-

vání kvality životního prostředí, 
a tím i zdraví obyvatelstva. 
Přispívá ke zlepšování stavu 
ovzduší, vody i půdy, řeší pro-
blematiku odpadů a průmyslo-
vého znečištění, podporuje 
péči o krajinu, využívání obno-
vitelných zdrojů energie a bu-
dování infrastruktury pro envi-
ronmentální osvětu. Má sedm 
prioritních os. 
Operační program Životní pro-
středí předpokládá čerpání 
finanční podpory z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj 
(ERDF) a dále z prostředků 
Fondu soudržnosti (FS). Pro-
gram čerpá 18,4 % z 26,96 
miliardy eur určených ze struk-
turálních fondů EU pro Českou 
republiku. Celkem OPŽP na-
bídne přes 5,2 miliardy eur.  
Podrobné informace k Operač-
nímu programu Životní prostře-
dí, včetně kompletního textu 
páté výzvy a loga ke stažení, 

najdete na www.opzp.cz, infor-
mace lze získat i na lince 800 
260 500.  
Řídícím orgánem pro OPŽP je 
Ministerstvo životního prostře-
dí ČR. Podrobné informace o 
jeho aktuální činnosti jsou k 
dispozici na www.env.cz. 
Státní fond životního prostředí 
ČR je zprostředkující subjekt 
OPŽP. Již 17 let zásadním 
způsobem přispívá na investi-
ce do ochraně a zlepšování 
životního prostředí, financuje 
především investice do projek-
tů na ochranu vod, ochranu 
ovzduší, využití obnovitelných 
zdrojů energie, nakládání s 
odpady, ochranu přírody a 
krajiny a vzdělávání, a to buď z 
národních zdrojů, nebo ze 
zdrojů Evropské unie. Aktuální 
informace o činnosti SFŽP 
jsou na http://www.sfzp.cz/. 

Lenka Brandtová 

OP Životní prostředí zahájil další vlnu příjmu žádostí 

 

Vrátit život do dlouhodobě nevyužívaných průmyslových 
objektů v regionu se snaží Olomoucký kraj.  
Na téma tzv. brownfieldů proto pořádal 30. září ve spolupráci s 
CzechInvestem seminář. Nad akcí, která všem přihlášeným 
účastníků představila výhody investování do těchto objektů, 
převzal záštitu 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pa-
vel Horák. 
„Snahu o znovuoživení brownfieldů kraj dlouhodobě podporuje. 
Pro podnikatele a investory je na krajských stránkách (www.kr-
olomoucky.cz/nemovitosti) připravena aktuální nabídka podni-
katelských nemovitostí. Cílem je na jednom místě shromáždit 
informace, které usnadní orientaci jak vlastníkům nemovitostí, 
tak českým podnikatelům a zahraničním investorům,“ uvedl 1. 
náměstek s tím, že snadná dostupnost informací je klíčem lep-
šímu využití brownfieldů a tím i k růstu ekonomiky v regionu a 
snížení nezaměstnanosti. 
Uspořádání semináře v prostorách kongresového sálu krajské-
ho úřadu je dalším krokem k lepší informovanosti o této proble-
matice. Představením brownfieldů jako mimořádné podnikatel-
ské příležitosti chtěl Olomoucký kraj ve spolupráci s CzechIn-
vestem ukázat další výhody investice do těchto objektů. 
Brownfieldy totiž mají také svoji historickou hodnotu. Jsou za-
nesené v územním plánu, většinou mají fungující inženýrské 
sítě, lidé jsou zvyklí sem dojíždět za prací. Pokud navíc inves-
tor podniká přibližně ve stejném oboru, na jaký je daná lokalita 
zaměřena, snáze najde nové zaměstnance.                   .                                                             
.                                                                                  Ivo Heger 

Seminář nabídnul průmyslové 
nemovitosti Olomouckého kraje 
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Pane ministře, 
žil jsem svůj život poctivě a s 
vírou, že tak se chovat a jednat 
je správné. Nikdy jsem nepři-
stoupil na to, abych kvůli osob-
ní výhodě nebo kariéře ustou-
pil od svých zásad. Protože 
jsem komunistický režim pova-
žoval za nemravný, nikdy jsem 
nešel a nezúčastnil se toho, co 
nazývali volbami. Ač jsem ne-
byl žádný veřejný disident, 
zjistil jsem po devadesátém 
roce, že si mne vedli ve svých 
záznamech nepřátel jako ne-
přítele jejich státu první kateto-
rie. 
Na konci osmdesátých let jsem 
sám, z vlastní vůle, šel do poli-
tiky, abych pomohl ten nemrv-
ný zločinný systém vykořenit a 
změnit. Na jaře 1990 jsem se 
na kandidátce Občanského 
fóra dostal do České národní 
rady a spolu s Vámi jsem byl 
jedním ze zakladatelů Klubu 
demokratické pravice. 
Jako člen Výboru pro životní 
prostředí a Zemědělské komi-
se České národní rady jsem 
brzo zjistil, že tak zvaná 
„reforma“ lesního hospodářství 
je falešná hra. Hospodářské 
odvětví, jehož předmět 
„podnikání“ je les, má stoletý 
hospodářský cyklus a minimál-
ní ziskovost (1 až 4% za sto 
let). Má mimořádný význam 
pro stav a setrvalost životního 
prostředí a reformátoři jej chtěli 
„reformovat“ tak, že z celého 
procesu hospodaření s lesem 
vypadla dlouhodobá odpověd-
nost za setrvalost lesa. Celý 

princip a systém jejich reformy 
spočíval v tom, jak nekontrolo-
vaně vytěžit (vykrást) z lesů 
zásoby dřeva, které ušetřily 
předchozí generace. Je smut-
né, musím to říct, že komunis-
tický režim oproti tomu, co 
následovalo po roce 1990, 
hospodařil s lesem neporovna-
telně odpovědněji. 
Když jsem na přelomu roku 
1990-91 pochopil, co se hraje 
a co znamená tak zvaná 
„reforma“ lesního hospodář-
ství, že jde o cílený pokus o 
vykradení celého odvětví do 
rukou připravené skupiny, za-
čal jsem o tom ve sněmovně 
mluvit a psát. 
První interpelaci na vládu jsem 
ve sněmovně podal v roce 
1991, kde jsem řekl, co se 
připravuje a jaké to bude mít 
důsledky na hospodaření s 
lesem. 
Druhou interpelaci na způsob 
„hospodaření“ v českých lesích 
jsem podal v roce 1996 na 
premiéra Václava Klause. Řekl 
jsem ve sněmovně: „Pane, 
postavili jste pyramidu české 
politiky a ekonomie na hlavu, 
spadne to na nás.“. Je to ab-
surdní, ale něco to vypovídá – 
po interpelaci za mnou přišel 
komunistický poslanec a řekl 
mi: „pane poslanče, vy se ne-
bojíte?“. Jistě věděl, o čem 
mluví. 
Na podzim roku 1994 jsem se 
stal cílem připravené a zinsce-
nované havárie na dálnici u 
Velkého Meziříčí – tehdy jsem 

Otevřený dopis ministrovi zemědělství Gandalovičovi: 
Ustoupil jste banditům co drancují lesy, 
...jste spoluviník 

www.studiumvzahranici.cz J A Z Y K O V É  K U R Z Y  

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

přežil náhodou. Policejní zá-
znam nehody byl zapsán zcela 
jinak, než jak se nehoda stala. 
Auto, které mě rozjelo, v zá-
znamu nehody vůbec nebylo. 
V tisku, kde se o každém po-
slaneckém drcnutí psalo týdny, 
nebylo čárky. Policie, i když 
jsem vyšetření nehody žádal, 
nic nevyšetřovala. Byl jsem 
poslanec, a přesto jsem neměl 
šanci. O dva roky později mne 
mezi sebe vzaly dva kamiony. 
Vyvázl jsem jen s pomačkanou 
karosérií a hleděl ujet a zmizet. 
Do třetice jsem se před pěti 
lety probral na mlýně, kde hos-
podařím, s velikou boulí na 
temeni hlavy, s otřesem mozku 
a absolutní amnézií. Nepama-
tuji si, kde jsem k bouli mohl 
přijít, jen mi bylo divné, že 
bych se praštil přímo do teme-
ne hlavy. 
Od samého počátku jsem vě-
děl, že nemohu vyhrát, řekl 
jsem si: budeš svědek. Již 
sedmnáct roků připomínám a 
píši o tom, co „sametová – 
podnikatelská reforma“ v les-
nictví znamenala. Byl a dosud 
to je jeden z největších zloděj-
ských tunelů do hospodářství a 
společenské podstaty země. 
Viděl jsem celý průběh toho 
zločinného „podniku“, jeho 
hráče i kam šly peníze z něho 
získané. 
V loňském roce jste, pane mi-
nistře, měl šanci věci změnit, 
doufám, že si pamatujete, jak 
jsem se Vás v květnu ve sně-
movně zeptal: „dotáhnete to do 
konce?“. 
Ustoupil jste banditům, kteří v 
tom kšeftu jednou, ti ocenili 

Vaši ústupnost tím, že rozjeli 
novou hru – tentokrát o Vaši 
ministerskou hlavu. Takové 
jsou zákony zločinu. Viděl 
jsem tyto hry, jejich cíle i vý-
sledky v posametových dvou 
desetiletích opakovaně. Kdyby 
šlo jen o Vaši hlavu, čert ji 
vem, sám jste si na ty ďábel-
ské vidle vlezl. 
Jistě stejně dobře jako já víte, 
o co se hraje v současné me-
diální kampani kolem výběro-
vých řízení a hospodaření ve 
Státních lesích. Víte, že jde o 
vytvoření vnějšího dojmu špat-
ného hospodaření se Státními 
lesy a bezbřehou korupci. Víte, 
že dlouhodobě celou kampaň 
organizují ti, kdo ten stav za-
příčinili. Vy jste jim uhnul a stal 
se spoluhráčem. Víte, že na 
konci  té hry má být 
„privatizace“ strategické – 
lukrativní části státního lesa do 
„správných zločineckých ru-
kou“. Dosáhnou-li toho, připo-
mínám Vám, že Vaše hlava 
bude hozená do kýble s pomy-
jemi a oni sami ji tam hodí. 
Pane ministře, co jsem viděl se 
po „sametové revoluci“ odehrát 
kolem odvětví lesního hospo-
dářství byl nejen hospodářský 
zločin. V důsledcích i způsobu 
provedení to byla cíleně zorga-
nizovaná vlastizrada. Pomocí 
peněz a prostředků vykrade-
ných ze státního lesa znovu 
obnovili svou moc pohrobci 
komunismu. Vy jste nedokázal 
řict ne, budete spoluvinen. 
S pozdravem, 
v Třeštici, 3. září 2008, 

Čestmír Hofhanzl 
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Veřejné projednání politiky 
územního rozvoje proběhlo 
17. září 2008 v Brně. Bylo 
rozloženo do dvou bloků, v 
rámci prvního byl prezento-
ván celkový záměr politiky, 
druhou částí byla otevřená 
diskuze s přítomnými diváky 
z řad starostů obcí a zástup-
ců občanských sdružení. 
Diskuze se aktivně zúčastnil 
i 1. náměstek ministra pro 
místní rozvoj Milan Půček.  
Mezi nejvíce diskutovaná té-
mata patřila trasa rychlostní 
komunikace R43 a možné 

lokality pro úložiště jaderného 
odpadu. Celé jednání se se-
tkalo s kladnou odezvou pří-
tomných, kteří ocenili nadstan-
dardní možnost vyjádření se k 
této problematice.  
„Veřejná projednání původně 
nebyla v plánu, chtěli jsme 
provést připomínkování materi-
álu jen přes internet. Přesvěd-
čil jsem však kolegy, že veřej-
né připomínkování politiky 
územního rozvoje má význam i 
ve fázi rozpracování. Tento 
materiál se upravuje v periodě 
a veřejné projednání organizu-

jeme s vědomím, že chceme 
občanům poskytnout širší 
prostor k zapojení do dalších 
úprav. Jsem přesvědčen, že je 
správné umožnit otevřenou 
argumentaci všem stranám. 
MMR tyto argumenty a připo-
mínky sbírá, protože nám po-
máhají připravit co nejkvalitněj-
ší politiku územního rozvoje.", 
uvedl Půček.  
MMR organizuje veřejné disku-
ze za účelem seznámení ve-
řejnosti s pracovní verzí návr-
hu PÚR 2008 včetně dopro-
vodných materiálů. Cílem těch-

to setkání je poskytnout veřej-
nosti dostatek informací a od-
borný výklad potřebný k podá-
vání připomínek v rámci právě 
probíhajícího veřejného připo-
mínkování návrhu PÚR  2008.  
Veřejné připomínkování návr-
hu PÚR bylo zahájeno 12. 
června 2008 zpřístupněním 
kompletního materiálu na 
webu MMR. Konečný termín 
pro podání připomínek ze stra-
ny veřejnosti je 25. září 2008. 
V současné době MMR evidu-
je zhruba 1500 připomínek.  

MMR 

Veřejné projednání Politiky územního rozvoje v Brně 

Veřejné projednání Politiky územního 
rozvoje, které se konalo v Brně, nepro-
běhlo ideálně – lidé rozladěně odcházeli 
ještě během zdlouhavé prezentace (a 
poněkud zbytečné – občané přece znají 
návrh PÚR a mohou si sami přečíst i vy-
hodnocení vlivů – žádné novinky přitom 
úředníci nepředestřeli). Na většinu dotazů 
se, ať už zastupitelům z brněnských částí 
nebo představitelům občanských sdruže-
ní, uspokojivých odpovědí nedostalo. O 
veřejném projednání natočila reportáž 
Česká televize a lidé ji mohli shlédnout v 
pořadu Události v regionech (Brno). Zají-

mavé zhodnocení průběhu veřejného 
projednání v Praze si můžete přečíst také 
v postřehu Olgy Černé http://cerna.blog. 
respekt.cz/c/44402/Politika.html). 
A jak vidělo projednání MMR? Jednání se 
prý setkalo s kladnou odezvou přítom-
ných, kteří ocenili nadstandardní možnost 
vyjádření se k této problematice. Podle 
slov náměstka Půčka MMR organizuje 
veřejné projednání s vědomím, že chce 
občanům poskytnout širší prostor k zapo-
jení do dalších úprav. Posuďte sami, jestli 
byl tento cíl naplněný. 

Tvrzení, že Politika je jen obecný nástroj 
a že všechny varianty ještě budou náleži-
tě posouzeny popírá jedno z vyjádření 
ředitele SÚRAO Vítězslava Dudy, podle 
kterého: „pokud jde o stavby širšího 
významu, jako jsou dálnice, železniční 
koridory nebo jaderné úložiště, může 
stát použít svoje možnosti, i když to 
jde proti zájmu obcí. Například tak, že 
místo označí jako úložiště v celostát-
ním plánu územního rozvoje, a pak to 
bude závazné pro kraje i pro obce.“ 

EPS 

Jak to vidí Ekologický právní servis:   Úředníci na 
veřejném projednání s občany příliš nediskutovali 
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Pro účastníky byl organizátory 
připraven bohatý program, 
složený z různých interaktiv-
ních her, exkurzí, přednášek, 
workshopů a výletů, ale také 
manuální práce zaměřené na 
údržbu krajiny. Například v 
neděli hned druhý den po pří-
jezdu se mladí lidé zúčastnili 
tradiční letní slavnosti v neda-
leké vesnici Lantula, během 
které se přímo zapojili do pro-
gramu – převlečeni za venko-
vany sehráli spolu s místními 
obyvateli divadelní scénku ze 
života ve zdejší vesnici před 
50 lety. Pondělní program byl 
zase věnován interaktivnímu 
představení krajin v jednotli-
vých zemích. Odpoledne pak 
měli účastníci možnost sezná-
mit se zábavnou formou s ne-
dalekou přírodní rezervací 
Pirunvuori - s její geologickou 
minulostí, faunou a flórou, s 
místními legendami, historií a 
dalšími zajímavostmi. 
Úterý a středu strávili všichni 
zúčastnění opět ve vesnici 
Lantula v okolí budovy bývalé 
školy, která dnes místním oby-
vatelům slouží jako zázemí pro 
společná setkávání. „Tentokrát 
na nás v Lantule čekala sku-
tečná práce – kosili jsme trávu, 
prořezávali jabloně, klestili 

nedaleký lesík nebo natírali 
stodolu tradiční cihlově červe-
nou barvou, připravenou z 
přírodních surovin,“ vzpomíná 
Monika Frühbauerová, jedna z 
vedoucích českého týmu. 
„Manuální práce byla příjem-
ným zpestřením programu, při 
kterém jsme trochu pomohli 
místním s údržbou veřejného 
prostranství. Jedinečnou zku-
šeností pro všechny účastníky 
také bylo přespávání v jednotli-
vých rodinách místních farmá-
řů, takže mohli zas o něco více 
nahlédnout do života na fin-
ském venkově,“ dodává Moni-
ka. 
Ve čtvrtek na účastníky čekalo 
setkání s architektkou, která 
představila plánovaný projekt 
na výstavbu rekreačního stře-
diska nedaleko místa konání 
výměny. Po její prezentaci byli 
účastníci rozděleni do skupin a 
zamýšleli se nad daným pro-
jektem a jeho dopadem na 
krajinu z pohledu různých zain-
teresovaných stran. Večerní 
program se odehrával na ne-
daleké rodinné farmě Haapani-
emi, kam museli účastníci do-
veslovat po jezeře v tradičních 
dřevěných člunech a mohli tak 
posílit týmového ducha a se-
známit se s finskou krajinou 

přímo z jezerní hladiny. Na 
farmě pak mladým lidem maji-
telka představila způsob využí-
vání krajiny místními farmáři. 
Páteční program se odehrával 
v jednom z největších měst 
Finska – v Tampere. Cílem 
návštěvy města bylo seznámit 
mladé lidi s městskou krajinou 
– na programu byla návštěva 
přírodní rezervace Pyynikki a 
také městského centra, kde 
mohli účastníci poznat zajíma-
vá místa vztahující se k minu-
losti i současnosti tohoto se-
verského města, nacházejícího 
se uprostřed dvou jezer. Po-
slední den byl věnován pre-
zentaci projektů zaměřených 
na ochranu a tvorbu krajiny, 
které realizují někteří účastníci 
výměny ve svých domovských 
zemích. Na programu dne také 
bylo vyhodnocení celého poby-
tu ve Finsku a plánování nava-
zující výměny, která by se 
uskutečnila příští léto právě na 
Podblanicku. 
„Bylo to fantastický“, hodnotí 
pobyt ve Finsku Jindřich Ba-
reš, jeden z účastníků a záro-
veň student urbanismu na 
ČVUT v Praze. Nejraději vzpo-
míná na saunu a na veslování 
po jezeře. Největším přínosem 
pro něj bylo ale bezesporu 
navázání nových přátelství 
nejen s českými, ale přede-
vším s holandskými účastníky. 
Na otázku, co ho na finské 
krajině zaujalo nejvíce, odpo-
věděl: „Jedním z největších 
překvapení pro mě jako urba-
nistu bylo uspořádání finských 
vesnic - nejsou tak kompaktní 
jako u nás, ale skládají se z 
jednotlivých farem a zeměděl-

ských usedlostí, rozesetých po 
krajině třeba i na 10 km2.“ 
Také koordinátorka projektu a 
vedoucí českého týmu Eva 
Hájková hodnotí celý projekt 
pozitivně: „Myslím, že naše 
mezinárodní výměna opravdu 
splnila cíle, které jsme si sta-
novili na začátku – mladí lidé 
se skutečně s nadšením zapo-
jili do programu a vzájemně si 
předávali své zkušenosti a 
znalosti z oblasti ochrany a 
tvorby krajiny. Milým překvape-
ním pro nás vedoucí bylo, jak 
rychle účastníci ze tří různých 
zemí dokázali mezi sebou na-
vázat přátelský kontakt a vy-
tvořit při jednotlivých aktivitách 
pohodovou atmosféru. Myslím, 
že pobyt ve Finsku nebyl pří-
nosem pouze pro jejich profes-
ní rozvoj, ale především pro 
osobní růst každého z nás.“ 
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 převzal svou záštitu 
hejtman Středočeského kraje 
pan Ing. Petr Bendl a díky jeho 
finanční podpoře bude realizo-
vána putovní výstava fotografií 
z Finska, nazvaná „Krajinou 
země tisíců jezer“. Vernisáž 
výstavy se uskuteční 1. listo-
padu od 14 do 17 hodin ve 
Spolkovém domě ve Vlašimi. 
Součástí vernisáže bude také 
zábavná prezentace finské 
krajiny a kultury, připravená 
samotnými členy českého tý-
mu. 
Eva Hájková, 
Podblanickem o.s. 

Do Finska za poznáním krajiny i přátel 
Od 2. do 10. srpna 2008 se v jihozápadním Finsku uskuteč-
nila výměna mladých lidí z České republiky, Finska a Nizo-
zemí. Pořádalo ji občanské sdružení Podblanickem spolu 
se svými zahraničními partnery – finskou místní akční sku-
pinou Joutsenten reitti a holandskou neziskovou organiza-
cí Landschapsbeheer Groningen. Jejím hlavním tématem 
byla ochrana a tvorba krajiny nejen ve Finsku, ale také v 
ostatních partnerských zemích.  

Strá nk a  8 
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Představitelé obcí a měst rokovali o Labi při plavbě na Labi 
První zářijový týden svým pěkným poča-
sím přál dvoudennímu pracovnímu roko-
vání  představitelů měst a obcí, turistic-
kých destinací, informačních center, 
obecně prospěšných společností či podi-
katelů působících na řece Labi nebo v 
jejím blízkém okolí.  
První hosté se nalodili v Týnci na Labem. 
Postupně pak přistupovali další účastníci 
semináře. Plavební den končil v Čelákovi-
cích. Druhý den loď doplula na známý 
soutok řek Labe s Vltavou u Mělníka.  
Účastníci byli představitelé Týnce nad 
Labem, Kouřimi, Klubu českých turistů, 
Kolína, Poděbrad, Rakovnicka, Nymbur-
ka, Českého ráje, Podlipanska, České 
centrály cestovního ruchu – CzechTou-
rism, Čelákovic, zámku Loučeň, Brandýsa 
nad Labem, Kostelce nad Labem, Milovic, 
Kadlína, Mělníka, aj. Rokovali na velmi 
netradičním místě na palubě lodě Král 

Jiří. Nejenže měli připravený perfektní 
celodenní servis, ale i řadu zážitků napří-
klad při proplutí šestnácti plavebních ko-
mor. 
Jako přednášející byli pozváni i představi-
telé Krkonoš – svazku měst a obcí, kteří v 
připravené prezentaci informovali přítom-
né o svých dosavadních zkušenostech v 
koordinaci turismu a projektech souvisejí-
cích v nejvyšších českých horách.  
Zástupci Hospodářské komory středočes-
kého kraje, Krkonoš – svazku města a 
obcí a Zlatého pruhu Polabí vnesli na 
palubu soutěžního ducha v podobě kvizu 
s vědomostními otázkami. Odměnou 
úspěšným luštitelům byly hodnotné věcné 
ceny. Mimořádná odměna pro úspěšnou 
luštitelku – víkendový pobyt v zámku Lou-
čeň - poputovala do Krkonoš.    
Hlavní organizátor Pavel Hlaváč, předse-
da správní rady obecně prospěšné spo-

lečnosti Zlatý pruh Polabí, akci zhodnotil: 
“Cílem společných rozhovorů a prezenta-
cí bylo nastavení další spolupráce v rámci 
rozvoje cestovního ruchu ve Středočes-
kém kraji a zejména v turistické oblasti 
Polabí. Zainteresovaní, zejména pracov-
níci v turistických informačních centrech, 
měli příležitost se poznat navzájem, vy-
měnit si názory a především prezentovat 
plány do budoucna. To vše pak konzulto-
vat s informacemi o rozvoji cestovního 
ruchu ze strany starostů měst na Labi. 
Vzhledem k tomu, že setkání starostů a 
pracovníků cest. ruchu na Labi bylo první 
svého druhu, jistě mělo svůj podstatný 
smysl. Cílem je koordinace a propagace 
turismu v Polabí a Středočeském kraji.“ 
Výstupem je společné prohlášení o nut-
nosti využití řeky Labe k vodní turistice, 
pro výletní lodě a dohoda o vzájemné 
spolupráce při rozvoji CR v Polabí.                            
.                                           D. Palátková 

V sobotu 1. listopadu 2008 od 14 do 17 
hodin se ve Spolkovém domě uskuteč-
ní vernisáž výstavy fotografií „Krajinou 
země tisíců jezer“, pořízených během 
mezinárodního projektu „Mládež a kra-
jina II“. 
Tato výměna mládeže se uskutečnila 
letos v létě nedaleko města Vammala v 
jihozápadním Finsku a sešlo se na ní 
kolem 50 mladých lidí z České republiky, 
Finska a Nizozemí se zájmem o tvorbu a 
ochranu krajiny. Výstava se skládá z foto-
grafií českých i zahraničních účastníků 
projektu a zachycuje především pohledy 
na finskou krajinu, ale také zajímavé oka-
mžiky ze samotného pobytu ve Finsku.  

Na příchozí čeká „ochutnávka“ finské 
krajiny a kultury doslova všemi smysly - 
vedle fotografií bude pro návštěvníky při-
chystána také malá ukázka finského 
designu, literatury a hudby, seznámíte se 
s finštinou nebo budete moci ochutnat 
některá tradiční finská jídla, nápoje a dob-
roty. Celou interaktivní prezentaci společ-
ně připraví členové českého týmu, kteří 
se s vámi rádi podělí o své zkušenosti a 
zážitky ze svého pobytu ve Finsku. Mladý 
tvůrčí kolektiv je zárukou toho, že se bě-
hem vernisáže určitě nebudete nudit. 
Výstava fotografií je realizována díky fi-
nanční podpoře hejtmana Středočeského 
kraje pana Ing. Petra Bendla. Projekt 

„Mládež a krajina II.“ finančně podpořila 
Česká národní agentura Mládež v rámci 
programu Mládež v akci. 
Eva Hájková, 
vedoucí Spolkového domu 

SAUNA, JÄRVI a TAAS SATAA! aneb seznamte se s Finskem 

Za účasti zástupců Česka, 
Polska a Evropské komise se 
v polském městě  Ladek Zdrój 
konal od 9. do 10. září druhý 
Monitorovací výbor Operační-
ho programu Přeshraniční 
spolupráce Česká republika - 
Polská republika pro období 
2007-2013. Jsou do něho za-
pojeny české kraje Liberecký, 
Královéhradecký, Pardubický, 
Olomoucký a Moravskoslez-
ský. Financován je z Evrop-
ského fondu pro regionální 

rozvoj a pro českou stranu je 
plánováno 103,68 milionů 
EUR.  
Za účasti zástupců Česka, 
Polska a Evropské komise se 
v polském městě  Ladek Zdrój 
konal od 9. do 10. září druhý 
Monitorovací výbor Operační-
ho programu Přeshraniční 
spolupráce Česká republika - 
Polská republika pro období 
2007-2013. Jsou do něho za-
pojeny české kraje Liberecký, 

Královéhradecký, Pardubický, 
Olomoucký a Moravskoslez-
ský. Financován je z Evrop-
ského fondu pro regionální 
rozvoj a pro českou stranu je 
plánováno 103,68 milionů 
EUR.  
V průběhu zasedání v Ladek 
Zdrój bylo schváleno 51 pro-
jektů za přibližně 60,5 milionů 
EUR, z toho na komunikace a 
cyklostezky 29,5 milionů a na 
podporu rozvoje cestovního 

ruchu 20,5 milionu.  Programy 
se dále týkají ochrany životní-
ho prostředí, prevence rizik, 
rozvoje podnikatelského pro-
středí i podpory spolupráce v 
oblasti vzdělávání.  
Další Monitorovací výbor bude 
zasedat  v březnu 2009. Zá-
jemci o zařazení do Operační-
ho programu mohou  projekty 
předkládat na Společný tech-
nický sekretariát v Olomouci v 
říjnu 2008.                      MMR 

Evropské peníze pro česko-polskou spolupráci 
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4. 9. 2008 
Po přivítání účastníků starostou obce 
Třebívlice panem Mgr. J. Seifertem se 
ujal slova pan Ing. J. Bittner a představil 
SERVISO (www.serviso.cz ), které bylo 
pro toto setkání oslovenou skupinou, kte-
rá spolu s ÚZEI Praha připravila program 
a následnou odbornou exkursi po příkla-
dech dobré praxe. 
O možnostech spolupráce MAS v rámci 
programů Evropské územní spolupráce  
(Program Cíl 3 na podporu přeshraniční 
spolupráce mezi ČR a Svobodným státem 
Sasko 2007-2013) pohovořil v dopolední 
části pan Mgr. Fr. Bína a v odpolední čás-
ti programu paní Ing. M.Prchalová.  Pre-
sentace – viz příloha.  
Poté se ujal slova pan Ing. E. Machálek, 
CSc. , který si připravil přednášku k Opat-
ření IV.2.1. – Realizace projektů spoluprá-
ce (přednášející z MZe nepřijela z důvodu 
náhle přiděleného jiného pracovního úko-

lu, uvažovaní náhradníci byli též pracovně 
zaneprázdněni). V diskusi, která se k 
přednesené látce rozvinula, se ale ukáza-
lo, že je nezbytné, aby na těchto přednáš-
kách byli zástupci z MZe (SZIF), protože 
dotazy byly opravdu detailní a často vyža-
dovaly odpověď od člověka, který diskuto-
vaná pravidla vytvářel. Konečné znění 
pravidel  k opatření IV.2.1. jsou v elektro-
nické podobě v příloze.  
V odpoledním bloku představili svá sdru-
žení zástupci z Finska (Krista Antila) a 
Německa (Kerstin Adam a Lothar Hof-
meister)-viz. přiložené presentace.  
Součástí odpoledního programu byla také 
přednáška pana PhDr. Petra Sušanky, 
který pohovořil o zkušenostech MAS Vla-
dař v oblasti národní i mezinárodní spolu-
práce. Jeho kompletní presentace je též  
uložena v přílohách této zprávy. 
Přednášková část byla zakončena ná-
vštěvou muzea Ulriky von Levetzow v 
Třebívlicích  a ti, kteří požádali o zajištění 

přenocování, měli možnost 
využít některé z ubytovací 
zařízení pro venkovskou turis-
tiku (Měrunice, Dřemčice, 
Kocourov) -  objekty, které 
stejně jako muzeum byly pod-
pořeny  financemi, které MAS 
SERVISO,o.p.s. pomohlo 
majitelům získat z různých 
finančních zdrojů národních i 
evropských. 

5. 9. 2008  
Hned ráno jsme si prohlédli 
rybářskou baštu a rybniční 
hospodářství, které se nachází hned 
vedle hezky upraveného  třebívlického 
náměstíčka, které bylo výrazně vzhledově 
upraveno též z podpor získaných z EU 
(www.trebivlice .integro.cz).   
Další zastávka byla opět v Třebívlicích a 
to u firmy Ekofefekt a.s. – výrobce auto-
matických kotlů na hnědé uhlí a biomasu 

(www.kotle.cz). Při ná-
vštěvě této provozovny si 
mohli účastníci exkurse v 
praxi prohlédnout, jak je 
možno využít efektivně a 
účelně stavbu (v tomto 
případě se jednalo o starý 
kravín), která je v mnoha 
jiných obcích těžce řešitel-
nou „zátěží“. Zdrojem fi-
nancí byl SAPARD a dnes 
firma nabízí místním obča-
nům 22 pracovních míst. 

Totéž by se dalo říci i o dalším objektu, 
kde byla ze staré nevyhovující hasičské 
zbrojnice udělána kotelna na hnědé uhlí a 
biomasu a „ekologickým“ teplem je záso-
beno kolem 20 domácností. 
Další zastávkou byla obec Světec, kde 
nás přivítala starostka obce  paní 
S.Prachfeldová a provedla nás po zrekon-
struované  světecké faře (použity pro-
středky SAPARD, PHARE a další), kde je 
vybudováno výstavní centrum – Galerie 
Vojtěch Pressiga (umělec byl místním 

rodákem). Momentálně mohou zájemci 
shlédnout výstavu „Proměny krajiny“  - 
autorem fotografií je  Doc. Cibulka z ČZU 
Praha  a výstava vznikla ve spolupráci se 
zástupci  Severočeských dolů).  Další 
upravené prostory slouží jako klubovny, 
kde se mohou setkávat obyvatelé obce. 
Druhá polovina exkurse byla věnována 
důlní činnosti a jejímu vlivu na krajinu. 
Území MAS SERVISO o.p.s. těsně sou-
sedí ze Severočeskými doly a.s. a tak je 
pochopitelné, že se obyvatelé tohoto regi-
onu živě zajímají o činnost svého mocné-
ho „souseda“. Během exkurse jsme měli 
možnost podívat se do těžebních prostor 
povrchového dolu Bílina (www.sdas.cz), 
kde bylo z vyhlídky nad vlastní těžební 
jámou možno pozorovat, jak velké území 
je těžební činností zasaženo - vlastní lom 
představuje plochu zhruba 6000 ha!  Pro 
běžného občana neobyčejný pohled na 
„měsíční krajinu“, která díky této činnosti 
vzniká.  Na druhou stranu ale jsme mohli 
navštívit i území Radovesické výsypky 
(1200 ha celková rozloha, objemově je 
zde umístěno ¾ miliardy metrů krychlo-
vých zeminy), které prochází důslednou a 
pečlivou rekultivací. Nebýt jisté pravidel-
nosti ve tvarech nově vzniklých územních 
útvarů, nikdo by neřekl, že zelení pokryté 
kopce jsou dílem lidských rukou. S pro-
storem se do budoucna počítá jako s re-
kreačním územím pro obyvatele okolních 
měst, proto je vedle vlastní výsadby stro-

mů pamatováno na vodní 
nádrže, sportovní plochy a 
další územní celky se spe-
cifickým zaměřením (např. 
70 ha plochy je ponecháno 
procesu přirozené obnovy 
– sledují se pečlivě jednotli-
vé změny tohoto území).   
Postřehy z pracovního 
jednání zapsala 
Ing. J. Bačkovská 

Pracovní setkání projektových manažeřů venkova v Třebívlicích 
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Jejich počet přitom neustále narůstá. V 
roce 2006 tvořili asi desetinu klientů, loni 
už to byla více než třetina. „Je to pro nás 
trochu překvapení. Předpokládali jsme, že 
rekondiční pobyty budou využívat větši-
nou senioři z měst, kterým vadí trochu 
anonymní prostředí a málo kontaktů s 
okolím. Ukazuje se ale, že ozdravný pro-
gram doplněný o zdravotní besedy a po-
znávací výlety vyhovuje stejně i seniorům 
z venkova,“ uvedl Bc. Lukáš Pochylý, 
předseda Oblastního spolku ČČK Hradec 
Králové.  
Rekondiční pobyty Českého červeného 
kříže podporované ministerstvem zdravot-
nictví a řadou partnerů jsou určeny senio-
rům s chronickými obtížemi pohybového 

ústrojí. Pomáhají 
především v udr-
žení dobré kondi-
ce a umožňují 
seniorům s chro-
nickými obtížemi 
zlepšit nejen zdra-
votní stav, ale i 
celkovou kondici a 
duševní pohodu, 
nabízejí aktivizač-
ní programy a podporují pozitivní sociální 
vazby. „Jedná se o jedinečnou možnost, 
jak zůstat aktivní i ve vyšším věku. V čis-
tém a klidném prostředí s nadstandardní-
mi hotelovými službami zajišťujeme ve 
spolupráci s odborníky rekondiční aktivity, 

jako jsou specializo-
vaná rehabilitační 
cvičení, cvičení v 
bazénu, masáže, 
zábaly nebo muzi-
koterapie. A to vše 
díky mnoha partne-
rům za velmi přija-
telné ceny,“ dodal 
Karel Žabka, ředitel 
Úřadu Oblastního 
spolku ČČK Hradec 
Králové. 
Vzhledem ke stále 

rostoucímu zájmu seniorů rozšířil Oblastní 
spolek ČČK Hradec Králové nabídku re-
kondičních pobytů od jara do podzimu 
roku 2009. Senioři si mohou vybrat mezi 
tuzemskými i zahraničními ozdravnými 
pobyty. V nabídce naleznou jižní Čechy, 
jižní Moravu, Krušné hory nebo Krkonoše, 
ale i termální lázně na Slovensku, Španěl-
sko nebo termální ostrov Ischias.  
Nově budou moci na jaře příštího roku 
rekondiční pobyty využít i maminky s ma-
lými dětmi. Pro ně Oblastní spolek České-
ho červeného kříže Hradec Králové při-
pravil týden s plaveckou školičkou, masá-
žemi, dětským koutkem, loutkovým diva-
dlem nebo karnevalem. 
Podrobnosti jsou na www.cckhk.org. 
Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Hradec Králové 

Rekondiční pobyty využívají stále více senioři z venkova 
Téměř polovinu účastníků rekondičních pobytů Oblastní-
ho spolku Českého červeného kříže Hradec Králové tvoří 
senioři z venkova.  

Starostové vítězných obcí 
převzali ceny v soutěži Ces-
ty městy, která je zaměřena 
na zklidňování dopravy. 
Soutěž již po sedmé vyhlásila 
Nadace Partnerství, z letoš-
ních jednadvaceti přihlášených 
projektů zvítězily v kategorii 
město shodně Hranice a Krás-
ná Lípa, v kategorii obec pak 
Louňovice.  
Slavnostní vyhlášení výsledků 
proběhlo ve Šternberku, který 
minulý rok získal ocenění za 
zdařilou regeneraci městského 
centra. Generálním partnerem 
soutěže je společnost Škoda 
Auto, oficiální záštitu poskytlo 
Ministerstvo dopravy – BESIP. 
Vítězství v soutěži, a tím i pré-

mii 100 tisíc korun, shodně  
získala za svá dopravní řešení 
města Hranice a Krásná Lípa. 
V Hranicích přistoupili k roz-
sáhlé regeneraci historického 
jádra města. „Rekonstrukce 
přispěla ke zklidnění dopravy 
ve městě, zvýšení bezpečnosti 
a zlepšení estetického dojmu 
celého prostoru Masarykova 
náměstí. Ocenili jsme zejména 
nadstandardní spolupráci s 
veřejností při plánování projek-
tu a přerozdělení uličního pro-
storu ve prospěch pěší dopra-
vy,“ uvedl předseda komise 
Jan Mužík z Ústavu urbanismu 
Fakulty architektury ČVUT. 
Krásná Lípa uspěla s projek-
tem nazvaným Vnitřní komuni-
kační systém centra Českého 

Švýcarska. Hlavním cílem pro-
jektu bylo propojit stávající a 
nově vznikající volnočasová 
zařízení na území města, a 
usnadnit tak cyklistům a chod-
cům pohyb mimo rušné komu-
nikace.  
„První místo v kategorii obec a 
prémii 20 tisíc korun získala 
obec Louňovice u Říčan za 
velmi povedenou úpravu křižo-
vatky ve tvaru Y. Řešení bylo 
realizováno podle architekto-
nického návrhu a plní zároveň 
výraznou dopravně zklidňující 
funkci. Vzniklo tak originální a 
esteticky přitažlivé veřejné 
prostranství,“ popsal Radek 
Patrný z Nadace Partnerství a 
dodal, že více informací o sou-
těži je k dispozici na 

www.nadacepartnerstvi.cz/cest
ymesty. 
Již druhým rokem je generál-
ním partnerem soutěže společ-
nost Škoda Auto. „Přivítali 
jsme možnost podporovat  
projekty a opatření, která mini-
malizují střety mezi všemi 
účastníky dopravního provozu 
a zvyšují bezpečnost dopravy 
v obcích a městech,“ prohlásil 
ředitel vnějších vztahů společ-
nosti Radek Špicar. Dalšími 
partnery soutěže jsou Národní 
síť Zdravých měst ČR, Svaz 
měst a obcí ČR a nově také 
společnosti 3M Česko. Hlav-
ním mediálním partnerem je 
měsíčník Moderní obec. 

Radek Patrný 

Soutěž Cesty městy má 3 vítěze: Hranice, Krásnou Lípu a Louňovice 
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Plány oblastí povodí pořizují správci 
povodí, kterými jsou pro kraj Vysočina 
Povodí Labe, s.p., Povodí Moravy, s.p. 
a Povodí Vltavy, s.p. ve spolupráci s 
příslušnými krajskými úřady a ústřed-
ními vodoprávními úřady. Na území 
kraje Vysočina zasahují 4 oblasti povo-
dí a to Dyje, Dolní Vltavy, Horní Vltavy 
a Horního a středního Labe. 
Plány oblastí povodí budou hlavními kon-
cepčními dokumenty vodního hospodář-
ství pro jednotlivé oblasti povodí v České 
republice. Cílem plánů oblastí povodí je 
zabránit dalšímu zhoršování stavu vod a 
vodních útvarů, chránit a zlepšit jejich 
stav a stav vodních ekosystémů při sou-
časné podpoře udržitelného užívání vod a 
ochrany před povodněmi a dalšími škodli-
vými účinky vod. Návrhy plánů oblastí 
povodí obsahují, kromě popisu oblasti 
povodí, analýzy vlivů na stav vod, užívání 
vod a hodnocení stavu vodních útvarů, 
zejména programy opatření, které budou 

realizovány pro zlepšení stavu vod a vod-
ních útvarů včetně termínů jejich realizace 
a strategie financování.  
Návrhy plánů oblastí povodí jsou zpřístup-
něny veřejnosti v elektronické podobě na 
webových stránkách příslušných státních 
podniků Povodí – www.pmo.cz, 
www.pvl.cz. a www.pla.cz. V listinné po-
době jsou tyto dokumenty k dispozici k 
nahlédnutí na odboru lesního a vodního 
hospodářství a zemědělství Krajského 
úřadu kraje Vysočina a na státních podni-
cích Povodí. 
Kontaktní údaje a adresy jsou uvedeny v 
jednotlivých oznámeních vyvěšených na 
úředních deskách příslušných krajů a 
dotčených obcí, na výše uvedených 
webových stránkách a na portálu veřejné 
správy www.portal.gov.cz. Protože návrhy 
plánů oblastí povodí jsou velmi rozsáhlé 
dokumenty, jsou k nim přiloženy jejich 
stručné souhrny umožňující široké veřej-

nosti orientovat se v jejich struktuře a 
obsahu, porozumět jejich odborné náplni 
a přiblížit význam navrhovaných opatření.  
„Veřejnost má po dobu zveřejnění návrhů 
plánů oblastí povodí možnost seznámit se 
s částmi, které jsou předmětem jejího 
zájmu a podat k nim své připomínky, do-
poručení nebo návrhy, které budou využi-
ty pro dopracování návrhů plánů oblastí 
povodí do konečné podoby. Termín pro 
podávání připomínek je do 31. 12. 2008. 
Vyhodnocení připomínek proběhne bě-
hem ledna a února 2009 formou zpráv, 
které budou po dobu 30 dnů zveřejněny v 
listinné podobě u pořizovatele plánu ob-
lasti povodí a příslušných krajských úřadů 
a elektronicky na webových stránkách 
příslušných státních podniků Povodí“, 
uvedl Ivo Rohovský, radní kraje pro oblast 
zemědělství a vodního hospodářství.  
Jaroslav Mikyna,  
Krajský úřad Vysočina 

Občané mohou do konce roku 2008 vznést své 
připomínky k návrhům Plánů oblastí povodí  

Pracovníci Záchranné stanice pro živoči-
chy Českého svazu ochránců přírody ve 
Vlašimi mají v těchto dnech plné ruce 
práce. V posledních několika málo týd-
nech totiž přijali více než 40 osiřelých 
ježčích kojenců a velmi malých mláďat. 
Takovýto nápor osiřelých ježčích mláďat 
dosud Záchranná stanice ještě nezažila. 
„Mláďata ježků se k nám dostávají obvyk-
le až v průběhu října a listopadu a to kvůli 
nízké hmotnosti, díky které by nebyla 
schopná přežít zimu v zimním spánku. 
Letos nám však lidé začali nosit ježčí mlá-
ďata už od poloviny srpna. V naprosté 
většině případů se jednalo o velmi malá 
mláďata, která přišla o matku a bez lidské 
pomoci by uhynula“, uvedla Šárka Tlustá, 
vedoucí Záchranné stanice.    
Někdy se však také stává, že lidé do Zá-
chranné stanice přinesou ježčí mládě 
zbytečně. Do začátku zimy je totiž ještě 
daleko a ježčí mláďata mají ještě spoustu 

času se na zimu dostatečně vykrmit. Kte-
rá mláďata ježků tedy nyní potřebují po-
moc? Především ta, která jsou viditelně 
zraněná a nebo jsou nalezena venku bě-
hem dne. Ježci jsou totiž zvířata s noční 
aktivitou a tak by během dne neměla být 
nikde nacházena. Pomoc potřebují také 
velmi malá mláďata vážící méně než 
200g.  
A v čem spočívá lidská péče o mládě 
ježka? Pokud je mládě ještě kojenec 
(váží-li méně než 100g), pak potřebuje 
sušené mléko pro koťata a teplý pelíšek. 

Pokud je už větší, pak je vhod-
ným krmením konzerva pro koč-
ky. Velkou chybou je dávat jež-
kům kravské mléko (mají po něm 
průjem) nebo jablka (ježci jsou 
hmyzožravci, potřebují maso). 
Kromě vhodné potravy potřebují 
ježci také odblešit a odčervit.  

Veškerá péče o ježčí mláďata je finančně 
velmi náročná. Vlašimští ochránci přírody 
odhadují, že péče o jedno ježčí mládě 
přijde zhruba na 500 – 1000 Kč. Každo-
ročně přitom pečují o více než 100 ježků. 
Pokud chcete podpořit záchranu ježčích 
mláďat, můžete odeslat dárcovskou SMS 
ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI VLASIM na 
číslo 87777 (účtování DMS: 30 Kč, Zá-
chranná stanice pro živočichy ve Vlašimi 
obdrží minimálně 27 Kč) nebo můžete 
ježkům přinést něco dobrého přímo do 
Záchranné stanice ve Vlašimi. Vítány 
budou především granule a konzervy pro 
kočky. V případě nálezu malého mláděte 
ježka nebo jiného zraněného či jinak po-
stiženého divokého zvířete volejte, pro-
sím, na pohotovostní telefon Záchranné 
stanice: 777 800 460. 
Ing. Zuzana Pokorná, PhD., Záchranná 
stanice pro živočichy ČSOP Vlašim 

Ježčí babyboom 
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Po více než ročním jednání mezi minister-
stvy dopravy a životního prostředí došlo v 
červnu 2008 k první dohodě mezi ministry 
Řebíčkem a Bursíkem na celoročním zá-
kazu jízd kamionů nad 7,5 t v pátek od 
15:00 do 20:00 a v neděli od 13:00 do 
22:00, a to na dálnicích, rychlostních ko-
munikacích a silnicích I. třídy. Po jednání 
předsedy vlády Mirka Topolánka a minist-
ra dopravy Aleše Řebíčka se zástupci 
autodopravců bylo konečné rozhodnutí 
vlády odloženo. MŽP proto mezitím ne-
chalo zpracovat podrobnější studii dopadů 
omezení víkendových jízd kamionů od 
Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 
I na základě výsledků této studie předložili 
ministři Bursík a Řebíček vládě návrh, 
podle kterého bude platit od 1. 1. 2009 
zákaz jízdy nákladních vozidel, těžších 
než 7,5 t, v pátek od 15:00 do 18:00 a v 
neděli od půlnoci do 22:00 a to celoročně 
a na všech komunikacích v České republi-
ce. 
„Podařilo se nalézt řešení, které dostateč-
ně harmonizuje omezení jízdy kamionů s 
okolními zeměmi tak, aby nedocházelo k 
objíždění či hromadění nákladních aut na 
státních hranicích,“ říká náměstek ministra 
životního prostředí Aleš Kuták. Dodává, že 
expertní studie doložily, že omezení jízd v 
sobotu by nemělo význam. „Klíčový je 
zákaz jízd v pátek odpoledne a v neděli, 
kdy lidé jezdí na víkendy“ vysvětluje minis-
tr životního prostředí Martin Bursík. Páteč-
ní zákaz je oproti červnové dohodě zkrá-
cen na nejkritičtější tři hodiny tak, aby pře-
pravci mohli vyhovět jak zákazu, tak i pra-
covnímu režimu a nutnému odpočinku 
řidičů. 
 Na druhé straně vládní rozhodnutí - oproti 
původní verzi z června – tento zákaz roz-
šiřuje téměř na celou neděli a zároveň na 
všechny komunikace v zemi, tedy nikoli 
jen na dálnice, rychlostní komunikace a 
silnice I. třídy. „Šlo nám o to, aby nedošlo 
k objíždění, aby se provoz kamionů při 
zákazu nepřesunul na silnice nižších tříd, 

tedy přímo do obcí,“ vysvětluje ministr 
Bursík.  
Vládní rozhodnutí se opírá o statistická 
zjištění a věcné argumenty. Největší inten-
zita dopravy je v pracovní dny mezi 14:00 
a 18:00 hodinou , přičemž v pátek je o 15 
% vyšší než v ostatních pracovních dnech. 
Počet nehod v této době je až o 20 % vyš-
ší (jen u osobních automobilů až o 40 %) 
a počet usmrcených osob až o 45 % vyšší 
než v ostatní pracovní dny ve stejné době. 
Trend počtu nehod s účastí nákladních 
vozidel nad 7,5 tuny přibližně odpovídá 
trendu intenzit nákladní dopravy. 
 „Rozhodujícím faktorem ovlivňujícím ne-
hodovost v pátek odpoledne je celková 
intenzita dopravy všech vozidel a vyčerpá-
ní kapacity komunikací v době souběhu 
špičky pracovního dne se špičkou hro-
madného odjezdu na místa rekreace o 
víkendu, která ve své masivnosti jsou čes-
kým fenoménem a nelze je srovnávat s 
jinými zeměmi Evropy.“, říká ministr život-
ního prostředí Martin Bursík. 
Podle zkušeností z minulosti lze říci, že 
přepravní trh je schopen na časové ome-
zení jízd pružně reagovat. Ekonomické 
ztráty lze u dopravců odhadovat ve výši 
maximálně 1,5 mld. Kč. 
V současnosti je na dálniční síti k dispozici 
1 233 parkovacích stání, přičemž se oče-
kává bez výrazných stavebních úprav 
jejich rozšíření na 2 605 míst – úpravami 
vodorovného značení a zprovozněním 
uzavřených odpočívek na starších dálnič-
ních úsecích.  
Po tomto rozhodnutí vlády ministr dopravy 
ve spolupráci s ministrem životního pro-
středí neprodleně zahájí práce na schvále-
ní novely zákona o s lničním provozu, 
která zákaz uvede do praxe. Vláda byla 
informována rovněž o harmonogramu 
prací, při jehož dodržení je možné dosáh-
nout toho, aby zákaz nabyl účinnosti 1. 
lednem 2009.                                     MŽP 

Vláda rozhodla jak omezit víkendové 
jízdy kamionů na českých silnicích 
Vláda schválila návrh ministrů dopravy Aleše Řebíčka a životního prostředí Mar-
tina Bursíka na celoroční omezení víkendových jízd kamionů nad 7,5 t v pátek od 
15:00 do 18:00 a v neděli od půlnoci do 22:00, a to na celé síti pozemních komu-
nikací. „Cesta k dohodě vlády nad víkendovým omezením jízdy kamionů trvala 
patnáct měsíců. O to více si rozhodnutí vlády vážím. Je to pro mne splnění jed-
noho z klíčových bodů vládního programu. Lidé si budou moci alespoň o víken-
du odpočinout od hluku a znečištěného ovzduší. Zákaz přinese plynulejší víken-
dovou dopravu a snížení počtu dopravních nehod, včetně těch smrtelných,“ říká 
ministr životního prostředí Martin Bursík. 

Na Zlínsku v po-
sledních letech 
výrazně ubývá 
bezpříspěvkových 
dárců krve. Zatím-
co ještě v roce 
2005 bylo 6 807 
lidí, kteří pravidelně docházeli daro-
vat krev, loni to už bylo o více než 
dva tisíce méně. 
Podle statistik Českého červeného kří-
že Zlín a Transfuzní stanice Baťovy 
nemocnice uplynulém roce přišlo daro-
vat krev 4 658 občanů, kterým bylo 
provedeno 7 683 bezpříspěvkových 
odběrů krve. Nově registrovaných dár-
ců bylo 423. Všem těmto lidem, proje-
vujícím tímto svým činem hlubokou 
lidskost patří poděkování. Poděkování 
nejen všech trpících, kterým tato nena-
hraditelná tekutina zachránila život, ale 
také poděkování všech zdravotníků, 
kterým se díky daru krve podařilo za-
chránit životy našich blízkých.  
K velké lítosti všech, kteří se dárcov-
stvím krve zabývají musím konstatovat, 
že oproti roku předešlému došlo k patr-
nému odlivu dárců z ordinací transfuz-
ních stanic. A proto je nutné se zamys-
let nad  příčinou tohoto jevu. Je to díky 
naší uspěchané době? Kdy řešíme 
pouze dnešek a nevěnujeme trochu 
času k zamyšlení se nad  budoucností 
naší či našich dětí? Kdy opomíjíme 
problémy, které nás zrovna netýkají? 
Kdy je upřednostňováno vlastní pohodlí 
před podáním pomocné ruky? Je to 
díky naší materiální době? Kdy dochází 
ke komerčnímu využívání lidského tě-
la? Kdy komerční firmy odebírají a 
zpracovávají  krev na úkor bezpříspěv-
kového dárcovství? Kdy morální oceně-
ní veřejnosti a pocit uspokojení z vyko-
nání všeobecně prospěšného skutku 
ustupuje vidině okamžitého finančnímu 
ocenění?  
Toto jsou otázky, které bychom si měli 
zodpovědět každý ve svém nitru. A 
pokud cítíme, že trend doby, který jsem 
nastínila není takový jak bychom si pro 
náš další život představovali, měli by-
chom se zamyslet jakým způsobem lze 
zvrátit.  
Babčáková Silvie, 
zástupce ředitele OS ČČK Zlín 

Dárců krve na 
Zlínsku ubývá… 
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Město Bystřice nad Pernštej-
nem, ale i ostatní města a ob-
ce, již delší dobu  řeší problém 
údržby pozemků na území 
měst a obcí, které nejsou v 
jejich vlastnictví.  Klasicky se 
jedná o případy sečení trávy a 
ostatní údržby pozemků přilé-
hajících ke krajským nebo stát-
ním komunikacím. Údržba 
pozemků při komunikacích v 
průjezdních úsecích obcí a 
měst je požadována na obcích 
a městech, byť tyto pozemky 
jsou ve vlastnictví krajů, popří-
padě státu. 
S ohledem na nejednotné ná-
zory na provádění údržby po-
zemků přiléhajících k pozem-
ním komunikacím jsme požá-
dali Ministerstvo vnitra ČR ve 
spolupráci s Ministerstvem 
dopravy ČR o vydání stanovis-
ka, který subjekt je povinen 
provádět údržbu pozemků 
přiléhajících k pozemním ko-
munikacím. Z  ust. § 14 odst. 
1, písm. b) zákona č. 13/1997, 
o pozemních komunikacích 
vyplývá, že  silniční vegetace 
není součástí ani příslušen-
stvím průjezdního úseku silni-
ce. Dikce tohoto ustanovení 
svědčí ve prospěch argumen-
tace vlastníků či správců pří-
slušných pozemních komuni-
kací. S odkazem na toto usta-
novení potom krajské úřady 
odmítají provádět údržbu po-
zemků přiléhajících ke komuni-
kacím ve vlastnictví kraje, po-
kud jsou tyto pozemky již v 
průjezdních úsecích obcí, tedy 
mezi tabulemi označujícími 
název obce.  
Cit. zákon o pozemních komu-
nikacích  v ust. § 11 odst. 1 
uvádí, že silničním pozemkem 
se rozumí pozemky, na nichž 
je umístěno těleso dálnice, 
silnice a místní komunikace a 
silniční pomocný pozemek, 
který je v § 11 odst. 5 defino-
ván jako „pruh pozemku při-
lehlého po obou stranách k 

tělesu dálnice, silnice nebo 
místní komunikace mimo sou-
visle zastavěné území obcí, 
který slouží účelům  ochrany a 
údržby dálnice, silnice nebo 
místní komunikace, pokud tyto 
pozemky jsou ve vlastnictví 
vlastníka dálnice, silnice nebo 
místní komunikace“. 
Ministerstvo dopravy ČR vyda-
lo na základě zmocnění uve-
deném v zákoně o pozemních 
komunikacích vyhlášku č. 
104/1997 Sb., kterou se prová-
dí zákon o pozemních komuni-
kacích. Tato vyhláška v ust. § 
9  charakterizuje blíže údržbu 
a opravy komunikací, přičemž 
v ust. § 9 odst. 4  se zahrnují 
do běžné údržby „zejména 
drobné místně vymezené prá-
ce, včetně ošetřování silniční 
vegetace“. 
Prováděcí vyhláška tedy ošet-
řování silniční vegetace zahr-
nula zcela jednoznačně mezi 
povinnosti vlastníků či správců 
komunikací, na druhé straně je 
zákonodárce této povinnosti  v 
průjezdních úsecích silnic a 
dálnic výše uvedeným ust. § 
14 odst. 1, písm. b)  zákona o 
pozemních komunikacích zba-
vil. 
Domníváme se, že tyto rozpo-
ry v oblasti údržby vegetace v 
průjezdních úsecích obcí jsou 
do jisté míry vyvolány i rozpory 
v ustanoveních dalších záko-
nů, např. zákona č. 229/1991 
Sb., o úpravě vlastnických 
vztahů k půdě a jinému země-
dělskému majetku v platném  a 
zák. čís. 128/2000 Sb., o ob-
cích ve znění pozdějších před-
pisů. Z pohledu obce potom 
vidíme jako problém  zejména 
zužující výklad krajů při plnění 
povinností stanovených v ust.  
§ 17 zák. čís. 129/2000 Sb., o 
krajích ve znění pozdějších 
předpisů. Toto ustanovení 
ukládá krajům povinnost pečo-
vat o rozvoj a zachování svého 
majetku. Kraje se však odka-

zují  při řešení tohoto problému 
na zákon o pozemních komu-
nikacích jako na lex specialis  
a zužují svoji povinnost pečo-
vat o majetek stanovenou zá-
konem o krajích pouze  na 
péči o stav a údržbu pozem-
ních komunikací s tím, že sil-
niční vegetace není součástí 
ani příslušenstvím průjezdního 
úseku silnic.  Krajské správy a 
údržby silnic jako organizace 
zřízené kraji potom s odkazem 
na zák. čís. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích ne-
provádějí údržbu silniční vege-
tace v průjezdních úsecích 
měst a silnic. Obdobně toto 
stanovisko upřednostňuje i 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
ve vztahu k silniční vegetaci v 
průjezdních úsecích měst u 
silnic I. tříd na území ČR. 
Za současné právní úpravy je 
problematické, ne-li prakticky 
nemožné ukládat úkoly  samo-
správným krajům v souvislosti 
s realizací jejich vlastnických 
práv a povinností vůči tomuto 
nemovitému majetku. 
S odkazem na aktuální rozho-
dovací praxi  Ústavního soudu  
jsou potom obce odkazovány 
ve výše uvedené věci např. na 
nález  Ústavního soudu  č.j. Pl 
ÚS 45/06, podle kterého mo-
hou obce chování vlastníků 
pozemků, jež splňují podmínky 
ust. § 34 zák. č. 128/2000 Sb., 

o obcích ve znění pozdějších 
předpisů, upravit obecně zá-
vaznou vyhláškou. 
Domníváme se, že tento po-
stup podstatným způsobem 
rozšiřuje  okruh subjektů, které 
by byly do režimu obecně zá-
vazné vyhlášky obce zahrnuty 
/ do režimu by spadal nejen 
např. kraj, ale všichni vlastních 
pozemků přiléhajících ke ko-
munikaci /.  Z tohoto pohledu 
je takto navržené řešení  pro 
obce nereálné a nesystémové, 
neboť OZV by  nejen suplovala  
nejednotné právní předpisy 
vydané Parlamentem ČR, ale 
na druhé straně by pro obce 
představovala i velkou admi-
nistrativní zátěž.  
Dáváme proto Svazu měst a 
obcí ČR, jako profesnímu 
sdružení zastupujícímu zájmy 
měst a obcí, tímto dopisem 
podnět k iniciování jednání a 
postupů, které by vedly ke 
sjednocení současné legislati-
vy na tomto úseku a k jedno-
značnému vymezení  povin-
ností souvisejících s  údržbou 
vegetace přiléhající k dálnicím, 
silnicích a místním komunika-
cím, a to  jak v souvisle zasta-
věném území obcí, tak i mimo 
souvisle zastavěné území ob-
cí.  
Oľga Königová, 
úsek vnějších vztahů 

Bystřice nad Pernštejnem dává podnět ke změně legislativy 
Údržba pozemků při komunikacích v průjezdních úsecích 
obcí a měst je požadována na obcích a městech, byť tyto 
pozemky jsou ve vlastnictví krajů, popřípadě státu. 

Evropská územní spolupráce 
Rakousko – Česko 
Ve čtvrtek 2. října 2008 přivítá Jihlava účastníky první Výroční 
konference 2008 Operačního programu Evropská územní spo-
lupráce Rakousko – Česko v novém programovacím období 
2007-13. Organizátory této akce jsou Krajský úřad kraje Vyso-
čina spolu s Řídícím orgánem v Rakousku. 
Na konferenci vystoupí zástupci Evropské komise, Řídícího a 
Národního orgánu a regionálních subjektů, kteří se podělí o 
dosavadní zkušenosti v novém programovacím období a pře-
dají důležité informace nezbytné k úspěšnému podání projekto-
vé žádosti. V rámci Operačního programu budou představeny 
struktury podpůrných institucí na obou stranách hranice zajiš-
ťující poradenství žadatelům. Pozvánka a program konference 
jsou uveřejněny na stránkách www.kr-vysocina.cz/ 
www/finance. 

Gabriela Grycová, Odbor regionálního rozvoje 
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Cílem semináře je účastníkům 
přiblížit různé aspekty života 
na venkově se všemi jeho kla-
dy a zápory. Především pak 
budou moci mladí lidé nahléd-
nout na konkrétní problémy 
týkající se rozvoje obcí, budou 
mít příležitost setkat se s jeho 
jednotlivými aktéry (zástupci 
místní samosprávy a mikrore-
gionů, projektovými manažery 
a dalšími). Součástí semináře 
je také praktická část, během 
které se budou moci studenti 
aktivně zapojit do probíhajících 
nebo plánovaných projektů a 

sami tak přispět k rozvoji dané 
obce. Například hned druhý 
den v pátek účastníci navštíví 
dopoledne jednu vybranou 
obec z mikroregionu Džbány a 
odpoledne z mikroregionu 
CHOPOS, kde budou mít příle-
žitost přispět svými nápady a 
návrhy k aktuálnímu dění v 
obci. 
Hlavním tématem studentské-
ho setkání tentokrát budou 
ekologicky šetrné stavby a 
bydlení. Tomuto tématu bude 
věnovaná zajímavá přednáška 
vybraných odborníků na dané 

téma, která bude uspořádána 
22. listopadu 2008 od 9 do 12 
hodin v přednáškovém sále 
Spolkového domu  a bude 
určena i pro širokou veřejnost. 
Sobotní oběd bude pro účast-
níky nachystán na ekologické 
farmě Krišnův dvůr v Městečku 
u Postupic. Odpoledne se 
účastníci budou moci opět 
zapojit do plánování konkrét-
ních projektů – např. projektu 
na přestavbu vlašimské 
hvězdárny. V neděli studenty 
čeká exkurze po vlašimském 
zámeckém parku, kde se bu-
dou moci seznámit s jednotli-
vými historickými a přírodními 
prvky, ale také s projekty na 
jeho rekonstrukci. 
Aktuální informace o semináři 
a jeho programu naleznete 
spolu s přihláškou na 
www.studentiprovenkov.cz a 

www.studentsforcountryside.e
u. Zájemci o účast na semináři 
se mohou přihlašovat do 10. 
listopadu 2008, kapacita semi-
náře je max. 15 účastníků. 
Letošní semináře se uskuteč-
ňují díky dotaci Ministerstva 
pro místní rozvoj České repub-
liky v rámci projektu „Studenti 
pro venkov – Dobré příklady 
pomáhají“, žadatele Mikroregi-
onu Chopos (www.mmr.cz). 
Semináře se dlouhodobě reali-
zují díky spolupráci a podpoře 
Města Vlašimi, Mikroregionu 
Džbány a Mikroregionu Cho-
pos. Odborným garantem akce 
je Katedra sociální a kulturní 
ekologie Univerzity Karlovy v 
Praze. 

Eva Hájková, 
Podblanickem o.s. 

Ve Vlašimi se opět sejdou „STUDENTI PRO VENKOV“  
Ve Spolkovém domě se od 20. do 23. listopadu 2008 usku-
teční v pořadí již devátý seminář „Studenti pro venkov“, 
tentokrát na téma „Stavíme a bydlíme ekologicky“. Setkání 
pořádá občanské sdružení Podblanickem a jak název napo-
vídá, je určen především studentům, kteří mají zájem o roz-
voj venkova a rádi by získali v této oblasti zajímavé zkuše-
nosti, popřípadě si vyzkoušeli své znalosti v praxi. 
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Inspirace v polském Centru pro propagaci podnikání na venkově 
Ve dnech 8. až 9. 9.2008 se v 
Polsku konalo závěrečné se-
tkání projektu TEPA – Training 
of European Partnership Ani-
mators. Setkání bylo umístěno 
do města Sandomierz v jihový-
chodní části Polska. Sando-
mierz je sídlem Centra pro 
propagaci podnikání. Tato 
organizace se zabývá zlepšo-
váním podniků a vytvářením 
nových a udržitelných zdrojů 
pro venkovský rozvoj. Centrum 

bylo založeno v roce 1991 za 
přispění americké nadace 
TechnoServ a v dnešní době 
provozuje také hotel a realizuje 
místní dotační program formou 
nadačních příspěvků. Centrum 
je členem Polského venkov-
ského fóra.  
Projekt TEPA přinesl v prní 
polovině roku vyškolení pro 50 
zástupců místních partnerství 
ze zemí Visegrádské čtyřky a 
Slovinska. První z těchto ško-

lení se konalo v Maďarsku a 
Slovinsku a druhé na Sloven-
sku, v Polsku a v ČR. V čer-
venci pak proběhla závěřečná 
konference ve slovenském 
Šamoríně. Na webové stránce 
www.partnershipanimators.eu 
je možno si prohlédnout foto-
grafie a stáhnout si školící 
materiály. Na posledním setká-
ní projektového týmu v pol-
ském Sandomierzi zástupci 
partnerů diskutovali o přípravě 
jazykových mutací školícího 

manuálu, vyúkového DVD  
didaktického materiálu. Tyto 
budou k dispozici do konce 
letošního roku. Setkání se 
zúčastnil i švédský partner 
HUSH (Rural Economy and 
Agricultural Societies), jehož 
úkolem je mimo jiné i hodnoce-
ní projektu. Další pokračování 
aktivit typu mezinárodního 
školení budou záviset na do-
tačních možnostech pro ná-
vazný projekt.             t.  
                      Hana Caletková 
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(MŽP) Ministerstvo životního 
prostředí vydalo v září dlou-
ho očekávanou vyhlášku, 
která hovoří o podrobnos-
tech, jak nakládat s bioodpa-
du,  Předpis uvádí seznam 
bioodpadů využitelných v 
různých zařízeních pro jejich 
zpracování, stanovuje tech-
nologické požadavky na 
kompostárny a bioplynové 
stanice a upravuje kvalitu 
výstupů z těchto zařízení 
včetně možnosti jejich další-
ho použití.  
Vyhláška byla připravena MŽP 
ve spolupráci s Ministerstvem 
zemědělství a Ministerstvem 
zdravotnictví. „Do této doby 
neexistovala žádná jiná právní 
úprava, která by jasně defino-
vala podmínky pro nakládání s 
upraveným bioodpadem. Proto 
je vyhláška tak důležitá,“ říká 
vedoucí oddělení technologií 
odboru odpadů MŽP Čestmír 
Hrdinka. 
Vyhláška stanovuje požadavky 

na zařízení pro zpracování 
bioodpadů podle kapacity a 
typu těchto zařízení a podle 
druhu zpracovávaných odpa-
dů. V provozním řádu pro bio-
plynové stanice musí být např. 
jednoznačná specifikace vstu-
pů a předpokládaných výstu-
pů, skladování vstupů, opatře-
ní k zamezení vzniku a záchy-
tu emisí pachových látek.  
„Jsem velice rád, že vy-
hláška o bioodpadech 
byla po složitých jedná-
ních přijata. Dává jasná 
pravidla pro nakládání s 
bioodpady a díky nové-
mu pohledu na výstupy 
ze zařízení otevírá další 
možnosti pro odbyt kom-
postů a digestátů,“ říká 
náměstek  ministerstva  
životního prostředí Karel 
Bláha. 
Výstupy nakládání s bio-
odpadu se nově dělí do 
čtyř skupin podle způso-
bu jejich využití. Kromě 

využití jako hnojiva na země-
dělské a lesnické půdě bude 
možno komposty či digestáty 
využít např. na povrchu terénu 
u rekreačních a sportovních 
zařízeních, v městských par-
cích, při rekultivaci v průmyslo-
vých zónách nebo pro rekulti-
vační vrstvy skládek. 
 Do této chvíle výsledné pro-

dukty často nesplňovaly limity 
nejvyšší kvality stanovené v 
prováděcím právním předpisu 
k zákonu o hnojivech, nemohly 
být použity na zemědělskou či 
lesní půdu a zůstaly tedy i na-
dále odpadem. Podle nové 
vyhlášky se i takové typy kom-
postů a digestátů mohou stát 
výrobky a být použity právě 
například pro terénní úpravy. 

Nová vyhláška z dílny MŽP říká, jak nově nakládat s bioodpady 



Srpnová uzávěrka potvrdila, že 
zájem o výsadby i nadále ros-
te. Ke konci srpna obdržel pro-
gram Strom života 104 žádosti 
o grant. V konkurenci kvalit-
ních projektů jich uspělo čtyři-
cet, přičemž největší počet 
podpořených projektů je již 
tradičně ze Středočeského a 
Jihomoravského kraje a z kraje 
Vysočina. „Zatímco rostoucí 
zájem i vyšší počet žádostí v 
některých krajích nejsou pře-
kvapivé, zajímavým způsobem 
se od roku 2000, kdy Nadace 
Partnerství rozdělila peníze na 
výsadby stromů poprvé, pro-
měnilo spektrum zájemců o 
grant,“ uvedla koordinátorka 
programu Strom života Mirka 
Drobílková.  

V začátcích programu patřily k 
nejčastějším žadatelům ne-
ziskové organizace. Nadace 
Partnerství klade při udělování 
grantové podpory důraz na 
aktivní účast veřejnosti na vý-
sadbách a obecní spolky či 
občanská sdružení se díky této 
podmínce stávaly hybateli dění 
v konkrétních místech. Posled-
ní grantové kolo stvrdilo již 
dříve rozeznatelný trend: akti-
vitu od neziskových organizací 
pomalu přebírají samotné ob-
ce, které tentokrát tvoří nadpo-
loviční podíl žádajících (56 %). 
Z neziskového sektoru pochází 
pouze čtvrtina zájemců, násle-
dují  školy (14 %) a církevní 
organizace (5 %). Rostoucí 
zájem církví je přitom další 

Nadace Partnerství opět podpořila výsadby stovek stromů 
Čtyřicet žádajících získalo v podzimním kole grant na vý-
sadbu stromů, který poskytuje program Strom života Nada-
ce Partnerství. Mezi obce, školy, občanská sdružení či cír-
kevní organizace z dvanácti krajů České republiky rozdělil 
poradní sbor přes 600 tisíc korun. Program Strom života 
podporuje čtvrtým rokem společnost Skanska, v letošním 
roce na něj věnuje 6,2 milionu korun. 
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novinkou – také počet jimi 
uskutečněných projektů se 
každým rokem zvyšuje.  
„Výsadby stromů  jsou často 
spojeny s dalšími společenský-
mi aktivitami. Někdy je to 
ochotnické divadelní vystoupe-
ní, lokální slavnost (Den stro-
mů, Den Země), hry pro děti 
nebo jen společné neformální 
posezení u ohně. Takováto 
přidaná hodnota je pro nás 
nejcennější a motivuje nás v 
další práci. Je potěšující, že o 
zapojení veřejnosti do spole-
čenského života se začínají 
zajímat i samy obce,“ doplnila 
Mirka Drobílková a uvedla 
několik příkladů zajímavých 
projektů: „Farní charita Starý 
Knín – Azylový dům sv. Ludmi-
ly zamýšlí spojit výsadby s 

ergoterapií a ekovýchovou, 
občanské sdružení Šumařina 
upozorňuje na funkci výsadeb 
v krajině a nabízí zájemcům 
adopci stromu. Projekt obnovy 
třešňových alejí v zaniklé osa-
dě Mařín u Jevíčka je spojen s 
obnovou místních památek a 
celkovou regenerací osady 
poznamenané odsunem ně-
meckého obyvatelstva. Ovoc-
né stromy do krajiny vrací i 
obec Hlavenec, která se záro-
veň snaží o rozvoj regionální 
turistiky  – obnovený sad má 
sloužit místním občanům, vý-
letníkům i cyklistům.“ Bližší 
informace o všech podpoře-
ných projektech lze nalézt na 
www.stromzivota.cz/granty. 

Mirka Drobílková 



V říjnu 2008 vydalo Centrum pro komunitní práci. Příprava, zlom, redakční a grafická úprava:  
Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. Poštovní adresa redakce: CpKP střední Morava, 
Horní náměstí 9, 750 02 Přerov. Sídlo: CpKP, Palackého 30, 750 02 Přerov.  Tel.: +420 608 700 130,  
email: cpkp@cpkp.cz. Uzávěrka tohoto vydání byla v pondělí 29. září 2008, distribuce od středy 1. 
října 2008. Příští uzávěrka je ve středu 29. října 2008.               www.venkovskenoviny.cz 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 
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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. 
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)).  
 

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. 

Daniel Kolský 

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, námě-
ty 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.  


