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Občanská společnost ve venkovských oblastech 
Přeložené stanovisko najdete v plném znění na stranách 13 až 17 
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Bouříme se a bouříme se 
oprávněně proti proudu ledové 
vody, která zcela bezcitně 
zchlazuje naše nadšení kulti-
vované lety dobrovolnické prá-
ce. Bouříme se proti proudu 
studené, kalné vody, jež  v 
zárodku smývá do výlevky 
zapomnění  veškeré principy 
Leaderu, kterými je postup 
„zdola nahoru“, budování part-
nerství na místních úrovních čí 
síťování na národní a meziná-
rodní úrovni. Bouříme se proti 
snahám směřujícím k ledování 
našich upřímných snah meto-
du Leader v českých podmín-
kách rozvíjet a jejím prostřed-
nictvím učit obyvatele venkova 
ryby nikoliv jen jíst, ale hlavně 

chytat  
Protože již od roku 2003 se s 
Leaderem prakticky zabýváme 
tj. školili jsme se, zakládali 
jsme místní akční skupiny, 
dávali dohromady místní aktiv-
ní lidi, připravovali jsme zámě-
ry pro program Leader ČR,  
připravovali jsme strategické 
plány Leader tzv. SPL, realizo-
vali jsme výběrová řízení pro-
jektů2 a zároveň se i sezna-
movali s tím, jak je Leader 
užíván v jiných zemích EU tj. 
sbírali jsme praktické zkuše-
nosti u MAS v zahraničí2 ne-
můžeme se spokojit s tou po-
dobou Leaderu, kterou se mu 
snaží vnutit centrální orgány, 

nemůžeme přijmout snahy o 
diskreditaci Leaderu v Česku.   
 V naší zemi, v naprostém 
rozporu s podstatou a nastave-
ním metody na evropské úrov-
ni, řídí Leader úřednící. Navíc 
se jedná o úředníky, kteří vzý-
vají byrokratismus, jako zá-
kladní metodu své práce. Jde 
o úředníky, kteří byli na počát-
ku procesu velmi nezkušení a 
naivní a o Leaderu toho mno-
ho nevěděli. Ale dnes jsou jiní 
– chtějí mít celý proces pod 
totální kontrolou, jsou alibistič-
tí, arogantní, 2 a o Leaderu 
toho stále mnoho nevědí. Jed-
ná se o lidi, kteří nerozumí 
venkovu a jeho problémům. 
Pojem „empatie“ je jim napros-
to cizí a stejně tak nerozumí 
problémům MAS.       
Leaderu v Česku v současné 
době nejvíce škodí: 

• časový stres 
• špatně připravená a stále 

se „za pochodu“ měnící 
pravidla 

• nekoncepční a metodicky 
nepodložené  postupy a 
požadavky zodpovědných 
centrálních úřadů na ná-
rodní úrovní a na úrovni 
NUTS II 

• váznoucí komunikace na 
úrovni: úředníci-místní akč-
ní skupiny (arogance, ne-
smyslné úkoly, vyhlašování 
abnormálně krátkých termí-
nů, zavádějící rady, 2) 

• přesunování zodpovědnosti 
za centrálně způsobené 
chyby na bedra MAS 

• popírání principu i nezbyt-
nosti budování partnerství 
mezi MAS a úřady 

LEADER: Bouříme se a bouříme se oprávněně 
Všichni, kdo jsme se s nadšením vrhli do užívání metody 
Leader ve venkovských územích našich MAS jsme již záhy 
dostali ledovou sprchu.Ruka, která otáčí kohoutkem k  
modré značce na pomyslné vodovodní baterii patří úřední-
kům.  

Dokončení na straně 2 

prosincové stanovisko Evropského sociálního a hospodářského výboru 
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Město Bystřice nad Pernštejnem v 
sobotu 6.prosince 2008 připravilo 
pro svoje občany kulturní program 
v podání žáků bystřických škol, 
kteří přišli na náměstí vytvořit vá-
noční pohodovou atmosféru. V 
průběhu kulturního programu mohli 
také děti napsat a odevzdat svoje 
přání andělovi, který do Bystřice 
dorazil spolu s Ježíškovou poštou. 
V prostorách muzea byly nachystá-
ny řemeslné vánoční dílničky, kde 
se nejen děti mohly vrátit do dob 
naších babiček a vánoční ozdoby 
si mohly vyrobit samy. Součástí 
programu na náměstí bylo i vyhod-
nocení soutěže o nejkrásnější vá-
noční ozdobu. Za doprovodu slav-
nostních fanfár dal pan starosta 

Ing. Karel Pačiska pokyn k rozsví-
cení vánočního stromu na náměstí. 
Asi největší atrakcí nejen pro děti 
byl právě anděl s nebeským pošťá-
kem, kteří přijímali všechny přání 
od malých i velkých. Určitě je nutno 
říct, že dnes již měly Ježíškovi po-
mocníci, pracovníci odboru správ-
ního a školství, plné ruce práce, 
protože všechny dopisy s přáními 
se musely dát do nových obálek a 
poslat k rodičům dětí. Letos se 
objem schránky s přáními odhadu-
je okolo 400. Doufáme, že se tak 
pomůže vznést radost a pohodu 
nejen do srdcí dětí ale i jejich nej-
bližších. 

Oľga Königová 

Do Bystřice nad Pernštejnem dorazila Ježíškova pošta 
V sobotu 6. prosince 2008 ve 14:00 hodin se bystřické náměstí za-
plnilo  dětmi, které jsem přišli v očekávaní příchodu pošťáka a an-
děla  Ježíškové pošty. Již druhým rokem se Město Bystřice nad 
Pernštejnem snažilo vytvořit na náměstí příjemnou vánoční atmo-
sféru spojenou se slavnostním rozsvícením vánočního stromu na 
náměstí. 

• bagatelizace významu reali-
zace SPL na místní úrovní 
zástupci centrálních úřadů 

Český venkov samozřejmě pře-
žije i bez Leaderu, stejně jako 
přežívá po takových zásazích, 
jako byla kolektivizace, budová-
ní střediskových obcí či rušení 
malých škol. Mladí lidé, pokud 
ještě z venkova neodešli, tak do 
měst za lepšími výdělky i servi-
sem pro své děti odejdou. Ti, 
kteří chtěli venkov změnit k 
lepšímu s pomocí Leaderu asi 
neodejdou, zůstanou a navzdo-
ry jeho zkroucenému nastavení  
se pokusí realizovat SPL své 
místní akční skupiny. Nepodaří 
se jim to ani za cenu bezesných 
nocí a žaludečních vředů.  Pe-
níze se utratí a centrální úřady 
odešlou do Bruselu závěrečnou 
zprávu, která metodu Leader 
vyhodnotí jako velmi prospěš-
nou pro stabilizaci českého 
venkovského prostoru.     .         
                                 Petr Hienl  
    poradce MAS Krajina srdce  
4.12.2008, hienl@seznam.cz 

...bouříme se 
Dokončení ze strany 1 

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) vítá přístup 
Senátu ČR, který ve zkrácené lhůtě schválil 
novelu zákona o dani z nemovitostí. Vládní 
novela vznikla v návaznosti na dlouhodobou 
snahu Svazu měst a obcí ČR narovnat pod-
mínky zdanění staveb. Novela zákona, kterou 
ve čtvrtek schválil Senát, zejména ruší 15leté 
osvobození pro novostavby. 
Jde o část zákona, která 
měla své opodstatnění v 
počátcích platnosti zákona 
o dani z nemovitostí, tedy 
v 90. letech, kdy se mohlo 
jednat o jeden z nástrojů 
podpory bytové výstavby. 
"V současné době již však 
výhoda pro novostavby 
způsobovala pouze pnutí 
mezi původními a novými 
obyvateli. Nespravedlnost se ještě zvýraznila 
s možností obcí zavádět místní koeficienty, 
jimiž se násobí celková daňová povinnost," 
uvedl Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a 
obcí ČR. S ohledem na osvobození totiž došlo 
k absurdní situaci, kdy by občané v původní 
zástavbě platili například trojnásobnou daň, 
zatímco majitelé novostaveb nic.  
Svaz měst a obcí ČR jako dlouhodobě fungu-
jící sdružení zástupců samosprávy upozorňo-

val na problémy spojené s osvobozením no-
vostaveb již několik let. Vládní návrh předlože-
ný Parlamentu ČR letos v červenci podpořil 
Svaz formou dopisu všem poslancům. Zástup-
ci Svazu se pak v říjnu zúčastnili jednání Roz-
počtového výboru, kde prezentovali názory 
nejen členských obcí a měst. O dani z nemo-
vitostí se za účasti pracovníků Ministerstva 

financí ČR rovněž hovořilo 
na XI. celostátní finanční 
konferenci, která proběhla 
na konci listopadu.  
K vládnímu návrhu zákona 
byl v průběhu projednává-
ní načten poslanecký ná-
vrh, který omezuje platnost 
místního koeficientu pro 
ornou půdu, chmelnice, 
vinice, zahrady, ovocné 

sady a trvalé travní porosty, a to plošně a bez 
ohledu na již schválené obecně závazné vy-
hlášky. Zastupitelstva, která se rozhodla pro 
zvýšení koeficientu, se tak v příštím roce prav-
děpodobně ocitnou v nepříjemné situaci, ne-
boť daň z nemovitosti poroste jen některým 
poplatníkům. Svaz měst a obcí ČR upozorňo-
val, že v roce 2009 obce nemohou na změnu 
v zákoně nijak reagovat, neboť obecně závaz-
né vyhlášky musely být dle zákona schváleny 
před 1. srpnem 2008.                             SMO 

Podmínky zdaňování staveb se narovnávají 
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Od konce března, kdy začal 
poskytovat domácnostem pod-
poru na ekologické vytápění, 
přijal Státní fond životního pro-
středí ČR (SFŽP ČR) celkem 
1808 žádostí o dotace ve výši 
83,6 milionů korun. Z tohoto 
počtu již ministr životního pro-
středí Martin Bursík schválil 
1168 akcí a dotace ve výši 
téměř 56 milionů korun. Další 
žádosti čekají na schválení. 
Největší zájem mají lidé o so-
lární systémy. „Nejvíce žádostí 
se týká dotací na solární systé-
my na teplou vodu, kterých 
bylo podáno 839 na částku 
téměř 39 milionů korun. Z nich 
bylo schváleno 553 žádostí o 
dotaci ve výši přesahující 25 
milionů korun,“ uvedla mluvčí 
SFŽP ČR Lenka Brandtová. 
Druhý největší zájem je o dota-
ce na solární systémy na přitá-
pění a teplou vodu, na které 

fond dosud obdržel 390 žádos-
tí na dotace přesahující 23 
milionů korun.  
Žadatelé mohou žádat o pří-
spěvek v těchto progra-
mech: 
1.A - Investiční podpora envi-
ronmentálně šetrných způsobů 
vytápění a ohřevu teplé vody 
pro byty a rodinné domy pro 
fyzické osoby 
1.A.a - Kotle na biomasu - 
příspěvek až do výše 50 % 
investičních nákladů, max. 50 
000 Kč 
1.A.b - Solární systémy na 
teplou vodu - příspěvek až do 
výše 50 % investičních nákla-
dů, max. 50 000 Kč 
1.A.c -Solární systémy na při-
tápění a teplou vodu - příspě-
vek až do výše 50 % investič-
ních nákladů, max. 60 000 Kč 

4.A - Investiční podpora vytá-
pění bytů a rodinných domů 
tepelnými čerpadly pro fyzické 
osoby - příspěvek až do výše 
30 % investičních nákladů, 
max. 60 000 Kč 
Státní fond životního prostředí 
ČR má pro tyto účely připrave-
no 100 milionů korun. Zájemci 
musí své žádosti doručit jako 
úplné nejpozději 31. prosince 
2008. Více informací naleznete 
n a  w e b o v é  s t r á n c e 
http://www.sfzp.cz/sekce/94/na
rodni-programy/.  
Státní fond životního prostředí 

ČR již 17 let zásadním způso-
bem přispívá na investice do 
ochrany a zlepšování životního 
prostředí, financuje především 
investice do projektů na ochra-
nu vod, ochranu ovzduší, vyu-
žití obnovitelných zdrojů ener-
gie, nakládání s odpady, 
ochranu přírody a krajiny a 
vzdělávání, a to buď z národ-
ních zdrojů, nebo ze zdrojů 
Evropské unie. Aktuální infor-
mace o činnosti SFŽP nalez-
nete na http://www.sfzp.cz/. 

Lenka Brandtová,  
SFŽP 

Domácnosti mají největší zájem o solární systémy 
na teplou vodu Žádosti za rok 2008 schválené ministrem: 
Za sedm měsíců od vyhlášení výzvy bylo schváleno 1168 
žádostí o podporu na ekologické vytápění ve výši téměř 56 
milionů korun. 

Ministr Martin Bursík v září 
schválil znění Příloh III ke 
Směrnici o poskytování dotací 
se Státního fondu životního 
prostředí ČR. Ke konci dubna 
byly zrušeny Přílohy I, tedy mj. 
i programy, ze kterých byly 
podporovány tzv. měkké pro-
jekty. V pátek byly vyhlášeny 
výzvy pro předkládání projektů 
z nových programů, které bu-
dou hrazeny z národních pro-
středků.  
Na grantový program minulého 
programovacího období (2004 
- 2006), který byl hrazen z 
Operačního programu Rozvoj 
lidských zdrojů, navazuje Pro-
gram č. 2 - Neinvestiční pod-
pora rozvoje sítí environmen-
tálních vzdělávacích, poraden-

ských a informačních center. 
Cílem programu je podpora 
rozvoje místních, regionálních 
a národních sítí environmentál-
ních vzdělávacích, poraden-
ských a informačních center 
na území České republiky pod-
porou jejich společné koordi-
nace, výměny zkušeností, pro-
pagace apod. a dále podporou 
vytváření a realizace vzděláva-
cích programů a poradenství. 
„O podporu je možné žádat na 
tvorbu a realizaci vzdělávacích 
programů, poradenství realizo-
vané osobně v poradnách i 
distančně, například interneto-
vé poradny, zelené linky, rubri-
ky v periodicích. V rámci aktu-
ální výzvy bude rozděleno 22 
milionů Kč,“ uvedl Karel Jech, 

vedoucí odboru technické asis-
tence a neinvestičních progra-
mů SFŽP ČR.  
Zcela nově je koncipován Pro-
gram č. 3 - Neinvestiční pod-
pora projektů zaměřených na 
aktuální témata z oblasti ŽP. 
Cílem programu je poskytnutí 
příspěvku na realizaci inovativ-
ních tématických aktivit v rámci 
EVVO a environmentálního 
poradenství. O podporu je 
možné žádat na realizaci kam-
paní, vydávání odborných peri-
odik a publikací (studií) zamě-
řených na ekologickou témati-
ku, realizaci praktických pro-
jektů v ochraně životního pro-
středí. 
Témata pro zaměření projektů 
v aktuální výzvě jsou: 
1) klimatická změna a ochrana 
ovzduší (toto téma je zároveň 
dlouhodobým prioritním téma-

tem pro další výzvy v progra-
mu č. 3) 
2) podpora prosazování nové-
ho zákona o odpadech a pod-
pora materiálového využití 
odpadů a obalů 
3) udržitelná spotřeba a výroba 
U obou výzev končí termín pro 
předložení žádostí dne 9. led-
na 2009 do 12,00 hod.  
Výzva pro Program č. 1 - In-
vestiční podpora environmen-
tálního vzdělávání, osvěty a 
poradenství pro region NUTS 
II Praha, komplementární k 
prioritní ose 7 Operačního 
programu Životní prostředí,  
bude vyhlášena do konce le-
tošního roku. 
Aktuální informace o činnosti 
S F Ž P  n a l e z n e t e  n a 
http://www.sfzp.cz/. 

Lenka Brandtová 

Vyhlášena výzva pro neinvestiční projekty v oblasti EVVOP 
Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil výzvu pro před-
kládání žádostí pro neinvestiční projekty EVVOP - environ-
mentální vzdělávání, výchova, osvěta a poradenství. 
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Obce, které leží přímo v Národním parku 
Šumava z toho jednoznačně ekonomicky 
profitují. Ukázala to bakalářská práce 
studenta Vysoké školy evropských a regi-
onálních studií v Českých Budějovicích 
Roberta Zemana. Zemanova studie eko-
nomicky zhodnotila výhody a omezení, 
které obcím přináší existence národního 
parku. Výsledek jasně ukazuje, že příjmy 
obcí v národním parku na obyvatele jsou 
zhruba dvakrát vyšší, než příjmy srovna-
telných obcí mimo území parku. „Studie 
ukazuje, že existence národního parku je 
pro obce naprosto zásadním ekonomic-
kým přínosem, přestože se v médiích 
často dočteme o opaku. Obce mají lepší 
přístup k dotačním titulům, ale především 
těží z toho, že národní park je atraktivním 
cílem turistů,“ říká ministr životního pro-
středí Martin Bursík. 
Robert Zeman ve své práci zkoumal vzo-
rek osmi obcí v okresu Prachatice. Čtyři z 
nich (Kvilda, Nová Pec, Stožec a Želnava) 
leží přímo na území národního parku, 
čtyři naopak mimo jeho hranice 
(Chroboly, Ktiš, Zálezly a Žernovice). Ja-
ko objektivní zdroje dat zvolil autor závě-
rečné účty obcí v období let 1992-2006. 
Závěrečné účty mají 3 rozdílné struktury. 
Od roku 1992 do roku 1996, v roce 1997 
a od roku 1998 do roku 2006 se liší struk-
tura vykazování příjmů.  V zájmu zacho-
vání maximální průkaznosti srovnal Ro-
bert Zeman příjmy obcí v těchto třech 

obdobích zvlášť i vývoj celkových příjmů 
za všechny roky.  
Za celé patnáctileté období měly obce 
Kvilda  (21 246 Kč/obyv.), Stožec (21 248 
Kč/obyv.) a Nová Pec (17 442 Kč/obyv.) 
výrazně vyšší příjmy než Želnava (8 079 
Kč/obyv.), která leží na hranici národního 
parku a všechny obce, ležící mimo území 
NP Šumava. „To ukazuje, že přítomnost v 
národním parku je pro obec velkou šancí, 
kterou může využít,“ říká ministr Bursík.  
V celkových příjmech při přepočtu na oby-
vatele jednoznačně vedou obce, které 
leží v národním parku. Pouze Želnava, 
která je pouhých několik kilometrů vzdále-
ná od Nové Pece, ale leží již jen na hrani-
ci parku, je na úrovni příjmu obcí mimo 
park. „Za nejprůkaznější fakt a také za 
nejobecnější považuji příjem na obyvate-
le. Obce v Národním parku Šumava měly 
v letech 1992 - 2006 až několikanásobně 
vyšší příjem na obyvatele,“ říká autor stu-
die Robert Zeman. „Tento velký rozdíl 
plyne především z vyššího příjmu dotací, 
mnohonásobně vyšších cen a tržeb a za 
prodaný nemovitý majetek a z ubytova-
cích a rekreačních poplatků. Výše příjmu 
je obecně velkou výhodou a umožňuje 
svobodnější rozhodování o investicích, 
chodu obce. Je možné tvořit velkorysejší 
díla, možnost zakládat infrastrukturu, kte-
rá je základem pro další rozvoj a multipli-
kačním efektem přinese další příjmy v 
budoucnosti. Je však potřeba dodat, že 

samotné finanční prostředky, jakkoliv jsou 
velké a jakkoliv jsou velkou výhodou, ne-
zakládají automatický úspěšný rozvoj 
obce. To ukazuje příklad Nové Pece. 
Přestože měla tato obec  absolutně nej-
vyšší příjmy letech 1992-2006, nedokáza-
la je efektivně proměnit ve prospěch 
vzhledu obce, její infrastruktury, ve kvalitu 
služeb jak pro své občany, tak pro  ná-
vštěvníky.“  
"Dalším parametrem, který je významný, 
je schopnost Správy Národního parku a 
CHKO Šumava pozitivně a účinně komu-
nikovat s obcemi a pomáhat maximalizo-
vat jejich příjmy a výhody plynoucí z exis-
tence národního parku. Schopnost kvalit-
ně a průhledně vést  tuto organizaci vý-
znamně ovlivňuje charakter a kvalitu živo-
ta v obcích národního parku. Ve zkouma-
ných letech jsem v této oblasti zazname-
nal jisté rezervy, ovšem v posledních 
dvou letech se situace významně zlepšu-
je," dodává autor práce. „Toho dluhu z 
minulosti jsme si vědomi a docela usilov-
ně pracujeme na tom, abychom dobrou 
spolupráci s obcemi reálně nastartovali. 
Společně pracujeme na místní Agendě 21 
a definovali regionálně významné projek-
ty. Připravujeme také tzv. Master projekt, 
který přinese na Šumavu další prostředky 
z EU,“ říká ředitel Správy NP Šumava 
František Krejčí. Kontakt na autora studie: 
robert.zeman@centrum.cz  

Zdroj: MŽP 

„Poloha v národním parku je pro obce výhodou“, 
alespoň podle bakalářská práce Roberta Zemana 

Přihlásit se mohou školy z celé 
ČR s výjimkou Plzeňského a 
Olomouckého kraje svým 
krajským koordinátorům pro-
gramu, resp. krajským středis-
kům ekologické výchovy. 
Program Škola pro udržitelný 
život slouží vzdělávání v oblas-
ti udržitelného rozvoje a zapo-
jení veřejnosti do péče o život-
ní prostředí. Hlavní úlohu při-
tom hrají právě školy a jejich 
žáci. Generálním partnerem 
programu Škola pro udržitelný 

život je společnost Toyota. 
„Program se úspěšně rozšiřu-
je. V roce 2009 se  do něj mo-
hou přihlásit školy ze 12 krajů 
ČR. Celkově bude v roce 2009 
v programu rozděleno formou 
grantů kolem 1,3 milionu ko-
run, další prostředky investují 
organizátoři formou vzděláva-
cích seminářů, dílen a pláno-
vacích setkání s občany,“ uve-
dl Ladislav Hanuš z Nadace 
Partnerství.  
Podmínkou udělení grantu 

jsou zejména měřitelné příno-
sy pro místní obec nebo veřej-
nost, konkrétní přínos pro výu-
ku ve škole a v neposlední 
řadě aktivní zapojení žáků, 
učitelů i dalších partnerů ( 
např. místních sdružení, kultur-
ních institucí či aktivních obča-
nů) do přípravy a realizace 
projektu. Obdobný projekt pro-
bíhá i v Polsku a ve Velké Bri-
tánii. 
V minulých letech byla díky 
žákům základních škol, jejich 
učitelům a dalším partnerům 
například opravována dětská 
hřiště, parky a návsi, vznikala 
řada naučných stezek, instalo-

valy se solární panely, zavádě-
ly systémy třídění a recyklace 
odpadu nebo byly obnovovány 
historické památky. Na mnoha 
školách došlo také ke zpestře-
ní výuky a jejímu zaměření na 
rozvoj klíčových kompetencí 
žáka, tedy takových schopnos-
tí, které mu poskytnou lepší 
orientaci v současném světě a 
naučí ho, jak se v něm úspěš-
ně pohybovat.  
Uzávěrka přihlášek je 23. 
ledna 2009.  
Podrobné informace: www.na-
dacepartnerstvi.cz/skoly 

Ladislav Hanuš 

Školy mohou žádat o podporu svých ekologických projektů 
Nadace Partnerství a středisko ekologické výchovy SEVER 
vyhlašují program Škola pro udržitelný život 2009. Školy 
mohou získat příspěvek až 70 tisíc korun.  
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Venkovní horolezecká stěna byla po-
stavena pro sportovní aktivity široké 
veřejnosti. Po horolezecké stěně a 
boulderu v tělocvičně ZŠ Kladruby je 
tak další stavbou, která bude sloužit k 
účelnému využití volného času pro 
děti, mládež i dospělé. 
Z iniciativy členů HK Maglajz Kladruby a 
finanční podpory dále uvedených institucí 
se během několika měsíců podařilo vybu-
dovat hodnotné dílo, které se stalo sou-
částí areálu víceúčelového dětského hřiš-
tě. Částkou 6450 EUR přispěla Česká 
národní agentura Mládež, 1150 EUR po-
skytl MěÚ Kladruby a 400 EUR firma Te-
sařství Pospíchal. Tato firma vystavěla i 
profily stěny a zastřešení. Dřevěné chyty 
pro dětskou stěnu vyřezal pan Jiří Krásný. 
O konečnou úpravu stěny /barvení, mon-
tování chytů, nápisy, aj./ se postarali čle-

nové HK Maglajz. Celkem odpracovali 
více než 180 hodin. Tento projekt byl rea-

lizován za finanční podpory Evropské 
unie.                      HK Maglajz Kladruby 

Venkovní horolezecká stěna  

Na začátku října proběhla celostátní 
akce „Týden knihoven“. Součásti pro-
gramu bylo i vyhlášení vítěze soutěže 
Knihovna roku 2008, pořádané pod 
záštitou MK ČR. Obecní knihovna 
Pavlovice  u Přerova se do této soutě-
že nominovala na základě vítězství a 
ocenění hodnotitelské komise diplomem „Za vzorné ve-
dení obecní knihovny“ v  soutěži Vesnice roku 2008 Olo-
mouckého kraje.  
Ve čtvrtek 9.10. se delegace obce pod vedením starosty 
obce Vlastimilem Biou, knihovnicí Danou Sklenářovou a 
dalšími sedmi členy, zúčastnila slavnostního vyhlášení 
soutěže v Zrcadlové kapli Klementina v Praze. Ze třinácti 
nominovaných knihoven si Pavlovická obecní knihovna 
odnesla to nejcennější – 1. místo a získala tak titul 
KNIHOVNA ROKU 2008 v České republice v kategorii 
základní knihovna. Toto ocenění je spojeno s odměnou 
70000 Kč. Cenu předal zástupcům knihovny a obce mi-
nistr kultury Václav Jehlička.  
Ocenění je výsledkem velmi dobré práce knihovnice Da-
nuše Sklenářové, jejího manžela,   kolektivu DK&R pod 
vedením místostarostky obce Jany Stokláskové a podpo-
ry zastupitelstva obce. Samozřejmě nelze opomenou 
širokou spolupráci se všemi organizacemi v obci, Základ-
ní školou a Mateřskou školou Pavlovice u Přerova, Cent-
ra pro rodinu Ráj a v neposlední řadě občany naší obce   
i občany z širokého okolí. Obecní knihovna Pavlovice u 
Přerova má své motto: „Knihy jsou lidem tím, čím jsou 
perutě ptákům“ a na základě výsledku v soutěži Knihovna 
roku a tohoto motta věří, že v budoucnu osloví ještě větší 
okruh čtenářů a občanů, kteří se přijdou na akce knihov-
ny podívat  a podpořit její činnost.     
           Vlastimil Bia , starosta 

„Knihovnu roku 2008“ mají Pavlovice u Přerova 
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Má se Česká republika bát 
pokut ze strany EU za nespl-
nění podmínek a termínů při 
budování čistíren odpadních 
vod? Na tuto otázku zatím 
neexistuje jasná odpověď. Co 
je ale už dnes jasné je fakt, že 
mnoho obcí nad dva tisíce 
obyvatel nestihne vybudovat 
své čističky do roku 2010, tak 
jak se k tomu v přístupových 
smlouvách Vláda ČR zavázala 
Evropské Unii. Do dnešního 
dne nejsou známa vyjádření 
příslušných ministrů, jak hodla-
jí vzniklou situaci řešit. 
„Během jednání jsme přednesli 
náš požadavek na jednoznač-
nou deklaraci, jakým způso-
bem bude financován vzniklý 
deficit a nabídli jsme vládě 
spolupráci při řešení této zále-
žitosti. Do dnešního dne však 
nemáme vyjádření příslušných 
ministerstev k dispozici,“ uvedl 
Jaromír Jech, výkonný místo-
předseda SMO ČR a dodal: 
„Obce považují za samozřej-
mé, že se na budování vodo-
hospodářských projektů budou 
finančně podílet společně s 
provozovateli. Z větší části by 
ale potřebné náklady měl uhra-
dit stát, jelikož závazek přijal 
bez předchozí konzultace s 
obcemi, kterých se tato záleži-

tost bezprostředně týká.“  
Situaci kolem financování vý-
stavby čističek zkomplikovala 
pochybení státních úředníků. V 
červnu tohoto roku totiž kontro-
la z Evropské Unie odhalila 
nesprávnosti v metodice vý-
počtů dotací. Díky těmto chy-
bám, za které nesou vinu úřed-
níci z ministerstva životního 
prostředí, tak 65 obcí, které 
žádaly o příspěvek, dostane 
na výstavbu čističek méně 
peněz.  
S tímto náhlým omezením 
dotací by se obce ještě nějak 
vyrovnaly. Daleko větším pro-
blémem je v současné době 
vyjádření EU, že finančně ne-
podpoří ty obce, které mají 
podepsané dlouhodobé smlou-
vy s vodohospodářskými firma-
mi, jež obecní vodárenskou 
infrastrukturu využívají a je-
jichž prostřednictvím i vydělá-
vají. „Jde o to, že v Česku jsou 
poměrně rozšířené dlouhodo-
bé smlouvy mezi radnicemi a 
provozovatelskými společnost-
mi, což Evropská unie považu-
je za ohrožení konkurence a 
volné soutěže, a není ochotna 
tyto partnerské svazky finanč-
ně podporovat," vysvětlil Pavel 
Drahovzal ze Svazu měst a 

obcí ČR. V listopadu minulého 
roku došlo k˙úpravám podmí-
nek rozdělování peněz, kdy 
smlouva mezi obcí a vodohos-
podářskou firmou trvající do 
roku 2015 může znamenat 
podporu z evropských pro-
středků ve výši až 85 procent 
nákladů projektu, u smlouvy do 
roku 2020 se podpora snižuje 
už jen na 60 procent a do roku 
2022 na pouhých 30 procent. 
V případě delších kontraktů už 
obec nemá na dotaci nárok 
vůbec. Ministerstvo životního 
prostředí uvádí, že celkem 
chybí 8,5 miliardy korun, avšak 
Sdružení oboru vodovodů a 
kanalizací vyčíslilo chybějící 
zdroje na 25 až 40 miliard ko-
run. 
Příkladem může být hlavní 
město Praha, které díky 
smlouvě s provozovatelem 
vodohospodářské sítě na 
svém území, uzavřenou do 
roku 2028, nemá na dotaci 
nárok. Dnes je tedy jisté, že 
nutné rozšíření Ústřední čistír-
ny odpadních vod na Císař-
ském ostrově plánované do 
roku 2010, nebude provedeno 
včas, jelikož na ní chybějí fi-
nance.  
Stále nejsou známy výsledky 

rozboru finančních zdrojů 
Vláda ČR usnesením ze 4. 
února 2008 uložila místopřed-
sedovi vlády, ministru životní-
ho prostředí a ministru země-
dělství ve spolupráci s minis-
trem financí zpracovat a do 30. 
června 2008 předložit rozbor 
dostupných finančních zdrojů k 
pokrytí vodohospodářských 
projektů s návrhem jejich zajiš-
tění. Výsledky rozboru však 
nejsou do této chvíle známy.   
Metropole i další velká města 
nyní s obavami očekávají vý-
sledek. Pokud vláda nepomů-
že finanční prostředky obcím a 
městům dorovnat, čekají Čes-
kou republiku od roku 2011 
vysoké pokuty z Evropské 
unie, samotná města pak po-
kuty od vodoprávních úřadů a 
České inspekce životního pro-
středí za nesplnění zákonných 
povinností. Tyto sankce ve 
výši stovek milionů korun roč-
ně by se nevyhnutelně a vý-
razně promítly do zvýšení ceny 
vodného a stočného. Stejný 
efekt by vyvolal i případný 
úvěr, kterým by města chtěla 
získat sama finance na pře-
stavbu čistíren odpadních vod.  

Martin Krška 

Starostové mají obavy ze zvyšování vodného a stočného  

Jedenáctý ročník celostátní 
finanční konference se konal s 
podtitulem „Majetek jako zá-
kladní předpoklad pro fungová-
ní měst a obcí“. Na čtyři stovky 
starostů a vedoucích finanč-
ních odborů mimo jiné diskuto-
valo nad důležitými otázkami z 
oblasti financování obcí. 

„Jedním z hlavních témat le-
tošního ročníku byla debata 
nad Analýzou financování stát-
ní správy a samosprávy, kte-
rou z iniciativy Svazu a na 
pokyn ministerstva financí 
zpracovává tým expertů z vy-
sokých ekonomických škol z 
České republiky. Má poskyt-

nout relevantní množství dat 
pro přípravu nového zákona o 
rozpočtovém určení daní, který 
má vejít v platnost prvního 
ledna 2010,“ uvedl Oldřich 
Vlasák, předseda SMO ČR. 
Kompletní výsledky mají být k 
dispozici již v lednu příštího 
roku. „Jedním ze závěrů fi-
nanční konference je požada-
vek starostů, aby ministerstvo 
financí vzalo výsledky analýzy 
v potaz a nový zákon tak více 
odrážel realitu finanční situace 
obcí všech velikostí,“ dodal 
Oldřich Vlasák.  
Dalším požadavkem starostů 
je také například výzva k 
zahájení konstruktivní disku-
ze nad zcela novým záko-

nem o dani z nemovitostí 
nebo požadavek na zahájení 
prací na novém zákoně o 
místních daních, které by 
tvořily odpovídající finanční 
zdroj pro rozvoj obcí a měst. 
Topolánek rozptýlil 
obavy ze sankcí z Ev-
ropské Unie 
Úvodní slovo druhého dne 
patřilo předsedovi Vlády ČR 
Mirku Topolánkovi. Svůj projev 
zahájil poukazem na partner-
skou rovinu vztahu mezi kabi-
netem a Svazem měst a obcí. 
K jednomu z hlavních bodů 
jednání – převodům státního 

Topolánek: Česku pokuty za vodohospodářství zatím nehrozí 
Česká republika se nemusí obávat sankcí od Evropské 
Unie za nesplnění závazků ohledně vodohospodářských 
projektů. Konstatoval to ve svém projevu premiér Mirek 
Topolánek v rámci dvoudenní XI. celostátní konference 
„Finanční správa a rozvoj měst a obcí v České republice“, 
pořádané tento týden Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR). To 
ale není jediný závěr kongresu. Starostové například poža-
dují po státu, aby objem finančních prostředků určených 
obcím a městům korespondoval s narůstajícím množstvím 
úkolů, které jsou na samosprávu přenášeny. 

Dokončení na straně 7 
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Celkem již bylo schváleno ne-
bo je v procesu hodnocení 
téměř 300 žádostí v dotačním 
objemu dosahujícím 20 mld. 
korun, což představuje téměř 
2/3 celkového rozpočtu progra-
mu vymezeném pro tuto ob-
last.    
„Obce jsou vesměs výborně 
připraveny na možnost získání 
finanční podpory pro stavby a 
rekonstrukce čistíren odpad-
ních vod a jejich úspěšnost v 
OPŽP to jednoznačně doklá-
dá.  
Vzhledem k velké poptávce po 
dotacích souvisejících s našimi 

závazky vůči EU v oblasti od-
kanalizování a čištění měst-
ských odpadních vod lze reál-
ně předpokládat, že zbylé alo-
kované prostředky v operač-
ním programu budou přiděleny 
žadatelům již v roce 2009, tedy 
ještě v první polovině progra-
mového období 2007-2013. 
Žádné dotační prostředky ur-
čené na výstavbu čistíren a 
kanalizací v rámci operačního 
programu se tak nebudou v 
žádném případě vracet zpět do 
Bruselu z důvodu jejich nedo-
čerpání.      
V souvislosti problematikou 
čerpání dotací do této oblasti 

nechalo vypracovat MŽP ana-
lýzu tzv. problematických aglo-
merací, kterou v pondělí přijala 
vláda. 
Z  analýzy vyplývá, že výsled-
ná „dotační“ potřeba pro finan-
cování těch aglomerací, kde je 
uzavřena provozní smlouva 
končící po roce 2022 a kde 
prozatím není vůle jí ze strany 
obcí a provozovatelů zkrátit, je 
zhruba 1,2 miliardy korun. To 
je podstatně méně, než pre-
zentovala například asociace 
krajů, hovořící až o padesáti-
n á so bk u  t é to  č ás t ky . 
„Chybějící miliarda může být 
zajištěna z národních zdrojů, 
stále ale existuje čistší mož-
nost dohody na úpravě provoz-
ní smlouvy a následné financo-
vání z Operačního programu 
Životní prostředí,“ říká ministr 
životního prostředí Martin Bur-
sík. „Vzhledem k vysoké po-
ptávce je však nutné, aby do-

hody nad úpravami provozních 
smluv byly sjednány co nejdří-
ve, jinak dostanou šanci jiní,“ 
dodává Bursík. 
Zvláštním problémem je pak 
čištění odpadních vod v hlav-
ním městě, kterému chybí ev-
ropské peníze do rekonstrukcí 
čistíren odpadních vod a kana-
lizačních sítí ve výši 7, 3 miliar-
dy korun. „Ovšem Praha by 
nedosáhla na dotace v žád-
ném případě, protože její pro-
vozní smlouva byla v roce 
2006 uzavřena formou dodat-
ku bez řádného výběrového 
řízení, tedy nesplňuje základní 
kritérium transparentnosti. 
Proto Praha nemůže na dotaci 
z  OPŽP dosáhnout ani kdyby 
neplatila podrobná kritéria na-
příklad co do délky provozních 
smluv,“ vysvětluje ředitel odbo-
ru fondů EU MŽP Jan Kříž.  

(MŽP)  

Topolánek: Česku pokuty za vodohospodářství zatím nehrozí 
majetku a pozemků na obce 
podotkl, že stát musí mít při 
bezúplatném převodu jistotu, 
že se s tímto majetkem nebu-
de obchodovat a že nebude 
sloužit komerčním účelům. 
Pokud bude tato podmínka 
splněna, vláda ráda podpoří 
převody majetku, ať už z Ar-
mády ČR, z Lesů ČR či z Po-
zemkového fondu. „Čím blíže 
je majetek vlastníkovi, tím lé-
pe. A platí to i pro veřejně pro-
spěšné stavby,“ uvedl Mirek 
Topolánek.  
Za velký problém označil pre-
miér církevní restituce. V této 
záležitosti doporučil starostům 
vyvinout tlak na poslance po-
cházející z jejich obce či měs-

ta, aby zvedli ruku pro vládní, 
nebo upravený vládní návrh 
zákona, který tento problém 
konečně po dvou desetiletích 
řeší.  
Velmi důležitou zprávu přinesl 
premiér přímo ze zasedání 
vlády. Zástupcům České re-
publiky se podařilo uzavřít 
dohodu s Evropskou komisí 
ohledně vodohospodářských 
projektů. Evropská komise 
nebude uplatňovat na České 
republice žádné sankce, ani 
když po roce 2010 nebudou 
splněny závazky z přístupové 
smlouvy do Evropské unie a 
nebudou postaveny čističky 
odpadních vod ve všech ob-
cích nad dva tisíce obyvatel. 
Stane se tak podle Topolánka 
v případě, že Česká republika 

předloží finančně a časově 
hodnověrně orientovaný plán 
dokončení vodohospodářských 
projektů. K tématu zároveň 
poznamenal, že obcím a pro-
jektům, které nesplňují kritéria 
daná strukturálními fondy a v 
budoucnu na ně samospráva 
nebude mít dostatek prostřed-
ků, stát poskytne pomoc a 
dofinancuje je z národních 
zdrojů. „Jsme rádi, že vláda 
zareagovala na naše dlouho-
dobé apely ohledně vodohos-
podářských projektů, uklidnila 
situaci, a zamezila tak výraz-
nému zvyšování cen vodného 
a stočného pro obyvatele,“ 
poznamenal Oldřich Vlasák. 
Mezi další závěry finanční kon-
ference patří požadavek sta-
rostů, aby do systému sdíle-

ných daní bylo zavedeno krite-
rium počtu žáků základních a 
mateřských škol. Žádají také, 
aby součástí přípravy novely 
školského zákona v oblasti 
financování byla otevřená a 
strukturovaná diskuze založe-
ná na partnerském přístupu. 
„Věřím, že témata letošního 
ročníku finanční konference 
zaujala všechny účastníky a 
jsem si jist, že si odvážejí cen-
né poznatky,“ poznamenal na 
závěr Oldřich Vlasák a dodal: 
„Doufám také, že závěry z 
konference vezmou představi-
telé státu v potaz a budou na 
ně brát zřetel při přípravě zá-
konů týkajících se fungování 
samospráv.“ 

Ing. Jaroslava Kypetová 

Pokračování ze strany 7 

Obce úspěšně žádají o podporu na čištění odpadních vod 
Důkazem, že naprostá většina obcí nemá problém se s do-
tačními podmínkami vyrovnat bylo poslední jednání řídící-
ho výboru Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) z 
minulého týdne. Výbor doporučil k podpoře dalších 178 
vodohospodářských projektů v celkové hodnotě více než 
13,4 miliardy korun. V současné době čekají projekty na 
podpis ministra životního prostředí. 
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Státní fond životního prostředí 
ČR začal od pondělí 15. 12. 
přijímat žádosti do prioritní osy 
1 Zlepšování vodohospodář-
ské infrastruktury a snižování 
rizika povodní Operačního 
programu Životní prostředí. 
Žádosti bude možné podávat 
do 23. února 2009. 
Výzva je vyhlášena pro podob-
last podpory 1.1.1 Snížení 
znečištění z komunálních zdro-
jů a 1.2 Zlepšení jakosti pitné 
vody. Z prostředků Evropské 
unie budou  dotovány napří-
klad projekty na výstavbu, re-
konstrukci a intenzifikaci cent-
rálních čistíren odpadních vod, 
kanalizačních systémů v aglo-
meracích nad 2000  ekviva-
lentních obyvatel  a projekty na  
související výstavbu vodovodů.   
"Do této výzvy se mohou při-
hlásit znovu i ti žadatelé ze 3. 
výzvy, u nichž změna metodiky 
FEA znamená nutné změny v 
předkládaném projektu, a nebo 
žadatelé, jejichž projekt nebyl 
schválen . Nabízíme naprosto 
plnou podporu a asistenci 
všem žadatelům, pomůžeme 

jim se změnami v projektech," 
říká ředitel SFŽP ČR Petr Ště-
pánek.   
Žádosti o dotace z 1. prioritní 
osy OPŽP budou přijímat kraj-
ská pracoviště SFŽP ČR dle 
místa realizace projektu.  
V rámci prioritní osy 1 bylo 
zatím schváleno 222 projektů. 
„Oblast snížení znečištění z 
komunálních zdrojů je pro nás 
prioritní. Přestože již byly 
schváleny projekty z této ob-
lasti v historickém objemu přes 
16 miliard korun, ministerstvo 
opětovně vyhlašuje výzvu pro 
tuto oblast, aby tak znovu po-
vzbudilo obce ke splnění zá-
vazku vyplývajícího ze Směrni-
ce 91/271/EHS, který musíme 
splnit do konce r. 2010," dodá-
vá ředitel odboru fondů EU 
Ministerstva životního prostře-
dí Jan Kříž.   
V současné době lze rovněž 
podávat žádosti o podporu tzv. 
velkých projektů* v rámci prio-
ritní osy 1 Zlepšování vodo-
hospodářské infrastruktury a 
snižování rizika povodní. Pří-
jem žádostí končí 19. prosince 

2008. Zároveň jsou přijímány 
žádosti o podporu velkých 
projektů* v rámci prioritní osy 2 
- Zlepšování kvality ovzduší a 
snižování emisí a prioritní osy 
3  - Udržitelné využívání zdrojů 
energie  a to kontinuálně od 1. 
srpna 2008 do 18. prosince 
2009. Žádosti budou přijímány 
na pracovišti Státního fondu 
životního prostředí ČR v Pra-
ze.  
* 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 
sedmé výzvy a loga ke staže-
ní, najdete na www.opzp.cz, 
informace 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.mzp.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 
naleznete na www.sfzp.cz. 
                    Lenka Brandtová 

Další výzva pro vodohospodářské projekty je vyhlášena 
Již potřetí se v Operačním programu Životní prostředí ote-
vírá pro obce a města možnost získat finanční prostředky 
na splnění závazku ČR z přístupové dohody – zajistit čiště-
ní odpadních vod v souladu se Směrnicí 91/271/EHS do 
konce roku 2010.  

Řadu měsíců manažeři krkonošského 
svazku měst a obcí nemohli s určitostí 
konstatovat, zda bude v nejvyšších čes-
kých horách místním obyvatelům a ná-
vštěvníkům, tak jako vloni, k dispozici tzv. 
zimobus – autobus, jehož linky na sebe 
navazují tak, aby milovníkům bílých bě-
žeckých stop umožnily poznat terén Krko-
noš s návratem zpět do místa bydliště.  
Důvodem byla nejasná situace s nově 
zařazenou linkou vedoucí ve směru 
Vrchlabí, Harrachov, Jakuzsyce v Polsku, 
kde je v běžeckém areálu pravidelně 
upravováno sto kilometrů tratí. 
Koordinátorka celého projektu Dr. Miro-
slava Chaloupská ze Svazku Krkonoše 
blíže uvedla: „Řešili jsme hlavně jednotli-

vé zastávky autobusů, jehož linka vede 
na mezinárodní trase. Nebyl jednoduchý 
schvalovací proces jejich používání pro 
naši speciální dopravu, kterou je zimobus. 
Díky různým kompromisům jsme problém 
vyřešili, což nás velmi těší. Můžeme tak 
návštěvníkům Krkonoš a také místním 
lidem, díky zařazení linek na území Libe-
reckého kraje do dopravní obslužnosti a 
za finančního přispění Královéhradecké-
ho i Libereckého kraje, opět nabídnout 
vyhledávané služby, umožňující všestran-
né a pohodové sportovní vyžití.“ 
První linky veřejné hromadné dopravy, 
umožňující přepravu lyží, vyjedou poprvé 
27. prosince 2008. Provoz ukončí 22. 
března 2009. Pojedou vždy ve čtvrtek a v 
sobotu. Velkoplošné jízdní řády zimobusů 

naleznete na jednotlivých zastávkách. 
Plakáty a propagační letáky s jízdními 
řády získáte v krkonošských informačních 
centrech. Z bezpečnostních důvodů se 
nedoporučuje přeprava cestujících v ly-
žařských botách (přeskáčích).  
Přejeme vám pěkné sportovní vyžití v 
Krkonošském lyžařském běžeckém ráji. 
Na úpravě více než 500 kilometrů běžec-
kých stop se v koordinaci Krkonoš – svaz-
ku měst a obcí a Správy Krkonošského 
národního parku spolupodílí více než dva-
cet subjektů.  Bližší informace získáte v 
Regionálním turistickém informačním 
centru Krkonoš se sídlem ve Vrchlabí. 
Telefon:  499 405 744. 

D. Palátková 

I letošní zimu v Krkonoších vyjedou „Zimobusy“ 
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Prasata jsou v evropských 
velkochovech chována ve vel-
mi špatných a často nedovole-
ných podmínkách, jak odhalil 
průzkum provedený organizací 
pro ochranu hospodářských 
zvířat Compassion in World 
Farming, zveřejněný dnes 5. 
prosince 2008. Pracovníci pro-
vádějící průzkum na farmách 
napříč Evropou nalezli žalost-
né životní podmínky zvířat 
prakticky na všech navštíve-
ných farmách. Většina prasnic 
se chová v boxech tak úzkých, 
že se v nich nemohou ani oto-
čit. Většina prasat ve výkrmu 
se tísní v přeplněných holých a 
často silně znečištěných kot-
cích. Studie zaznamenala vy-
sokou míru špatné životní po-
hody (welfare) prasat: 
• Až u 100% prasat na na-

vštívených farmách se pro-
vádí rutinní zkracování 
ocasů – legislativou EU 
zakázáno. 

• Běžně rozšířené je nedo-
statečné obohacení pro-
středí ve stájích s prasaty - 
legislativou EU zakázáno. 

• Nadále se používají prosto-
rově velmi omezené systé-
my chovu u březích prasnic 
a prasnic po porodu – v 
současnosti legislativou EU 
povoleno. 

„Obecně je situace v chovech 
prasat velmi podobná ve všech 
zemích, které jsme navštívili,“ 
vysvětluje pracovník Compas-
sion in World Farming, který 
prováděl průzkum. „Prasata 
vypadala zanedbaně, projevo-
vala známky agresivního cho-
vání a neměla se čím zaměst-
nat. Stísněné kotce měly holé 
podlahy a byly značně znečiš-
těné. Je to hrozné, když si 
člověk představí, že většina 
masa, které se prodává v su-
permarketech, restauracích a 
jinde pochází ze zvířat žijících 
v takových podmínkách.“ 
Hlavní odborný poradce Com-

passion in World Farming Pe-
ter Stevenson říká: „Náš prů-
zkum ukazuje, jaké důsledky 
má průmyslová technologie 
chovu na tato vysoce inteli-
gentní a citlivá zvířata. Většina 
prasat v Evropě trpí v krutém 
světě továrních velkochovů.“ 
Šestiměsíční studie nebývalé-
ho rozsahu měla za cíl pro-
zkoumat situaci v rámci celé 
Evropy. Důkladný průzkum 
probíhal v Německu, Maďar-
sku, Nizozemí, Španělsku a 
Spojeném království a poskytl 
ukázky velkochovů prasat na-
příč kontinentem. 
„Společnost pro zvířata a 
Compassion in World Farming 
vyzývají Evropskou komisi a 
vládu České republiky, aby 
lépe prosazovaly legislativu 
EU, která požaduje, aby se 
prasatům obohacovalo pro-
středí poskytováním vhodného 
materiálu, jako je sláma, a 
která zakazuje rutinní zkraco-
vání ocasů. Žádáme také, aby 
se zpřísnily právní předpisy a 
jejich kontroly, a tím skončilo 
utrpení každodenně působené 
těmto hravým a inteligentním 
zvířatům,“ říká Ing. Dita Micha-
ličková, předsedkyně Společ-
nosti pro zvířata. 
Ochrana prasat a legislativa 
EU Krácení ocasů a obohace-
ní prostředí: Krácení ocasů u 
selat se provádí proto, aby se 
předcházelo vzájemnému oku-
sování ocásků. Rutinní zkraco-
vání ocasů je v EU zakázáno, 
a přesto průzkum zjistil, že se 
v praxi naprosto běžně provádí 
– v některých zemích téměř u 
100% prasat. Také zpráva 
Evropského úřadu pro bezpeč-
nost potravin z roku 2007 uvá-
dí, že více než 90% selat v EU 
má zkrácený ocas. Prasata se 
vzájemně koušou do ocasů, 
protože trpí nudou a frustrací v 
holém prostředí kotců většinou 
s celoroštovou podlahou. 
Obohacení prostředí například 
slámou okusování ocasů znač-

ně snižuje 
či úplně 
odstraňuje. 
Podle le-
gislativy EU 
se musí 
p r a s a t ů m 
p r o s t ř e d í 
o b o h a c o -
vat, a přes-
to průzkum zjistil, že na na-
prosté většině navštívených 
farem takové obohacení chy-
bělo. Podle legislativy EU by 
se mělo prasatům poskytovat 
obohacení v podobě slámy 
nebo jiného přírodního materi-
álu, který umožňuje prasatům 
zaměstnat se přirozenými akti-
vitami, jako je rytí, shánění 
potravy a zkoumání okolí. Ve 
volných chovech a v přírodě 
tráví prasata až 70 – 75% své 
denní aktivity hledáním potravy 
a průzkumem okolí. 
Kotce pro březí: Březí prasnice 
jsou po celou dobu své 
březosti ustájeny v úzkých 
individuálních kotcích (kovové 
klece) – nemohou se ani oto-
čit, stojí na železobetové pod-
laze s gumovým povrchem, 
musí kálet hned pod sebe do 
roštu. Od roku 2013 bude v EU 
zakázáno chovat prasnice v 
těchto individuálních kotcích, 
kromě prvních čtyřech týdnů 
březosti. (Zákaz užití kotců již 
platí ve Švédsku a ve Spoje-
ném království, kde se zákaz 
vztahuje na celé období 
březosti.) Průzkum CIWF zjis-
til, že tyto kotce se nadále běž-
ně používají. Většina březích 
prasnic se zavírá při každé 
březosti do kotců. 
Kotce pro rodící a kojící pras-
nice: Když má prasnice rodit, 
přesune se do porodního kotce 
– stejně úzkého a omezujícího 
veškeré aktivity. V přirozených 
podmínkách prasnice staví 
hnízdo z trávy, větví a listů, 
místo toho si v kotci může 
prasnice jen lehnout a o svá 
selata se nemůže správně 
starat. V tomto kotci prasnice 

zůstává do odstavu selat ve 
věku tří až čtyř týdnů, pak se 
opět zapustí a opět se zavře 
do individuálního kotce pro 
březí prasnice. Výzva pro EU 
V roce 2009 bude EU revido-
vat směrnici pro ochranu pra-
sat. Compassion in World Far-
ming a Společnost pro zvířata 
vyzývají k následujícím změ-
nám: 
• úplnému zákazu kotců pro 

březí prasnice od roku 
2013: to znamená zrušení 
výjimky, která povoluje 
držet prasnice v úzkých 
kotcích první čtyři týdny 
březosti, 

• zákazu porodních kotců, 
zákazu bolestivého mrza-
čení – rutinního uštipování 
šp i čáků  a  kas t rac í 
(kastrace se provádí bez 
lokálního umrtvení, bez 
následného zašití rány, 
pouze se použije dezinfek-
ce; provádí se z důvodu 
předsudku, že maso kanců 
nad 100 – 110 kg hmotnos-
ti je cítit). (foto – kastrace) 

• vymáhání existujícího zá-
kazu krácení ocasů, 

• zdokonalení požadavku na 
obohacování prostředí a 
zlepšení jeho vymáhání s 
cílem zajistit, aby všechna 
prasata měla k dispozici 
slámu nebo podobný mate-
riál a zakázat celoroštové 
podlahy, · zvětšení prosto-
rových nároků u prasat ve 
výkrmu. 

Romana Šonková, koordiná-
torka ECFA pro ČR, SR a 

Maďarsko 

Tajný průzkum odhalil špatné životní tní podmínkypodmínky prasat  prasat 
v evropských velkochovech 
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Děti z Vysočiny by už příští rok mohly vyzkoušet mimořád-
ně úspěšnou léčbu astmatu v sanatoriu v bývalém solném 
dole v ukrajinské Solotvině. Při své návštěvě Vysočiny to 
uvedl ředitel Ukrajinské alergologické nemocnice v Solot-
vině Jaroslav Čonka.  
„Náklady na léčbu a pobyt jsou u nás srovnatelné s českými, 
takže odpadá spousta problémů. Organizace takového pobytu 
ovšem předpokládá spoustu dobré vůle z obou stran a dosa-
vadní partnerská spolupráce s Vysočinou je zárukou toho, že 
dobré vůle je dostatek. Umím si představit, že bychom tak 
mohli experimentální první skupinu o 30 až 40 dětech v Solotvi-
ně přivítat už příští rok,“ řekl Jaroslav Čonka. 
Ředitel Jaroslav Čonka Vysočinu navštívil v rámci svého poby-
tu na Mezinárodním sympoziu pro speleoterapii, které probíha-
lo v Blansku. Zde měla Ukrajinská alergologická nemocnice 
sedm zástupců, odborníků právě ze solotvinského sanatoria.  
Po skončení sympozia se lékaři přesunuli na partnerskou Vy-
sočinu, kde navštívili plicní oddělení jihlavské nemocnice, dět-
ské oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě a jihlavskou cent-
rálu krajské zdravotnické záchranné služby. „Velmi nás překva-
pila vysoká úroveň zdravotnické záchranky na Vysočině. 
Upřímně říkám, že takové centrum nemáme ani v Kyjevě. Zá-
chranáři z Vysočiny mají vybavení na celosvětové úrovni,“ shr-
nul bezprostřední dojem Jaroslav Čonka.    Petros Martakidis 

Krajské zdravotnictví 
se představilo Ukrajině Společné písničky a tance, 

procházky po Telči i návštěvy 
škol. Tak vypadal program 
listopadové návštěvy školního 
folklorního souboru z Lazešči-
ny na partnerské Podkarpat-
ské Rusi.  
Folklórní soubor z Ukrajiny 
doprovázel ředitel školy Ivan 
Ivanovič Buntušiak, a vedoucí 
odboru školství Hana Pavlovna 
Popovič. Hosté viděli Telč, 
premonstrátský klášter a 
knihovnu v Nové Říši, velmi 
srdečně se pozdravili s žáky 
základní školy Seifertova v 
Jihlavě a střední odborné školy 
v Třešti.   
Na jihlavské základní škole si 
žáci pro své přátele z Ukrajiny 
připravili pěkné vystoupení a 
při zkoušce jihlavského folklór-
ního souboru Pramínek už 

všichni zpívali a tancovali spo-
lečně.  
Ukrajinská strana základní 
škole a souboru Pramínek 
nabídla trvalou spolupráci a 
pozvala je k návštěvě Zakar-
patské oblasti.   
Vrcholem návštěvy bylo veřej-
né vystoupení souboru. Děti z 
Lazeščiny předvedly originální 
huculský folklor.  
Základní škola v Lazeščině v 
Zakarpatské oblasti je jedna ze 
dvou, které se za první rok 
spolupráce Vysočiny a Zakar-
patské oblasti dostalo konkrét-
ní finanční pomoci společného 
dobročinného fondu obou krajů 
ViZa. Návštěvu školního folk-
lórního souboru pak fond spolu 
s oběma kraji financoval i or-
ganizoval.     Jitka Svatošová 

Návštěva z Ukrajiny na Vysočině 

Další ročník provozu cykloturistických autobusů, křižují-
cích během letní sezony nejvyšší české hory, lze vyhodno-
tit jako úspěšný. Celkem bylo přepraveno 32 tisíc cestují-
cích a 3 200 kol. Z uvedené statistiky vyplývá, že každý de-
sátý zájemce s sebou vezl své kolo. 
Koordinátorka projektu Dr. Mirka Chaloupská z krkonošského 
Svazku měst a obcí blíže uvedla: „S ohledem na zkušenosti z 
předchozích let můžeme nyní učinit smělý závěr. Přestože na-
příklad letos využilo tento druh hromadné dopravy o pět tisíc 
cestujících méně než v loňském roce, ze statistik vyplývá, že o 
autobusy přepravující jízdní kola je vyšší zájem ze strany těch, 
kterým je určen. A to jsou cykloturisté. Je celorepublikový trend 
snižování počtu lidí, kteří veřejnou hromadnou dopravou cestují. 
Zvyšuje se však počet těch, kteří pěstují cykloturistiku. Tudíž jim 
tato forma dopravy přichází vhod. Náš projekt je určený cílové 
skupině a je zřejmé, že je jí také výrazněji využíván.“ 
Je jasné, že se projekt neobejde bez trvalé propagace. Plecho-
vé tabule s jízdními řády, umístěné na autobusových zastáv-
kách, propagační tiskoviny, letáčky, mapky, apod. V letošním 
roce bylo v této oblasti profinancováno téměř dvěstě tisíc korun 
z celkových 1 300 tisíc korun nákladů.  
Pro letošní rok byla do provozu nově uvedena autobusová linka 
z Hradce Králové do Krkonoš a zpět. Tím byla cykloturistům 
zásadně rozšířena nabídka poznat a projet i Podkrkonoší. V 
rámci pětadvaceti jízdních dní bylo přepraveno 1066 lidí a 118 
jízdních kol. Koordinátorka M. Chaloupská k tomu doplnila: “I 
pro další roky budeme mít snahu tuto trasu zachovat. Pro oby-
vatele Hradce Králové a dalších měst Královéhradeckého kraje, 
respektive cykloturisty, se otevřela příležitost dopravit se pouze 
s jedním přestupem až na samotné vrcholky Krkonoš. Například 
do Horní Malé Úpy, kde i letos byla možnost přestoupit do pol-
ského cyklobusu a cestovat na kole v krajině našich sousedů.“  

Počet cykloturistů narůstá 

Masivní jarní tání na jaře roku 
2006 změnilo život lidem v 
Číchově na Třebíčsku. Silný 
vodní proud strhnul  most, 
který rozděloval obec na dvě 
části. Kraj Vysočina okamžitě 
zajistil provizorní přemostění, 
které bude během následují-
cích zhruba 12 měsíců nahra-
zeno novým klenutým mostem 
za 21 milionů korun. 
Během posledních dvou let 
obec střídavě žádala o dotace 
na nový most z prostředků 
Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR a dopracovávala či přepra-
covávala studie proveditelnosti 
a projektové dokumentace.  
„Na financování studie mostu, 
který je majetkem obce, obdr-
žel Číchov od kraje Vysočina v 
roce 2006 dotaci ve výši 135 
tisíc korun. Dalších 777 tisíc 
korun kraj následně uhradil za 
služby spojené s pořízením 
dokumentace ke stavebnímu 
povolení,“ uvedl Pavel Dvořák 
z krajského odboru sekretariá-
tu hejtmana. V závěru loňské-
ho roku již existovala studie, 

která nabídla optimální varian-
tu řešení přemostění řeky Jih-
lavy spolu s dalšími základní-
mi protipovodňovými opatření-
mi, která zajistí dodržení odto-
kových poměrů a umožní tak 
plynulý odtok vody při zápla-
vách. „Vše komplikovalo umís-
tění mostu z hlediska navazu-
jící komunikace a náspu blízké 
železnice. Bylo proto nutno 
zvolit náhradní řešení tak, aby 
nová konstrukce mostu akcep-
tovala místní stavební podmín-
ky a byla schopna odolat bu-
doucím povodním, což si vy-
žádalo více času na zpracová-
ní přípravné (studie proveditel-
nosti) a projektové dokumen-
tace,“ vysvětlil Pavel Dvořák. 
V polovině letošního roku obec 
podala na MMR kompletní 
žádost, kterou MMR projedna-
lo a schválilo. Obec obdrží 
dotaci ve výši 16 767 tis. Kč. 
Dotace z MMR činí 80 % cel-
kových nákladů na stavbu 
mostu, které činí 20 959 tis. 
Kč.               Jitka Svatošová 

Začíná stavba mostu v Číchově 
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Starostové budou dále jednat s Českou 
poštou o modernizaci jejích služeb. Shodli 
se na tom na dnešním jednání zástupci 
České pošty, Svazu měst a obcí ČR 
(SMO ČR) a Ministerstva vnitra ČR. Záro-
veň oznámili, že se Česká pošta nyní 
soustředí na zkvalitňování především 
doručovacích služeb. Na konci roku vy-
hodnotí pilotní projekt, který spustila 1. 
října 2008 na většině ze 178 obcí, kde 
původně plánovala rušit kamenné poboč-
ky. Poté se v lednu zástupci všech tří 
zmíněných subjektů sejdou k jednání zno-
vu.  
„Především před vánočními svátky, kdy 
lidé poštovních služeb hojně využívají, se 
starostové dotčených obcí ptají na osud 
kamenných poboček České pošty. Doho-
da z dnešního jednání je jasná, zatím 
zůstanou nedotčeny a žádné změny se 
nebudou odehrávat bez konzultací přímo 
se starosty,“ ubezpečil Josef Bezdíček, 
místopředseda SMO ČR a předseda sva-

zové Komory obcí. „Zároveň budeme 
společně hledat cesty, jak do budoucna 
poštovní služby zlepšit a jakými způsoby 
je zabezpečit. Již na dnešním jednání 
padla řada inovativních návrhů, které nyní 
budeme podrobněji zkoumat,“ dodal.  
Na budoucnost poštovních služeb, přede-
vším v menších obcích, budou mít vliv 
výsledky pilotního projektu, který Česká 
pošta spustila 1. října tohoto roku. Ve 
vybraných 178 obcích v současné době 
funguje jak kamenná pobočka, tak i mobil-
ní služba. Ta navíc poskytuje ve zkušeb-
ním provozu i služby Poštovní spořitelny, 
a to především vklady, výplaty a bezhoto-
vostní příkazy. „Již první výsledky ukazují, 
že modely zabezpečení poštovních slu-
žeb bude třeba navrhovat individuálně. 
Co totiž vyhovuje jedné obci, nemusí vy-
hovovat druhé. Vše bude záležet na do-
hodách se starosty. Výsledky projektu 
vyhodnotíme spolu s Českou poštou v 
lednu příštího roku, kdy se sejdeme k 

d a l š í m u 
jednání, “ 
p o d o t k l 
Josef Bez-
díček.  
Představi-
telé SMO 
ČR, minis-
terstva vnitra a České pošty i po dnešním 
jednání nechali ve hře možnost například 
zaměstnat na zabezpečování poštovních 
služeb pracovníka obecního úřadu. Tím 
by se vyřešila nevytíženost zaměstnanců 
některých poboček a ekonomická neefek-
tivnost spravování kamenných poštovních 
objektů. Vše bude ale opět záviset na 
přáních a potřebách jednotlivých obcí. 
„Do jisté míry rozumíme snaze České 
pošty zefektivnit provoz, a tím zlepšit po-
skytované služby, ale také ona musí na-
slouchat starostům. V tomto duchu pove-
deme další jednání,“ zakončil Josef Bez-
díček.                                  Martin Krška 

Svaz opět jednal s představiteli České pošty o modernizaci poboček 

Den spolků v MAS 
 „Přiďte pobejt!“ 

MAS "Přiďte pobejt!" uspořádala exkurzi za neziskovými 
organizacemi regionu. Ačkoliv počasí k výletům nelákalo, 
autobus byl z větší části naplněn.  
Navštívili jsme místa, kde působí spolky a sdružení, věnující 
se ochotnickému divadlu, muzejnictví, zájmové činnosti dětí, 
výrobě šperků, hasičskému sportu. První zastávkou bylo sou-
kromé muzeum v Poniklé a ve Františkově. Společnicemi 
nám byly dámy z Jilemského spolku pro oblékání postaru. 
Vysočtí ochotníci z nejstaršího spolku v Krkonoších zahráli 
část loutkové pohádky. Povídali o zákulisí prken, co zname-
nají svět. Vyšplhali jsme na Janovu horu a ve vánici (naštěstí 
po znamenitém obědě v hospůdce na farmě Hucul) obhlédli 
tamní stádo huculů. Z kopce se šlo lehčeji, ale stejně jsme k 
junákům střediska Jilm v Jilemnici dorazili se zpožděním. Za-
stihli jsme je vesele skotačící při mikulášské hře. Obhlédli 
jsme klubovny, které na finance MAS teprve čekají, a pokra-
čovali dál do podhůří do Čisté. Uvítáni chlebem a solí vyslech-
li jsme zprávu o přípravě na druhou pohádkovou hru zdejšího 
nového Čisteckého divadelního souboru. Obohaceni pozná-
ním jsme se usadili k teplým nápojům v mateřském centru 
Barvínek a povídali o akcích i plánech obce Čistá u Horek. Na 
závěr jsme vyšplhali na věž školy a prohlédli historické hodi-
ny, na jejichž restaurování získala obec finance podáním pro-
jektu do 1. výzvy naší MAS. Venku se setmělo. Nás čekali 
hasiči z Nedaříži. Nejdřív ve svých zánovních garážích před-
vedli nablýskanou techniku. V kulturním domě v Nedaříži jsme 
si povídali a promítali obrázky z akcí. Prožili jsme den plný 
dobré nálady, poznání, výměny zkušeností. Věříme, že jsme 
založili pěknou tradici setkávání, a že dobrý ohlas přiláká dal-
ší zájemce. Děkujeme všem našim trpělivým hostitelům.                                                     
                                                                             D. Palátková 

Z iniciativy MAS „Přiďte po-
bejt!“ proběhla exkurse 
Osvětiman u Kyjova s obhlíd-
kou automatu na mléko. Prů-
vodcem byl jeho tvůrce a 
provozovatel pan Koukal.  
Osvětimany mají 400 obyvatel. 
Přesto pan Koukal prodá denně 
60 litrů mléka, tj. obsah jednoho 
barelu, uloženého v 
lednici v domě, na 
kterém je automat 
instalován. Během 
sezóny se objem 
prodaného mléka 
zvýší až třikrát. 
Při naší návštěvě 
jsme se přesvědčili, 
že lidé chodí často 
pro mléko i v malém 
množství. Automat odměřuje 
podle hodnoty vhozených min-
cí. Průtok mléka je regulován 
pomocí tlačítka stop. Nádobu 
můžete vymýt přímo u automa-
tu. Přebytky tekutin mizí v od-
padovém kanálku. 
Automat je možné umístit i na 
domě nebo ve volném boxu.V 

době naší návštěvy, kdy se 
cena mléka v Krkonoších pohy-
bovala od 6,50 do 12 (bio) ko-
run, prodával pan Koukal litr 
mléka za 16 Kč. Cena automa-
tu byla 45 tisíc Kč. 
Naší další zastávkou byla 
mléčné farma, se 27 kusy 
hovězího dobytka, ekologic-

ky hospodařícího 
zemědělce pana Kro-
páčka u Tišnova. By-
la ukázkou, jak zasa-
dit ekologické hospo-
dářství do starých 
objektů moravského 
statku. 
 Farma, o kterou se 
stará dvougenerační 
rodina, spolehlivě fun-

guje od roku 1993. Z cesty 
jsme si přivezli plno dojmů. 
Budeme mít v Krkonoších také 
mléčný automat? A kde dřív – 
ve Sklenařicích, v Poniklé, v 
Rokytnici nebo třeba v Martini-
cích? 
Z podkladů MAS zpracovala: 

 D. Palátková 

Při exkurzi do Osvětima  
vyzkoušeli automat na mléko 
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 Ministerstvo životního prostředí ve 
spolupráci s Ústavem pro ekopolitiku a 
Vzdělávacím a informačním střediskem 
Bílé Karpaty vydalo dvě nové publika-
ce, které se zabývají ochranou Karpat. 
Jedná se o Mapu příkladů Karpatského 
dědictví ve Zlínském kraji a příručku 
Karpatská úmluva v praxi. Na českém 
území se rozkládá nejzápadnější část 
Karpatského oblouku, tvořená pásem 
pohoří od Bílých Karpat na jihu až po 
Moravskoslezské Beskydy na severu.  
Mapa příkladů Karpatského dědictví ve 
Zlínském kraji představuje výjimečné pří-
klady péče o přírodu a kulturu a podporu 
udržitelného rozvoje v české části Karpat. 
Materiál neprezentuje jen místa a tradice, 
které každý zná například ze seznamu 

světového kulturního dědictví UNESCO, 
ale ukazuje také  zapomenutější příklady 
karpatských tradic a krásných míst. 
Na výběru se podílelo několik desítek 
organizací a jednotlivců přímo v regionu, 
kteří vybírali podle míry autentičnosti vy-
braných příkladů, ale také podle jejich 
významu pro život místních lidí, nikoli 
turistů.  
Mapa pro Zlínský kraj je prvním projek-
tem realizovaným ve státech Karpatské 
úmluvy a mělo by na ni navázat další 
systematické mapování. V ČR se v ro-
ce 2009 bude zpracovávat mapa pro 
Moravskoslezský kraj. Do budoucna by 
tak měl vzniknout Seznam Karpatské-
ho dědictví, jakási karpatská obdoba 

seznamu UNESCO.  
MŽP vydalo také manuál Karpatské úmlu-
vy s názvem "Karpatská úmluva v praxi". 
Publikace vychází z anglického originálu 
"Handbook of the Carpathian Conventi-
on". Česká verze je ale bohatší nejen o 
odkazy na českou legislativu, ale obsahu-
je také naše domácí příklady dobré praxe.  
 Oba tištěné materiály jsou k dispozici na 
MŽP, elektronická verze bude v krátké 
době k dispozici zde.  Kontakty pro zá-
jemce o obě publikace: Jana Vavřinová, 
odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 
MŽP, jana.vavrinova@mzp.cz, tel.: 267 
122 375 Barbora Šafářová, Ústav pro 
ekopolitiku, barbora.safarova@ekopoli-
tika.cz, tel.: 224 828 557 

Nové publikace o ochraně a bohatství Karpat 

Předsedou Spolku pro obnovu 
venkova ČR je opět Eduard 
Kavala, starosta obce Bělotín 
na Hranicku v Olomouckém 
kraji. Na další čtyři roky jej 
zvolila Valná hromada SPOV, 
která jednala ve středu 3. pro-
since 2008 v prostorách Sená-
tu. Kavalovu podporu dokládá 
fakt, že získal 258 z 261 hlasů 
přítomných volitelů. 
Starosta hodlá pokračovat ve 
svém programu „3x3“ a za 
nejbližší priority si vytyčil více 
zapojit spolek do aktivit v kra-
jích, více propagovat a prezen-
tovat jeho aktivity a dosáhnout 
hranice tisíce členů. Spolek 
hodlá i nadále bojovat za posí-
lení rozpočtového určení daní 
pro obce, v souvislosti s nový-
mi krajskými reprezentacemi 
posilovat krajské Programy 
obnovy venkova (POV), stabili-
zovat soutěž Vesnice roku na 
krajské úrovni a také se aktiv-
ně zasazovat o zachování 
státních a veřejných služeb na 
venkově (např. pošt, staveb-
ních úřadů apod.). „Je potřeba, 
aby měl venkov své jméno a 
centrální instituci jako minister-
stvo venkova a zemědělství,“ 
prohlásil na sněmu Kavala a 
připomněl tak jeden z poža-
davků letošní petice proti dis-
kriminaci obyvatel venkova, 

která varovala před narůstající 
nerovností mezi městy a ven-
kovem. „Zatímco úředníci na 
nejrůznějších ministerstvech 
se velmi rychle mění, starosto-
vé ve svých funkcích zůstávají 
a proto je potřeba s centrálními 
úřady neustále komunikovat a 
hájit venkov,“ poznamenal 
staronový předseda k trvalému 
úsilí obrany vesnic. 
Místopředsedy Spolku byli 
zvoleni Radan Večerka, před-
seda Národní observatoře 
venkova (NOV) a člen Monito-
rovacího výboru EAFRD, který 
dohlíží na evropský Program 
rozvoje venkova (PRV), dále 
senátor Jiří Žák, který je místo-
předsedou senátní komise pro 
venkov. Dalšími členy před-
sednictva jsou Miroslav Kova-
řík - starosta obce Modrá na 
Zlínsku, propagátor „školy ob-
novy venkova“ a místopředse-
da nového uskupení Sdružení 
místních samospráv (SMS), 
které bojuje za daňové zrovno-
právnění malých obcí, archi-
tekt Jan Florian, který je jed-
ním z otců zakladatelů spolku 
a podílí se na Evropském 
vzdělávacím fóru pro rozvoj 
venkova, František Winter - 
zemědělský podnikatel z Ha-
nušovic v Olomouckém kraji a 
předseda Národní sítě Míst-

ních akčních skupin (NS 
MAS), starosta Kovářova v 
Jihočeském kraji Pavel Hroch, 
Stanislav Rampas z Plzeňské-
ho kraje a manažer MAS Nad 
Orlicí Petr Kulíšek z Králové-
hradeckého kraje. Těchto de-
vět členů přímo zvolených 
valnou hromadou doplňuje v 
22 členném předsednictvu 13 
předsedů krajských organizací 
SPOV. 
Spolek pro obnovu venkova 
má v současnosti více než 
osm set členů, zejména z řad 
obcí, ale také mikroregionů, 

regionálních rozvojových 
agentur či jednotlivců, kteří 
jsou sdruženi v 13 krajských 
organizacích. SPOV se podílí 
na organizaci soutěže Vesnice 
roku společně s kraji, minister-
stvy místního rozvoje, země-
dělství a dalšími organizacemi. 
Spolupracuje také se Sdruže-
ním měst a obcí ČR (SMO), 
Asociací krajů ČR a také s již 
zmíněnými organizacemi Sdru-
žení místních samospráv a 
Národní síť MAS apod. 

Tomáš Šulák 

Starosta Bělotína Kavala povede SPOV další čtyři roky 

Spolek pro obnovu venkova uspořádal společně s minister-
stvem pro místní rozvoj a Stálou komisí pro rozvoj venkova v 
Parlamentu ČR slavnostní zakončení soutěže Vesnice roku. 
Na letošní slavnost byli na 2. prosince 2008 pozváni jak vítě-
zové krajských kol – zlaté stuhy, tak vítězové barevných stuh v 
jednotlivých krajích. 
Pro zástupce vítězných obcí (zlatých stuh) bylo zajištěno přije-
tí panem prezidentem Václavem Klausem na Pražském hradě. 
Setkání mělo přátelský duch. Starostové diskutovali s prezi-
dentem o aktuálních otázkách. 
Spolek pro obnovu venkova ČR zajistil pro zástupce vítězných 
obcí vstupenky na divadelní představení „Šumař na střeše“. 
Slavnostní den byl zakončen v divadle Na Fidlovačce.  

Marcela Harnová, SPOV 

Zakončení  soutěže Vesnice roku 
2008 v Senátu a u prezidenta 
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V říjnovém čísle VN jsme přislíbili plné znění stanoviska EHSV, které bylo 
zpracováno a na prosincovém zasedání schváleno. Jedná se o stanovisko z 
vlastní iniciativy „Potřeba koordinované činnosti na úrovni EU s cílem posílit 
občanskou společnost ve venkovských oblastech, a to zejména v nových 
členských státech“, které je dále uvedeno v plném znění. Rád bych čtenáře 
VN upozornil na Závěry a doporučení v bloku 1 a také na blok 7 - Příležitosti 
pro rozvoj občanské společnosti ve venkovských oblastech. Věřím, že ti, 
kteří se zabývají rozvojem venkova, budou se stanoviskem souhlasit a na-
jdou v něm i témata pro cílenou diskuzi o budoucnosti venkova v Česku. 
Rád bych připomněl, že dvoudenní výjezdní zasedání sekce NAT (Zemědělství, rozvoj venkova a životní prostředí) EHSV se v 
rámci našeho předsednictví uskuteční 18. a 19. června 2009 v Praze a na střední Moravě, a že Místní akční skupiny, které by se 
rády pochlubily svými projekty, mne mohou kontaktovat, v zastoupení organizačního výboru. Předpokládám účast cca 80 členů 
této sekce z celé Evropy, pochopitelně, že stravování, dopravu i ubytování zabezpečuje EHSV. Těším se na spolupráci a mož-
nost prezentovat úspěšné případové studie z českého prostředí!                                    Roman Haken, CpKP střední Morava 

STANOVISKO:  Evropského hospodářského a sociálního výboru: k tématu 
„Potřeba koordinované činnosti na úrovni EU s cílem posílit občanskou spo-
lečnost ve venkovských oblastech, a to zejména v nových členských státech“ 
Občanská společnost ve venkovských oblastech 

 

Dne 17. ledna 2008 se Evropský hospo-
dářský a sociální výbor, v souladu s čl. 29 
odst. 2 Jednacího řádu, rozhodl vypraco-
vat stanovisko z vlastní iniciativy k tématu 
Potřeba koordinované činnosti na úrovni 
EU s cílem posílit občanskou společnost 
ve venkovských oblastech, a to zejména v 
nových členských státech. 
Specializovaná sekce Zaměstnanost, 
sociální věci, občanství, kterou Výbor 
pověřil přípravou podkladů na toto téma, 
přijala stanovisko dne 30. října 2008. 
Zpravodajem byl pan KAMIENIECKI. 
Na 449. plenárním zasedání, které se 
konalo ve dnech 3. a 4. prosince 2008 
(jednání dne 4. prosince), přijal Evropský 
hospodářský a sociální výbor následující 
stanovisko 107 hlasy pro, 6 hlasů bylo 
proti a 11 členů se zdrželo hlasování. 
 
1. Závěry a doporučení 
1.1 Politika zaměřená na venkovské ob-
lasti se příliš dlouho zaměřovala výhradně 
na otázky přímo související se zeměděl-
skou výrobou. Teprve v posledních dva-
ceti letech se rozšířilo přesvědčení, že 
venkov je příliš různorodý, aby bylo mož-
né používat jednotné nástroje politiky 
vytvořené na evropské nebo vnitrostátní 
úrovni, a také že cíle rozvoje, vyrovnání 
příležitostí apod. nelze účinně realizovat 
bez angažovanosti a zapojení samotných 
obyvatel venkova. 

 
1.2 Nyní probíhající debata na téma spo-
lečné zemědělské politiky a politiky zamě-
řené na venkovské oblasti bude pro bu-
doucnost evropské vesnice klíčová. V této 
debatě musí být slyšet kromě expertů a 
politiků i hlas samotných venkovských 
oblastí. 
1.3 Dobrým příkladem v této oblasti je 
iniciativa Leader – proto v ní nové členské 
státy vidí příležitost k povzbuzení aktivity 
a účinnějšímu využívání prostředků roz-
voje na venkově. Důležité je to, aby byla 
zabezpečena pomoc jak ze zdrojů Unie, 
tak z vnitrostátních zdrojů pro různé inici-
ativy posilující občanskou společnost na 
venkově. 
1.4 Občanská společnost ve venkovských 
oblastech jednotlivých evropských zemí 
se utváří pod vlivem změn hospodářských 
(rostoucí konkurence na trzích), společen-
ských (vylidňování venkova) a ekologic-
kých (klimatické změny), k nimž ve vel-
kém rozsahu dochází v posledních deseti-
letích. Současně probíhající procesy pů-
sobí společně se zásadními historickými 
faktory hospodářského rozvoje. Zvlášť 
dramatické změny zasáhly venkov v no-
vých členských státech. 
1.5 Jednou z příležitostí pro rozvoj občan-
ské společnosti je přizpůsobení rozvojo-
vých nástrojů potřebám a možnostem 
konkrétních venkovských oblastí, což 
vyžaduje stále širší využití přístupu zdola 
nahoru. Významnou roli může sehrát také 

vzdělávání. 
1.6 V zemích střední a východní Evropy 
začaly vznikat nevládní organizace již 
koncem 80. let. Ve srovnání s organizace-
mi fungujícími v zemích EU-15 narážejí 
na více překážek spojených s rozdílnou 
úrovní hospodářského rozvoje, obtížněj-
ším přístupem k novým technologiím a 
rozmanitým finančním zdrojům, včetně 
soukromých, a také s právním rámcem a 
postojem veřejných orgánů. 
1.7 Větší pozornost než dosud je třeba 
věnovat zajištění přístupu venkovských 
organizací k finančním prostředkům. Toto 
financování musí být stálé a pružné a 
musí také umožnit pokrýt náklady na 
vlastní činnost organizace (institucionální 
granty). 
1.8 Je třeba přijít se zvláštními institucio-
nálními řešeními, která zajišťují posílení 
potenciálu venkovských organizací, a to i 
v zemích připravujících se na členství v 
EU. Nezbytné je také zprovoznění růz-
ných nástrojů, které vesnickým komuni-
tám usnadňují přístup k informacím. 
1.9 Obyvatelé venkova, kteří mají obvykle 
nižší vzdělání a obtížnější přístup k infor-
macím, mají skutečné problémy oriento-
vat se v rychle se měnící realitě. 
1.10 Na území celé EU vyvstávají násle-
dující překážky pro rozvoj občanské spo-
lečnosti ve venkovských oblastech: 

Pokračování na straně 14 
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STANOVISKO: Občanská společnost 
ve venkovských oblastech 
- překážky v přístupu ke znalostem a in-
formacím;  
- nedostatečná úroveň podnikatelských 
schopností; 
- demografické problémy a nerovnosti v 
oblasti práv žen a mužů ; 
- nižší úroveň sociální infrastruktury než 
ve městech. 
1.11 Na úrovni vnitrostátní politiky je třeba 
více koordinovat rozhodnutí týkající se 
venkovských oblastí, jež jsou přijímána v 
oblasti zdravotnictví, vzdělávání a sociální 
pomoci, a zemědělskou politiku nebo úz-
ce chápanou politiku pro venkov. Nezbyt-
né jsou také činnosti, které přejí posilová-
ní vztahů mezi venkovem a městy. 
1.12 Stále není dostatek nástrojů, které 
by umožnily najít k zemědělství alternativ-
ní zdroje příjmu pro obyvatele venkova. 
Úloha státu spočívá i ve vytváření podmí-
nek pro dialog mezi jeho institucemi a 
společností. 
1.13 Klíčovou roli zde mají místní a regio-
nální samosprávy. Musí hrát roli katalyzá-
toru při rozvoji venkovských komunit a 
podněcovat je při koordinované činnosti. 
1.14 V nových členských zemích do po-
předí zvlášť ostře vystupuje problém ne-
dostatečné důvěry mezi zástupci občan-
ské společnosti a místními orgány. Orga-
nizace vnímají samosprávu jako překážku 
pro společenské iniciativy, představitelé 
samosprávy se naopak obávají konkuren-
ce ze strany místních vůdců komunity. 
1.15 Je třeba zvážit širší zavedení me-
chanismu ověřování, jak stanovená práv-
ní nebo politická řešení (týkající se např. 
vzdělávacího systému nebo veřejných 
zakázek) ovlivňují situaci na venkově (tzv. 
rural proofing). 
 
2. Souvislosti 
2.1 Změny, k nimž dochází ve venkov-
ských oblastech EU, vyvolávají otázky, 
jakým směrem se rozvíjejí venkovské 
komunity, do jaké míry jsou schopné sa-
my rozhodovat o své budoucnosti a zda 
politika, právo a veřejné instituce napo-
máhají utvářejícím se vztahům mezi lidmi 
a rodící se potřebě spolupráce. 

2.2 Občanské společnosti se přisuzuje 
mnoho rolí, jež lze omezit na konstatová-
ní, že usnadňuje život, vyplňuje prostor 
mezi jednotlivci, rodinami a státem. 
2.3 Evropská integrace ovlivňuje dynami-
ku transformace probíhající na venkově a 
sledování tohoto procesu z hlediska vy-
tváření základů občanské společnosti je 
důležitým úkolem EHSV. 
2.4 Občanská společnost ve venkovských 
oblastech jednotlivých evropských zemí 
se utváří pod vlivem změn hospodářských 
(rostoucí konkurence na trzích), společen-
ských (vylidňování venkova) a ekologic-
kých (klimatické změny), k nimž ve vel-
kém rozsahu dochází v posledních deseti-
letích. Současně probíhající procesy pů-
sobí společně se zásadními historickými 
faktory hospodářského rozvoje. 
2.5 Zvlášť dramatické změny zasáhly 
venkov v nových členských státech. Týka-
jí se všech oblastí života současně – 
nejen hospodářství (např. bankovního 
sektoru), ale i sociální (reformy zdravotní 
péče, systému sociálního zabezpečení) a 
právní oblasti (měnící se úloha místních 
samospráv, zákony o nevládních organi-
zacích, finanční a daňová úprava apod.). 
2.6 Dědictvím předchozího období jsou 
bývalí pracovníci velkých zemědělských 
výrobních závodů, v nichž došlo k defor-
maci tradičních vlastností venkovské spo-
lečnosti. 
2.7 Obyvatelé venkova, kteří mají obvykle 
nižší vzdělání a obtížnější přístup k infor-
macím, mají skutečné problémy oriento-
vat se v rychle se měnící realitě. 
2.8 V zemích EU-15 probíhala část těchto 
procesů dříve, ale v delším časovém ob-
dobí. Přesto se ani v těchto zemích nepo-
dařilo vyhnout negativním důsledkům 
souvisejícím např. se soustředěním ze-
mědělské výroby. 
2.9 V zemích EU-15 je povědomí o hod-
notě venkova navíc mnohem vyšší než v 
nových členských státech, v nichž se po-
zornost veřejného mínění a médií nejčas-
těji soustřeďuje na otázky spojené se 
zemědělstvím. 
2.10 První formální nevládní organizace, 
jejichž účelem byla podpora rozvoje ven-
kova v zemích střední a východní Evropy, 
začaly vznikat již na konci 80. let. Ve 
srovnání s organizacemi fungujícími v 

zemích EU-15 stále narážejí na více pře-
kážek spojených s rozdílnou úrovní hos-
podářského rozvoje, obtížnějším přístu-
pem k novým technologiím a rozmanitým 
finančním zdrojům, včetně soukromých, a 
také s právním rámcem a postojem veřej-
ných orgánů, které mají malé zkušenosti 
se spoluprací se sociální oblastí a nevel-
kou důvěru v tuto spolupráci. 
2.10.1 Oficiální údaje týkající se např. 
počtu nevládních organizací v poměru k 
počtu obyvatel ukazují na nižší úroveň 
společenské aktivity na venkově. Pokud 
se však vezmou v úvahu neformální sku-
piny, sousedské vztahy i stupeň angažo-
vanosti obyvatel venkova v záležitostech 
týkajících se oblasti, v níž bydlí, nebo 
povědomí o iniciativách místní samosprá-
vy, ukáže se, že tento sociální kapitál je 
často vyšší na venkově než ve velkých 
městech. 
2.11 Od začátku 21. století lze pozorovat 
značné urychlení rozvoje venkovských 
organizací zemí střední a východní Evro-
py. Zahájily také vzájemnou spolupráci a 
vytváření struktur na regionální a vnit-
rostátní úrovni. V některých zemích byly 
vytvořeny podle skandinávského modelu, 
který zahrnuje místní sdružení v každé 
vesnici. V jiných zemích vytvořily nevládní 
organizace působící ve prospěch venko-
va vnitrostátní dohody nebo „fóra“ za úče-
lem spolupráce, výměny zkušeností a 
zastoupení venkovských komunit při styku 
s úřady. Tyto organizace z nových člen-
ských států vytvořily s podporou skandi-
návských organizací dohodu Prepare – 
Partnerství pro evropský venkov 
(Partnership for Rural Europe), která jim 
pomáhá při vzájemné podpoře a zlepšo-
vání jejich fungování. 
 
3. Evropská unie 
a občanská společnost ve 
venkovských oblastech 
3.1 Politika zaměřená na venkovské ob-
lasti se příliš dlouho zaměřovala výhradně 
na otázky přímo související se zeměděl-
skou výrobou, jednotnou pro celou EU. 
Naproti tomu politika v oblasti např. inves-
tic do infrastruktury na venkově byla ob-
vykle vytvářena na vnitrostátní úrovni. 

Pokračování ze strany 13 
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STANOVISKO: Občanská společnost 
ve venkovských oblastech 
Teprve koncem 80. let se stále více šířilo 
přesvědčení, že venkov je příliš různoro-
dý, aby bylo možné používat jednotné 
nástroje politiky vytvářené na evropské 
nebo vnitrostátní úrovni, a také že cíle 
rozvoje, vyrovnání příležitostí apod. nelze 
účinně realizovat bez angažovanosti a 
zapojení samotných obyvatel venkova.  
3.2 Programy rozvoje venkova připravo-
vané v poslední době obsahují nástroje a 
řešení odpovídající do jisté míry potřebám 
občanské společnosti na venkově. Tako-
vým nástrojem je zejména program Lea-
der a významná úloha nevládních organi-
zací v místních akčních skupinách (v no-
vém období bude pod program Leader 
spadat 40 % venkovských oblastí EU). 
3.3 Nevládní organizace kromě toho mo-
hou využívat jiné činnosti v rámci progra-
mů rozvoje venkova související mimo jiné 
se službami pro venkov – důležité je však 
vytvářet v jednotlivých zemích taková 
řešení, která organizacím umožní posky-
tovat služby a vytvářet partnerství veřej-
ného a sociálního sektoru nebo partner-
ství veřejného a soukromého sektoru ote-
vřeného nevládním organizacím. Počítá 
se i s podporou nevládních organizací v 
rámci celostátních sítí pro venkov. 
3.4 Přístup navrhovaný v programu Lea-
der může být upraven podle podmínek a 
potřeb jednotlivých členských států. V 
mnoha zemích byl uplatněn mnohem šir-
ším způsobem než v iniciativě Leader, a 
to zapojením vnitrostátních a regionálních 
prostředků do účinné podpory místních 
iniciativ (děje se tak např. v Irsku, Španěl-
sku nebo Německu). 
3.5 Nové členské státy vidí v iniciativě 
Leader příležitost k povzbuzení aktivity a 
účinnějšímu využívání prostředků rozvoje 
na venkově. Důležité je to, aby byla za-
bezpečena pomoc jak ze zdrojů Unie, tak 
z vnitrostátních zdrojů pro různé iniciativy 
posilující občanskou společnost na ven-
kově. 
3.5.1 Podpora společenské aktivity v 
zájmu uspokojování společných místních 
potřeb obyvatel venkova je velmi dobrým 
směrem politiky EU. Vytváření občanské 
společnosti v preferovaném modelu 
„zdola nahoru“ se potýká s řadou problé-
mů, které mimo jiné vyplývají z nutnosti 

překonat administrativní překážky. 
 
4. Vnitrostátní politika 
a občanská společnost 
ve venkovských oblastech 
4.1 Nyní byla zahájena debata na téma 
společné zemědělské politiky a politiky 
zaměřené na venkovské oblasti. Výsledky 
této debaty budou mít vliv jak na případné 
změny týkající se prostředků plánovaných 
pro venkov v aktuálním rozpočtovém ob-
dobí, tak na úpravu budoucí politiky na 
období 2013–2020 a následující období. 
Je velmi důležité, aby byl v této debatě 
vyslechnut kromě expertů a politiků i hlas 
samotných venkovských oblastí.  
4.2 Nové členské státy mají malou tradici 
spolupráce nejen mezi vládou a občan-
skou společností, ale také mezi jednotlivý-
mi ministerstvy a odbory v rámci samotné 
vlády. Proto neexistuje v podstatě žádná 
koordinace mezi rozhodnutími týkajícími 
se venkovských oblastí, jež jsou přijímána 
v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a soci-
ální pomoci, a zemědělskou politikou ne-
bo úzce chápanou politikou pro venkov. 
4.3 Pro nové členské státy je plánování 
pravidel pro poskytování prostředků Spo-
lečenství v rámci rozpočtového období 
2007–2013 teprve druhým podobným 
„cvičením“, což je spolu s malými zkuše-
nostmi úředníků a častými změnami vlád 
příčinou, že některé možnosti rozvoje 
venkova vytvořené politikami Unie nejsou 
plně využity. 
4.4 Nelze také zapomínat na to, že jed-
nou z hlavních podmínek zabezpečení 
hospodářské a sociální soudržnosti v roz-
šířené Evropě je upevňování vazeb mezi 
venkovem a městy. Vytvoření formálního, 
často umělého dělení spojeného napří-
k lad s  požadavky zachování 
„demarkačních čar“ mezi prostředky po-
cházejícími z různých fondů EU (např. 
EFRR a EZFRV), a to za situace mnohdy 
odlišných podmínek přístupu a navzájem 
nepropojených rozhodovacích postupů v 
těchto fondech, může ztížit doplňkové 
činnosti a prohloubit neshodu mezi venko-
vem a městy. 
4.5 Na venkov jsou zaměřeny hlavně čin-
nosti spojené s klasickou zemědělskou 
výrobou nebo typicky „sociální“ nástroje 

(podpory v nezaměstnanosti nebo podpo-
ra pro částečně soběstačná zemědělská 
hospodářství ). Jsou sice neobyčejně 
potřebné (zejména v zemích, ve kterých 
se chudoba soustředí hlavně na vesni-
cích, např. v Rumunsku nebo Polsku), ale 
současně konzervují aktuální situaci a 
nevytvářejí základy pro její změnu. Stále 
není dostatek nástrojů, které by umožnily 
najít k zemědělství alternativní zdroje 
příjmu pro obyvatele venkova. Vytváření 
pracovních míst na venkově je stále pod-
porováno institucemi spojenými s rozvo-
jem zemědělství a programy, které tyto 
instituce navrhují, nedostatečně podporují 
nezemědělská povolání. 
4.6 Potenciálně významnou roli by mohla 
mít Lisabonská strategie, protože široce 
chápané inovační aktivity a konkurence-
schopnost jsou možné i na venkově. Toto 
pojetí je však bohužel příliš často spojo-
váno výhradně s novými technologiemi a 
výzkumnými středisky ve velkých měs-
tech. Takto zůstává stranou obrovská 
oblast sociálních inovací nebo inovací 
spojených s dědictvím, hodnotami životní-
ho prostředí nebo místní tradicí. 
4.7 V mnoha členských státech, zejména 
v nových, se vnitrostátní politiky omezují 
na úzké chápání inovací a konkurence-
schopnosti (příkladem jsou mj. požadavky 
kladené na podporu podniků ze strany 
Unie, které stanoví neobvykle vysoké 
prahy, dosahující až několika milionů eur, 
pro firmy usilující o podporu, což fakticky 
vylučuje příjemce pocházející z venkova 
nebo malých měst). 
4.8 Konzervativní a prospěchářský vztah 
politiků v jednotlivých zemích k venkov-
ským komunitám vyplývá z nedostatečné 
rozhodnosti úřadů při vytváření podmínek 
pro jejich rozvoj, chybějící perspektivní 
politiky zaměřené na venkov a obav z 
toho, že by občanská společnost získala 
roli, jež by mohla snížit význam politic-
kých stran. S ohledem na takovou politiku 
vnitrostátních orgánů očekává mnoho 
venkovských komunit, že impuls ke změ-
ně vzejde z Evropské unie. 
4.9 Vytváření podmínek pro dialog mezi 
vnitrostátními institucemi a společností i 
budování kultury otevřenosti a transpa-
rentnosti je však úkolem vnitrostátních 
orgánů. Je to o to důležitější, že rysem 
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STANOVISKO: Občanská společnost 
ve venkovských oblastech 
venkovských komunit je poměrně nízké 
(např. v Polsku 17 %) přesvědčení o vý-
znamu demokracie v životě společnosti. 
 
5. Místní orgány 
a občanská společnost 
ve venkovských oblastech 
5.1 Ve venkovských oblastech je úloha 
místních a regionálních samospráv při 
podpoře iniciativ občanské společnosti a 
spolupráci s jejími představiteli velmi důle-
žitá. Místní orgány musí hrát roli katalyzá-
toru při rozvoji venkovských komunit a 
podněcovat je při činnosti v rámci Spole-
čenství. 
5.2 Spolupráce mezi organizacemi půso-
bícími ve prospěch venkova a samo-
správními orgány se často neutváří správ-
ně. Problém nedokonalých vzájemných 
vztahů mezi samosprávními orgány a 
společenskými organizacemi a jejich vůd-
ci ve venkovských oblastech je společný 
pro všechny členské státy, ačkoli intenzita 
tohoto jevu je rozdílná. Dobré příklady, 
které lze pozorovat na mnoha místech, 
vyvolávající pozitivní postoje jsou důka-
zem probíhajících změn a možností. 
5.3 V nových členských zemích do popře-
dí zvlášť ostře vystupuje problém nedo-
statečné důvěry mezi zástupci občanské 
společnosti a místními orgány. Orgány 
samosprávy jsou vnímány jako překážka 
pro společenské iniciativy a ty se naopak 
s obavami dívají na narůstající činnost 
vůdců společnosti na jejich území jako na 
konkurenční a ohrožující jejich postavení. 
Ke společenským organizacím, které oče-
kávají podporu nebo partnerskou účast 
orgánů samosprávy na jejich iniciativách, 
se přistupuje s nedůvěrou a jako k obtíž-
nému klientovi. 
5.4 Překonávání nedostatečné důvěry se 
děje pomocí realizovaných projektů a 
zjevného užitku, který získají obce 
(komunity), v nichž spolupráce mezi míst-
ními orgány a vůdci společenských orga-
nizací probíhá správně. 
5.5 Ve venkovských oblastech se usiluje 
o vybudování pozitivních vztahů a komu-
nikace mezi místními orgány a společen-
skými organizacemi, například se v této 

oblasti pořádají školení; trvalé řešení to-
hoto problému přesto vyžaduje další 
vzdělávací činnost. 
 
6. Překážky pro rozvoj 
občanské společnosti 
ve venkovských oblastech 
6.1 Kromě nesnází, které jsou příznačné 
především pro země střední a východní 
Evropy, se ve venkovských oblastech 
celé EU vyskytuje mnoho problémů. Jsou 
to například: 
- překážky v přístupu ke znalostem a nut-
nost zajistit venkovským komunitám růz-
norodé formy vzdělávání,  
- horší přístup k informacím a nižší úroveň 
dovednosti tyto informace využívat, 
- nedostatečná úroveň podnikatelských 
schopností, potíže při přechodu od země-
dělského k venkovskému podnikání, 
- nerovnosti v oblasti práv žen a mužů , 
- regionální demografické problémy, které 
se v některých regionech projevují menší 
účastí žen či mužů jako partnerů při vede-
ní venkovských domácností – vylidňování 
venkova, 
- nižší úroveň sociální infrastruktury než 
ve městech, 
- byrokratická omezení a nedostatečná 
podpora ze strany veřejné správy. 
 
7. Příležitosti pro rozvoj 
občanské společnosti ve 
venkovských oblastech 
7.1 Zvýšení aktivity občanské společnosti 
na venkově lze dosáhnout zdokonalením 
rozhodovacích postupů v široce chápané 
oblasti vlády (governance) jak na vnit-
rostátní úrovni (prostřednictvím účasti 
organizací občanské společnosti na spo-
luvytváření politiky pro venkov, nikoliv 
jenom konzultováním s nimi řešení připra-
vených úředníky), tak na regionální a 
místní úrovni (prostřednictvím účasti spo-
lečnosti na rozhodování o přidělení rozvo-
jových prostředků na projekty).  
7.2 Přizpůsobení rozvojových nástrojů 
potřebám a možnostem konkrétních ven-
kovských oblastí vyžaduje stále širší vyu-

žití přístupu „zdola nahoru“. Znamená to, 
že tento přístup je třeba využívat nejen ve 
vybraných činnostech programu rozvoje 
venkova, ale také v rámci strukturálních 
fondů a vnitrostátní politiky.   
7.3 Řešení klíčových problémů venkov-
ských oblastí je možné díky partnerství 
mezi veřejným, soukromým (podnikateli) 
a nevládním sektorem. Umožnění toho, 
aby komunita tvořící místní partnerství 
rozhodovala nebo alespoň spolurozhodo-
vala o využívání prostředků na tvorbu 
pracovních míst, aktivizaci nezaměstna-
ných nebo zamezení vyloučení, může 
přispět ke zvýšení pocitu odpovědnosti 
obyvatel za situaci v jejich oblasti a jejich 
ochoty angažovat se pro místní komunitu. 
7.4 Větší pozornost by bylo vhodné věno-
vat i vytváření vazeb mezi vědeckou sfé-
rou a venkovskými organizacemi. Je také 
třeba určit a šířit osvědčené postupy, kte-
ré se v této oblasti v mnoha zemích zfor-
movaly. 
7.5 Nesmírný vliv na rozvoj občanské 
společnosti na venkově má vzdělání. 
Transformace vzdělávacích systémů ve 
venkovských oblastech musí počítat s 
větším zjednodušením činností zahajova-
ných obyvateli venkova, kteří se rozhodu-
jí, že zorganizují místní školu jako projev 
péče o vzdělání budoucích generací a 
jako zvláštní projev společenské aktivity, 
jež vyžaduje partnerství místních orgánů. 
Za rozšíření stojí také dobré příklady týka-
jící se vzdělávání dospělých (typu lido-
vých univerzit) v některých zemích EU. 
7.6 Už jen samotná skutečnost angažova-
nosti ve společenských záležitostech po-
siluje komunitu. Pozorování posledních let 
ukazují, že komunity, kterým se díky spo-
lečenské aktivitě podařilo vyprostit z bez-
radnosti a přemoci pasivitu, jsou ochotné 
podělit se o své zkušenosti s jinými komu-
nitami, které si neumí pomoci tak dobře . 
7.7 Větší pozornost než dosud je také 
třeba věnovat zajištění přístupu venkov-
ských organizací k finančním prostřed-
kům. Teoreticky jsou tyto možnosti vytvá-
řeny jak v rámci fondů Společenství, tak 
vnitrostátních nebo mezinárodních fondů. 
Nejnovější výzkumy však ukazují, že malé 
nevládní organizace (a takové působí na 
venkově především) velmi málo využívají 
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STANOVISKO: Občanská společnost 
ve venkovských oblastech 
v současnosti dostupné zdroje financová-
ní.  
7.8 Je proto třeba vytvořit podmínky, které 
zajistí stálé a pružné financování nevlád-
ních organizací, včetně jejich vlastní čin-
nosti (institucionální granty na rozdíl od 
financování projektů), a hledání mecha-
nismů usnadňujících přístup organizací 
na venkově k těmto prostředkům, např. 
vyvářením mechanismů „regrantingu“ za 
pomoci zprostředkovatelských organizací 
(jak se to děje mj. v iniciativě Leader, ale 
ve větším měřítku). 
7.9 Podobná řešení také umožňují zkrátit 
proces rozhodování o přidělení prostřed-
ků, což je v případě malých projektů s 
místním dosahem klíčové. 
7.10 Zvýšení aktivity občanské společ-
nosti na venkově může přispět k lepší 
koordinaci různorodých „odvětvových“ 
politik (vzdělávací, zdravotní, sociální, 
politiky ochrany životního prostředí apod.) 
už jen proto, že nevládní organizace mají 
větší zkušenosti a tradice ve vytváření sítí 
spolupráce než agentury veřejného sekto-
ru. 
7.11 Bylo by však třeba zvážit možnost 
rozšířit mechanismus „rural proofing“, 

který se používá v některých členských 
státech. Tento mechanismus by spočíval 
v ověření, jak dané právní řešení (které 
se neváže bezprostředně k venkovu, ale 
týká se např. vzdělávání nebo veřejných 
zakázek) ovlivní situaci na venkově. Velmi 
důležité by bylo také dospět k tomu, aby 
toto hodnocení probíhalo za účasti orga-
nizací občanské společnosti. 
7.12 Je třeba se zamyslet nad zvláštními 
institucionálními řešeními, která zajišťují 
posílení potenciálu venkovských organi-
zací. Zcela jistě by podobná řešení 
(institucionální podpora, pomoc při budo-
vání kapacit organizace a šíření koncepce 
partnerství veřejného a sociálního sekto-
ru) byla vhodná v zemích připravujících 
se na členství. 
7.13 Nezbytné je zprovoznění různých 
nástrojů, které vesnickým komunitám 
usnadní přístup k informacím; tyto nástro-
je by musely být přizpůsobené zvláštnos-
tem dané země (např. zapojení sdělova-
cích prostředků, místní správy, vytváření 
informačních míst) a brát v úvahu úroveň 
dostupnosti internetu. V tomto procesu 
informování mohou kromě nevládních 
organizací hrát významnou roli i školy a 
zemědělské a odborové organizace. 
7.14 Při této příležitosti by bylo třeba 
usnadnit přenos zkušeností mezi novými 

členskými státy a kandidátskými zeměmi. 
7.15 Bylo by také žádoucí hledat mecha-
nismy podněcující k posílení spolupráce 
mezi městskými a venkovskými organiza-
cemi, a to i vhodným formováním pravidel 
využívání prostředků Společenství. Vyža-
dovalo by to však překonat „odvětvové“ 
myšlení a omezit sklon k přísnému rozli-
šování mezi fondy. 
7.16 Právě probíhající debata o budouc-
nosti venkova může být příležitostí ke 
zvýšení povědomí v oblasti problematiky 
venkova i mezi obyvateli měst. V této 
oblasti se v poslední době uskutečnilo 
několik zajímavých zkušebních akcí 
(např. v projektu European Citizen's Pa-
nel ), které do diskuse o venkově zapojo-
valy širší okruh osob, jež se o tuto proble-
matiku dříve nezajímaly. V akcích spoje-
ných se zvýšením povědomí by se mohly 
společně angažovat vesnické a městské 
organizace. 

V Bruselu dne 4. prosince 2008 
Předseda Evropského hospodářského a 
sociálního výboru                   Mario SEPI 
generální tajemník Evropského hospodář-
ského a sociálního výboru 

Martin WESTLAKE 
NAT/390 
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Vláda schválila novelu zákona 
o spotřební dani, která osvobo-
zuje od daňové povinnosti 
čistá biopaliva, u paliv s vyso-
kým obsahem biosložky je pak 
od daně osvobozen podíl bi-
osložky. „Je to zásadní krok 
pro úspěšný rozvoj produkce a 
využívání biopaliv,“ přivítal 
rozhodnutí vlády ministr život-
ního prostředí Martin Bursík. 
Návrh zákona vyplývá ze 
schvá l e néh o  mate r i á lu 
„Program podpory dalšího 
uplatnění biopaliv v dopravě“, 
který připravilo Ministerstvo 
zemědělství ve spolupráci s 
Ministerstvem životního pro-
středí. 
Princip daňového zvýhodnění 
jednotlivých vysokoprocent-

ních směsí biopaliv s tradiční-
mi fosilními pohonnými hmota-
mi spočívá v tom, že biologic-
ká složka paliva není zatížena 
spotřební daní. Biopaliva, u 
kterých má dojít k daňovému 
zvýhodnění, jsou vyrobena na 
bázi metylesterů mastných 
kyselin nebo bioetanolu, dále 
se jedná o čisté rostlinné oleje 
a bioplyn. 
Schválená novela zákona 
umožňuje osvobození u čis-
tých rostlinných olejů, čistých 
metylesterů mastných kyselin 
a bioplynu. V současnosti již 
platí, že směs motorové nafty 
s metylesterem mastných ky-
selin (FAME, například mety-
lester řepkového oleje), kde 
FAME představují 31 % obje-
mových všech látek obsaže-

ných ve směsi (tzv. směsná 
motorová nafta – SMN 30), má 
sníženou sazbu spotřební da-
ně (6 866 Kč/1000 l). U pohon-
né hmoty E 85 bude nově 
možnost uplatnění nároku na 
vrácení spotřební daně z podí-
lu bioetanolu. Pohonná hmota 
E 95 je v novele zákona od 
spotřební daně v rámci pilot-
ních projektů technologického 
vývoje ekologicky příznivější 
palivové směsi osvobozena 
úplně. 
Budoucnost vidí Ministerstvo 
životního prostředí především 
v biopalivech II. generace, 
která využívají energii z rostlin-
né celulózy a je tedy možné je 
vyrábět například z odpadu z 
výroby potravin. Česká republi-
ka má dostatek volné země-

dělské půdy i na pěstování 
dostatečného množství suro-
vin, která budou pokrývat po-
vinně přimíchávaný podíl bi-
osložky do nafty a benzínu (od 
příštího roku zvýšený na 3,5 % 
u benzínu a 4,5 % u nafty), 
aniž by to vedlo k nárůstu cen 
potravin.  
Osvobození od spotřební daně 
zvýší cenovou konkurence-
schopnost biopaliv oproti ben-
zínu a naftě. „Je to významná 
podpora českému zemědělství 
a zároveň další úleva životní-
mu prostředí,“ říká ministr Bur-
sík. Kromě toho tento krok 
opět může o něco snížit závis-
lost české ekonomiky na ropě 
a přispět ke snížení emisí - 
především skleníkových plynů 
- z dopravy.                       MŽP 

Pro biosložky v palivech vláda schválila úlevy na spotřební dani 
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Blahopřejeme KYJOVU a 
TVAROŽNÉ LHOTĚ, kyjov-
skému starostovi Františko-
vi Luklovi, starostovi Tvarož-
né Lhoty Jiřímu Uřičářovi, 
všem jejich spolupracovní-
kům a samozřejmě také ob-
čanům Kyjova a Tvarožné 
Lhoty k ocenění v letošním 
ročníku evropské soutěže 
ENTENTE FLORALE EURO-
PE – Evropská kvetoucí síd-
la!  
Dík patří všem, kteří mají na 
úspěšné reprezentaci Kyjova a 
Tvarožné Lhoty a svůj podíl, 
za skvělou reprezentaci České 
republiky! 
Jak letos uspěla česká sídla 
v soutěži? Město Kyjov me-
zinárodní porota ocenila 
STŘÍBRNOU MEDAILÍ. Ves-
nici Tvarožná Lhota porota 
ocenila STŘÍBRNOU MEDAI-
LÍ. 
Letos posedmé soutěžilo čes-
ké město a česká vesnice spo-
lu s dalšími sídly z dalších 
jedenácti evropských zemí v 
soutěži Entente Florale Europe 
– Evropská kvetoucí sídla, 
město Kyjov a vesnice Tvarož-
ná Lhota v Jihomoravském 
kraji. Soutěž je zaměřena pře-
devším na společný zájem 
radnic, obyvatel i místních 
podnikatelů o kvalitu života, k 
níž zásadní měrou přispívají 
zakládání a péče o zeleň v 
sídlech i v okolní krajině, péče 
o životní prostředí a jeho zlep-
šování a vytváření podmínek 
pro turismus. Tato snaha je 
založena především na osobní 
odpovědnosti občanů a na 
schopnosti vzájemné komuni-
kace a spolupráce mezi radni-
cemi, občany i místními podni-
kateli. Společná kvalitní péče o 
zeleň a životního prostředí, 
respektování originálních kul-
turních, historických a přírod-
ních hodnot a environmentální 
výchova a vzdělávání dětí, 
mládeže i dospělých s sebou 
přináší rozvoj komunitního 

života, zvyšuje přitažlivost pro 
šetrný turistický ruch a vytváří 
nové pracovní příležitosti. 
Výsledky letošního ročníku 
soutěže byly slavnostně vyhlá-
šeny 19. září 2007 v chorvat-
ském městě Split. Slavnostní-
mu vyhlášení předcházelo 
jednání mezinárodní poroty a 
také každoroční shromáždění 
zástupců účastnických zemí. 
Split hostil třídenní setkání 
všech, kteří se v průběhu celé-
ho roku podíleli na přípravě, 
průběhu i úspěšném zakonče-
ní letošního ročníku soutěže – 
výkonný výbor pořádající orga-
nizace, členy mezinárodní 
poroty, národní koordinátory a 
samozřejmě četné zástupce 
soutěžících sídel v čele se 
starosty, kteří zde zosobnili jak 
práci zaměstnanců obecních 
úřadů, kteří byli odpovědní za 
přípravu sídel do soutěže, tak 
stovky hodin dobrovolné práce 
místních občanů. 
Mezinárodní porota složená ze 
zástupců účastnických zemí 
navštívila v rámci hodnocení 
24 evropských sídel 17. čer-
vence Kyjov a 18. července 
Tvarožnou Lhotu. V KYJOVĚ 
porota po osmihodinové pro-
hlídce zejména ocenila: 
- velice dobře připravenou 
úvodní prezentaci města vede-
nou starostou a veškeré při-
pravené písemné a obrazové 
materiály, 
- vhodně zvolenou skladbu, 
barevnost i údržbu okrasných 
rostlin v nádobách, zejména 
na hlavním náměstí, 
- velmi dobrý stav trvalé zeleně 
ve městě, odpovídající kvalitu 
nově vysazovaných dřevin a 
následnou péči o ně, 
- promyšlený systém zeleně v 
okolí města, který vhodně ko-
responduje se sídlem a znatel-
nou péči o jednotlivé parkově 
upravené prostory města s 
výhledem na jejich budoucí 
lepší vzájemné propojení a 

zlepšení možnosti jejich nové-
ho využití ze strany obyvatel i 
návštěvníků města, 
- dobře udržovaná sportovní 
zařízení, jejichž zeleň vhodně 
doplňuje městské parky a 
ostatní plochy s dosud nevyu-
žitým potenciálem širšího vyu-
žití, 
- zřejmé dosažené úspěchy při 
postupné realizaci mnohých 
plánů na zlepšení kvality zele-
ně sídla a kvality života ve 
městě, 
- jasně vytčené koncepční a 
projekčně již připravené cíle s 
výhledem na jejich postupnou 
realizaci, 
- velmi dobře vedené kom-
postové hospodářství na vyso-
ké úrovni, 
- výrazné omezení použití che-
mických prostředků, 
- vhodně strukturovanou ekolo-
gickou výchovu, 
Porota také ocenila architekto-
nickou obnova města, postup-
nou rehabilitaci jednotlivých 
ulic včetně zádlažeb a mobiliá-
ře, ale i strukturu prostorů ur-
čených k odpočinku, čistotu a 
upravenost města. Obdiv poro-
ty si vysloužilo výborně vedené 
informační centrum s vzhledo-
vě i obsahově kvalitními infor-
macemi pro turisty a návštěv-
níky města a okolí a s velmi 
příjemným a pohotovým perso-
nálem. Porota doporučila zvý-
šit úsilí při budování funkčních 
zelených koridorů směrem do 
okolí města a při integraci 
okolního přírodního prostředí 
směrem do města při využití 
stávající dobré infrastruktury 
vybavenosti města. 
V TVAROŽNÉ LHOTĚ po pěti-
hodinové prohlídce obce poro-
ta zejména ocenila: 
- celkovou přípravu obce a 
zaujetí široké veřejnosti, zapo-
jení všech věkových skupin 
obyvatel včetně velkého podílu 

mladých lidí, 
- folklórní přijetí a možnost 
vnímat nejen typický venkov-
ský život moravského Slovác-
ka, ale také možnost vychutnat 
vybrané kulinářské speciality, 
zejména vína, 
- obětavou práci zastupitelstva 
spravujícího rozsáhlé správní 
území, jeho vstřícný přístup k 
obyvatelům a jejich motivaci 
pro zapojené do veřejného 
života, vzájemnou spolupráci 
mnoha místních spolků a koor-
dinaci společných prací na 
dobrovolné bázi, 
- existenci územního plánu 
zohledňujícího turistické sítě 
tras s různou náplní, 
- pokračování živých lokálních 
a regionálních tradic, 
- výborný přístup k zachování 
urbanistických struktur tradiční 
ulicové vesnice a péči o hmot-
ný majetek, 
- promyšlenou snahu začlenit 
vhodné formy vegetace propo-
jující obec s unikátní krajinou 
Bílých Karpat, 
- využití typického rozčlenění 
zahrad s citlivými výsadbami 
okrasných rostlin předpolí do-
mů a užitkových ploch za do-
my, které přecházejí do polí a 
luk 
- nevšední péči o zachování a 
další rozšiřování pro zdejší 
lokalitu typického a oslavova-
ného stromu – oskeruše 
(Sorbus domestica), 
- praktické uplatňování ekolo-
gického životního stylu a pří-
kladný přístup k revitalizaci 
skládek, postupné budování 
přírodních prvků ekologické 
stability v zemědělské krajině, 
např. vybudování mokřadu a 
výsadbu nového lesa v původ-
ní stopě. 
Podrobné informace najdete 
na stránkách Společnosti pro 
zahradní a krajinářskou tvorbu. 
www.szkt.cz.              (SZKT) 

Město KYJOV a obec TVAROŽNÁ LHOTA uspěly 
v evropské soutěži Entente Florale Europe 2008 
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Ve Skuhrově nad Bělou na 
Rychnovsku byla 23. října na-
večer slavnostně otevřena 
pohádkově zrekonstruovaná a 
zařízená  tzv. nová Porkertova  
vila, postavená v letech 1931-
32 v maurském slohu podle 
plánů Ota Ployera na rovinném 
prostranství pod zalesněným 
ostrohem u řeky Bělé. Nyní 
nese název Villa Bělá.  
Stalo se tak za účasti osob-
ností, mj. starosty obce Vladi-
míra Bukovského, podnikatelů 
a památkáře Radomíra Raise.  
Tato stavba, jež je uvedena v 
letos vydané publikaci Slavné 
vily Královéhradeckého kraje,  
patří mezi ty, které vytvořili 
architekti zvučných jmen, jako 

byli Josef Gočár, Dušan Jurko-
vič, Pavel Janák, Otakar No-
votný, ale také mnozí další, 
jejichž jména většině z nás, k 
naší škodě, mnoho neřeknou.  
Jedna z nich (na rychnovském 
okrese jich je devět) je právě  
tzv. nová Porkertova vila. Zá-
kladem jejího architektonické-
ho řešení jsou prvky maurské-
ho slohu. K tomu uvedl památ-
kář  Radomír Rais: „Kupodivu 
stavebník rodinného sídla Vi-
lém Porkert si pro námět své-
ho budoucího sídla nejel do 
Španělska, ale byla to Amerika 
– stavbu provedl jako podle 
amerického časopisu. Dům byl 
založen na železobetonové 
vaně s podlahou sklepů pod 

úrovní řeky. Velmi prostorné 
schodiště v hlavním průčelí 
propojilo zahradu s verandou 
ve zvýšeném přízemí s mož-
ností vstupu na venkovní tera-
su a do centrální schodišťové 
haly. Z ní je přístup do jídelny, 
knihovny, obvací místnosti,  
dvouramenným  schodištěm 
do patra  a podkroví a kuleční-
kové síně; ta  má také samo-
statný vchod z kryté rampy  
pro příjezd automobilem. Pří-
zemí s prostornými místnostmi  
odpovídá záměru reprezenta-
ce, rovněž tak prostory patra a 
podkroví, kde jsou  pokoje pro 
hosty a ložnice. Vnější vzhled 
domu je romantický, pohádko-
vě členěný prvky a konstrukce-
mi v orientálním  uspořádání.“ 
K tomu uvedl starosta Vladimír 
Bukovský: „Jsem tomu velmi 
rád, že tato vila, jež má dnes 
majitelku Holanďanku  Hille-
gondu Petronellu van der Mos-
tovou, tu zůstala, a je chvály-
hodné, že existuje v původním  
stavu. Zažila totiž několik uži-
vatelů –  továrna, naposledy 
Orlické strojírny, tu měly kan-
celáře, za Elektropragy dokon-
ce ředitelství, někdy v 60. a 70. 
letech tu byla obecní knihovna 
i lékař, v dalších prostorách 

byly v polovině 60. letech uby-
továny Polky, které tu pracova-
ly,  a poté, co odešly, v 80. 
letech  sem do ubytovny přišli 
Vietnamci. Jejich požadavky 
na bydlení asi nebyly srovna-
telné se středoevropskými a 
třeba platilo, proč bychom zha-
sínali normálně, když můžeme 
vzduchovkou. Po roce 1989  
došlo k restituci vily rodině 
Porkertových, ti ji prodali práv-
níkovi Vladimíru Stýblovi a ten 
v roce 2005  holandské občan-
ce Hillegonde Petronelle van 
der Mostové.  Rád bych řekl: 
Co je u nás v Čechách neob-
vyklé, že spoustu práce odved-
li fyzicky Holanďané sami, 
třeba  paní majitelka spárovala 
komín. Od dnešního dne tu 
začne ubytovací provoz, ne-
vím, jaká bude klientela, nej-
spíš holandská. Jediné, co mě 
tu zarazilo, že některé pokoje 
nemají vlastní sociální zařízení 
(nebude to penzion, ale typ  
bed and breakfast  se šesti 
pokoji, z toho třemi  se sociál-
ním zařízením  a třemi se spo-
lečnou koupelnou, pozn.). Ale 
co je důležité: Jsem velice rád, 
že tento objekt  byl dán do 
toho stavu, v němž dnes je.“ 

PhDr. Josef Krám 

Slavnostní otevření zrekonstruvané Porkertovy vily  

K vyhlášení lokality na soutoku 
řek Dyje a Moravy chráněnou 
krajinnou oblastí se MŽP  roz-
hodlo proto, že tato oblast 
představuje největší komplex 
zachovalých lužních lesů ve 
střední Evropě. Žije zde řada 
mimořádně vzácných druhů 
živočichů (především ptáků a 
bezobratlých) a unikátních 
rostlinných společenstev. Jed-
ná se o lokalitu mezinárodního 
významu zakotvenou rovněž v 
mezistátních úmluvách a doku-

mentech. Je to evropsky vý-
znamná lokalita (EVL) i ptačí 
oblast soustavy NATURA 
2000, biosférická rezervace 
UNESCO i mokřad mezinárod-
ního významu, zapsaný ve 
světovém seznamu Ramsar-
ské úmluvy. 
Nový návrh zahrnuje oblast 
vymezenou EVL Soutok-
Podluží a EVL Niva Dyje, 
převážně mimo  Lednicko-
Valtický areál. U těchto EVL 
je nařízením vlády uloženo 

zajistit ochranu těchto EVL 
prostřednictvím vyhlášení 
CHKO. Případné spojení s již 
existující CHKO Pálava ne-
předpokládáme, protože se 
významně liší hlavní před-
měty ochrany obou území. 
Zatímco na Pálavě jde přede-
vším o ochranu vápenco-
vých bradel, v budoucí 
CHKO Dolní Morava půjde o 
ochranu společenstev luhů v 
nivě velkých řek. 
Na jaře tedy bude moci začít 
proces projednání obou doku-
mentů postupem, který poža-
duje zákon o ochraně přírody a 
krajiny. Návrhy budou nejdříve 
oznámeny všem známým 
vlastníkům pozemků, Jihomo-
ravskému kraji i dotčeným 

obcím. Následovat bude vypo-
řádání případných připomínek 
a námitek a jejich zohlednění v 
návrzích. Dalším krokem je 
příprava a projednání návrhu 
nařízení vlády, kterým se vy-
hlašuje CHKO Dolní Morava a 
jeho schválení vládou a sou-
časné schválení plánu péče o 
novou CHKO Ministerstvem 
životního prostředí. 
V případě, že proces bude 
probíhat v zákonem daných 
lhůtách bez komplikací a navr-
žený způsob péče o novou 
CHKO bude všemi zúčastně-
nými přijat, můžeme očekávat 
vyhlášení CHKO v jarních 
měsících roku 2010. 

Jakub Kašpar 

Přípravují vyhlášení nové CHKO na dolním toku Moravy a Dyje 
Ministerstvo životního prostředí pověřilo Agenturu ochrany 
přírody a krajiny ČR (AOPK) přípravou návrhu na vyhlášení 
CHKO Dolní Morava a návrhu plánu péče o toto území. Oba 
dokumenty by měly být hotové na jaře příštího roku a poté 
předloženy k diskusi všem dotčeným orgánům samosprávy 
i vlastníkům půdy. 

Venkovské noviny, LISTOPAD a PROSINEC 2008, číslo 11-12  / 2008 



Strá nk a  20 

Ruiny zemědělských usedlostí na malé vesnici… tak vypadá 
nejtypičtější brownfield (nejen) v Olomouckém kraji  
Na záchranu tam čeká 750 zničených lokalit 
Zdevastované území velikosti 
okresního města – například 
Šumperka, potřebuje revitali-
zovat v Olomouckém kraji. 
Roztroušených po celém regi-
onu kraj skrývá až 750 brown-
fieldů, tedy areálů vyhaslých 
továren, rozpadlých kasáren 
nebo zemědělských družstev 
zarostlých bezem. Více než 
polovina těchto lokalit zbyla po 
zemědělství, naopak nezvykle 
malý podíl připadá v porovnání 
s celou republikou na opuště-
né průmyslové lokality.  
Jak do těchto míst vrátit život? 
Kde pro ně hledat investory a 
co mohou investorům brown-
fieldy nabídnout? A jak rege-
neraci brownfieldů financovat z 
veřejných financí? To byla 
hlavní témata setkání investo-
rů, majitelé brownfieldů, zá-
stupců obcí i široké veřejnosti 
na semináři na Krajském úřa-
dě Olomouckého kraje. Pod 
záštitou hejtmana se zde konal 
už pátý ze série seminářů, 
které postupně navštíví každý 
kraj. Zájemci o další setkání se 
mohou hlásit na adrese 
www.brownfieldy.cz. Účast je 
bezplatná a limitovaná jen 
kapacitou sálu. 
Oceňuji, že se podnikatelům v 
Olomouckém kraji do značné 
míry podařilo nahradit původní 
strojírenské výrobní programy 
novými projekty s přidanou 

hodnotou a využít původní 
průmyslové areály. Věřím, že 
postupně najdou nové uplatně-
ní také objekty určené původ-
ně pro zemědělskou výrobu,“ 
uvedl hejtman Olomouckého 
kraje Ivan Kosatík.  
„Více zregenerovaných brown-
fieldů a méně investic na zele-
né louce – to jsou priority 
agentury CzechInvest. Pro 
řadu investorů je představa, že 
budou renovovat opuštěnou 
továrnu, děsivá. Je to ale je-
nom proto, že o brownfieldech 
mají velmi často zkreslené a 
neúplné informace. Na těchto 
seminářích investorům i maji-
telům brownfieldů otevřeně 
představujeme výhody i nevý-
hody regenerace zanedbaných 
lokalit a ukazujeme, že nejen 
díky podpoře státu a Evropské 
unie mohou být brownfieldy 
vynikající alternativou k investi-
cím na zelené louce,“ říká Ale-
xandra Rudyšarová, pověřená 
generální ředitelka agentury 
CzechInvest. 
Na sérii seminářů CzechInvest 
představí možnosti podpory 
financování regenerace brown-
fieldů, která je v mnoha přípa-
dech nezbytná. Na oživení 
opuštěných areálů je přitom 
možné čerpat finance nejméně 
ze 13 evropských a národních 
programů podpory. Podniky, 
obce i další organizace z nich 

mohou získat dohromady ně-
kolik desítek miliard korun. 
OLOMOUCKÝ KRAJ: 
PŘEDEVŠÍM OPUŠTĚNÁ 
ZEMĚDĚLSKÁ STAVENÍ 
NA VESNICÍCH 
Nejběžnějším brownfieldem v 
Olomouckém kraji je opuštěná 
zemědělská usedlost do dvou 
hektarů na malé vesnici. Uka-
zují to výsledky Vyhledávací 
studie brownfieldů, kterou spo-
lu s Krajem zpracovala agentu-
ra CzechInvest. Právě Olo-
moucko má z celé ČR nejvyšší 
podíl brownfieldů soustředě-
ných do malých obcí do dvou 
tisíc obyvatel. 
„Brownfieldy v Olomouckém 
kraji současně patří k nejčist-
ším v České republice. Plných 
78 % z nich prokazatelně netr-
pí žádnou ekologickou zátěží, 
což určitě pomůže urychlit i 
jejich regeneraci,“ komentuje 
výsledky Vyhledávací studie 
Rudyšarová.  
Pro většinu brownfieldů v Olo-
mouckém kraji Studie budou-
cím investorům doporučuje 
jako nejvhodnější nové využití 
návrat k zemědělství. Až na 
druhém místě je průmysl, pro 
který by šlo nejlépe využít asi 
třetinu opuštěných lokalit v 

kraji. V porovnání s výsledky 
za celou Českou republikou je 
to přesně obrácené pořadí. 
NÁRODNÍ DATABÁZE 
BROWNFIELDŮ 
Jedním z hlavních témat semi-
nářů je i Národní databáze 
brownfieldů. Ta obsahuje de-
tailní informace včetně vlast-
nických vztahů, ekologické 
zátěže i fotografií ve velkém 
rozlišení  
o brownfieldech napříč celou 
Českou republikou a od začát-
ku roku roste tempem kolem 
deseti nových lokalit týdně. V 
současné době mapuje téměř 
tři stovky areálů. Databáze je 
volně a zdarma přístupná ko-
m u k o l i  n a  a d r e s e 
www.brownfieldy.cz . K regis-
traci stačí pouze jméno a 
email. 
O VYHLEDÁVACÍ STUDII 
Zdrojem informací o brownfiel-
dech je Vyhledávací studie, 
kterou v letech 2005 až 2007 
zpracovala agentura CzechIn-
vest ve spolupráci s jednotlivý-
mi krajskými úřady. Výzkum 
popsal 2.355 lokalit  o celkové 
rozloze přes 10 000 hektarů, z 
toho 206 brownfieldů v Olo-
mouckém kraji. 
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Novela přináší výrazné zpřís-
nění způsobu povolování ká-
cení stromořadí podél silnic a 
železničních tratí. Zatímco 
podle současného zákona k 
tomu stačilo pouze oznámení 
správce komunikace, novela 
požaduje povolovací řízení. 
„Ke zpřísnění jsme museli sáh-
nout zejména poté, co v někte-
rých krajích na jaře 2006 vy-
pukla doslova kácecí mánie a 
z krajiny zmizely stovky stromů 
v alejích, které jsou přitom 
významnými krajinnými prvky,“ 
vysvětluje ministr Bursík. Po-

volovat jej budou ve většině 
případů obecní a městské úřa-
dy vždy po dohodě s přísluš-
ným silničním nebo železnič-
ním úřadem. Pokud k dohodě 
nedojde, bude rozhodovat 
nejbližší nadřízený orgán (tedy 
zpravidla krajský úřad). 
Novela přináší také významné 
zjednodušení administrativy a 
přiblížení rozhodování blíž k 
občanům. Mění tedy kompe-
tence jednotlivých orgánů 
ochrany přírody tak, aby se 
zjednodušily a pokud možno 
také  koncentrovaly v daném 

území u jednoho orgánu. Vý-
hodou takového spojení je 
nejen jeho snadnější dostup-
nost pro veřejnost, ale také 
možnost spojení řízení a tedy 
úspora nákladů pro veřejné 
rozpočty i občany. V návrhu 
novely se jednotlivé kompeten-
ce orgánů ochrany přírody 
podrobně vymezují, pro obča-
ny tak bude orientace v nich 
jednodušší. Například na úze-
mí chráněné krajinné oblasti 
(CHKO) tak bude jediným or-
gánem ochrany přírody správa 
dané CHKO. 
Agentura ochrany přírody a 
krajiny ČR (AOPK) se nově 
transformuje ve správní úřad 
zahrnující 13 krajských středi-
sek a 24 správ CHKO. Novela 
také ruší současnou nesmysl-
nou praxi, kdy o výjimkách ze 
zákona o ochraně přírody a 
krajiny musí rozhodovat vláda. 

Napříště bude o výjimkách ze 
zákazů v chráněných krajin-
ných oblastech, národních 
přírodních rezervacích a ná-
rodních přírodních památkách 
rozhodovat AOPK. Na území 
národních parků bude výjimky 
ze zákona udělovat správa 
národního parku. V přírodních 
rezervacích a v přírodních 
památkách bude výjimky povo-
lovat krajský úřad. Ve všech 
případech půjde o standardní 
režim správního řízení, kde je 
možné uplatňovat námitky, 
existuje možnost odvolání a je 
zajištěno právo účasti veřej-
nosti. Kromě toho se tak roz-
hodování dostává blíže k ža-
datelům o výjimky. 
Novela také zavádí zákonné 
právo krajům nominovat své 
zástupce do rad národních 
parků, které leží na jejich úze-
mí.                                    MŽP 

Vláda schválila novelu zákona o ochraně přírody 

Schválená verze NLP až na 
drobné výjimky odpovídá návr-
hu, který pro obě ministerstva 
zpracovala komise odborníků, 
jejíž práce se účastnili jak zá-
stupci vlády, tak akademické 
sféry, vlastníků lesů či nevlád-
ních organizací. Lesy pokrývají 
zhruba více než třetinu rozlohy 
republiky. Z pohledu MŽP je 
klíčové, že se podle NLP bude 
české lesnictví orientovat do 
budoucna více na pěstování 
druhově pestřejších porostů a 
nahrazovat jimi nestabilní, 
především smrkové, monokul-
tury. Takový způsob hospoda-
ření, omezující navíc využívání 
holosečí, je nejlepší reakcí na 
klimatické změny, kterým bu-
dou stabilnější lesy lépe odolá-
vat (například častějším a sil-

nějším vichřicím či změněným 
srážkovým úhrnům). 
Dokument navrhuje rovněž 
řešení problému pře-
množené spárkaté zvě-
ře, která na lesních 
ekosystémech páchá 
obrovské škody a často 
znemožňuje obnovu 
choulostivých, ale v 
lesních porostech velmi 
potřebných druhů dře-
vin, například jedle.  
Samozřejmostí je zájem 
na vysoké a stabilní 
produkci dřevní hmoty, 
včetně vyváženého 
využívání těžebních 
zbytků, které se dnes 
mnohdy bez užitku pálí. 
Na druhou stranu by 

měl být v porostech zvýšen 
podíl starých stromů a tlejícího 
dřeva, což pomůže vyšší přiro-
zené obnově lesa, ale i zvyšo-
vání biologické rozmanitosti. 
Navržená opatření budou 
přednostně realizována u stát-
ních lesů, jejichž relativně vy-
soký podíl si stát ponechá. 
Aby opatření ze schváleného 
Národního lesnického progra-

mu byla účinná, je nezbytné, 
aby byla neprodleně zahájena 
jejich realizace a došlo k ne-
zbytným změnám lesnické 
legislativy. „Spolupráce v ex-
pertní komisi se ukázala být 
velmi dobrou cestou a MŽP je 
připraveno podobně spolupra-
covat i na těchto legislativních 
změnách,“ říká Martin Bursík. 

MŽP 

Konečně je schválený i Národní lesnický program 

Vláda schválila návrh novely zákona o ochraně přírody a 
krajiny,  kterou předložil ministr životního prostředí Martin 
Bursík. „Návrh absolvoval velmi obtížná mnohaměsíční 
vyjednávání mezi resorty. Jeho dnešní schválení vládou je 
velký úspěch. Před námi je ale ještě hodně tvrdá práce v 
obou komorách parlamentu, protože právě tento zákon je 
velmi oblíbeným cílem pozměňovacích návrhů nejrůzněj-
ších poslanců,“ říká ministr Bursík.  

Vláda schválila dlouho připravovaný Národní lesnický pro-
gram (NLP), základní koncepční materiál pro oblast lesnic-
tví. Program předložil vládě ministr zemědělství Petr Gan-
dalovič ve spolupráci s ministrem životního prostředí Marti-
nem Bursíkem. „Musím především ocenit obrovský kus 
práce, který na NLP kolegové z Ministerstva zemědělství i 
MŽP odvedli,“ říká Martin Bursík.  
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Česká republika je legislativně 
a organizačně plně připravena 
na to, aby naše města a obce 
začala okamžitě využívat při 
sestavování obecních a měst-
ských rozpočtů principy 
„komunitního rozpočtování“ 
/“genderového rozpočtování“ 
tak, jak je v praxi využívají 
ostatní země Evropské Unie, 
Evropy a mnoho zemí celého 
světa. To je jednoznačný vý-
stup projektu, který se zabýval 
teorií a praxí komunitního roz-
počtování a možnou aplikací 
principů komunitního rozpočto-
vání v České Republice. 
V roce 2008 probíhá projekt 
podpořený Nadací Open Soci-
ety Fund Praha, jehož cílem je 
zjistit, zda hlavní principy ko-
munitního rozpočtování je 
možné uplatnit v rozpočtové 
praxi měst a obcí, samospráv-
ných územních celků, okamži-
tě, za současně platné legisla-
tivy, nebo zda je nutné nejprve 
prosadit potřebné legislativní 
změny.  Výsledky projektu jsou 
pro nás v této oblasti velmi 
pozitivní a povzbudivé, protože 
se jednoznačně ukázalo, že: 
⇒ zákon č. 128/2000 Sb. o 

obcích (obecní zřízení) 
umožňuje okamžitou apli-
kaci principů komunitního 
rozpočtování do rozpočto-
vého procesu, 

⇒ zákon rovněž umožňuje 
provedení všech potřeb-
ných organizačních opatře-
ní na úrovni zastupitelstva 
města či obce 

⇒ jediným nezbytným před-
pokladem aplikace principů 
komunitního rozpočtování 

je  politická vůle zastupitel-
stva města či obce 

⇒ v České republice je k dis-
pozici dostatek kvalitních 
dat, údajů a informací o 
demografickém složení 
obyvatel jednotlivých měst 
a obcí a tato data jsou vol-
ně dostupná voleným před-
stavitelům obce. 

 
Je to v České republice vůbec 
třeba?  Ano, je. 
Během projektu byla provede-
na rovněž revize výdajové 
stránky skutečných živých 
rozpočtů náhodně vybraných 
měst a obcí proto, abychom 
zjistily,  jak jsou na tom naše 
města a obce,  zda 
„spravedlivě“ financují ze své-
ho rozpočtu potřeby všech 
skupin obyvatel. Vzhledem k 
omezenému rozsahu projektu 
jsme se zaměřily především na 
posouzení toho, jak jsou z 
rozpočtu financovány potřeby 
žen a potřeby mužů. Tady už 
naše zjištění tak optimistická 
nejsou.  
Obecně pro rozpočty měst a 
obcí platí, že:  
→ na straně vstupů, alokace 

finančních prostředků měs-
tům a obcím na základě 
pravidel rozpočtového ur-
čení daní, jsou pro všechny 
obyvatele rovné podmínky 
a města a obce dostávají 
peníze „na hlavu“ ve stejné 
výši 

→ v České republice žije dle 
údajů ČSÚ 48,5 % mužů a 
51,5 % žen, to platí v prů-
měru i pro obce a města, 

samozřejmě s místními 
odchylkami 

→ v matematické logice při-
chází „na ženy“ do města či 
obce větší objem finanč-
ních prostředků, což by se 
mělo odrazit i na struktuře 
výdajů obce. 

 
Co ukázal rychlý rozbor vý-
dajové stránky 12 rozpočtů 
měst a obcí? (hodnoceny byly 
rozpočty obcí a měst s počtem 
obyvatel od 1 do 30 000 obyvatel z 
různých krajů České republiky): 
• V několika městech byly 

výdaje „na muže“ a „na 
ženy“ více méně vyrovna-
né, ale především díky 
tomu, že většina finančních 
prostředků byla použita na 
projekty/aktivity, které slou-
ží všem. 

• Ve větším počtu měst byly 
výdaje „na muže“ a  „na 
ženy“ nevyrovnané, větší 
výdaje připadly vždy na 
projekty a aktivity, které 
slouží především mužům. 

• Výrazná převaha výdajů 
„na mužské aktivity“ je ve 
městech, na jejichž území 
je z obecního rozpočtu 
podporován hokej a fotbal, 
ragby, atd. Tyto výrazně 
vyšší výdaje na muže 
nejsou žádným způsobem 
kompenzovány ve pro-
spěch výdajů na „ženské 
aktivity“ a tak vzniká ještě 
výrazně vyšší schodek 
mezi výdaji „na muže“ a 
výdaji „na ženy“ a to ve 
prospěch mužů. 

• Ve městech, která ze své-

ho rozpočtu podporují spor-
ty typu hokej a fotbal, je 
financováno významně 
méně dalších jiných typů 
projektů a aktivit sloužících 
jiným skupinám obyvatel. 
Výdaje na hokej a fotbal 
„škrtí“ rozpočet tak, že na 
podporu jiných aktivit z 
obecního rozpočtu už 
takřka nezbývá.  

• Ve městech, která se více 
orientují na podporu aktivit 
typu „cestovní ruch“, 
„kultura“ apod. je výrazně 
větší diverzifikace financo-
vaných projektů a aktivit a 
menší nepoměr mezi výdaji 
„na muže“ a „na ženy“. 
Nicméně i v těchto rozpoč-
tech bylo vynaloženo více 
prostředků na „mužské 
aktivity“. 

A co nás nejvíc překvapilo? 
• V žádném z analyzovaných 

rozpočtů nebyla nalezena 
výdajová položka, u které 
bylo možné stanovit,  že je 
to výdaj  pouze „na ženské 
aktivity“.  

• Je to náhoda, malý vzorek 
zkoumaných rozpočtů  
nebo vážný podnět k za-
myšlení? 

Poznámka: Konkrétní číselné úda-
je vybraných anonymních měst a 
obcí jsou k dispozici v přiložené 
tabulce. 
Proč vlastně chceme prosa-
dit „Komunitní rozpočtová-
ní“ 
Komunitní rozpočtování přináší 
do rozpočtové praxe měst a 
obcí nový úhel pohledu na 
sestavování obecních a měst-

Komunitní rozpočtování? Kdyby se chtělo...tak by to šlo!  

celkem obyvatel: charakter obce nárok dle skutečného počtu obyv.
Obec muži ženy na muže na ženy
A 179 184 obec do 1000 A
B 1432 1519 od 1001 do 5000 B
C 4180 4321 od 5001 do 10000 C
D 4120 4334 od 5001 do 10000 D
E 6320 6935 od 10001 do 30000 E
F 11690 12575 od 10001 do 30000 F

obec výdaje 
celkem

nárok  na 1 
obyvatele

2 896 900 7 980 1 428 499 1 468 401
54 258 000 18 386 26 329 196 27 928 804
207 771 100 24 441 102 162 475 105 608 625
141 452 770 16 732 68 936 055 72 516 715
325 458 300 24 554 155 178 910 170 279 390
548 710 000 22 613 264 348 646 284 361 354

Výstupy z revize živých rozpočtů měst a obcí ČR Dokončení na straně 11 
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Komunitní rozpočtování? Kdyby se chtělo...tak by to šlo!  
ských rozpočtů a nový způsob hodnocení 
efektivity a „spravedlivosti“ vynakládání 
veřejných zdrojů. Komunitní rozpočtování 
totiž sleduje obecní a městské rozpočty, 
především jejich výdajovou stránku, z 
hlediska toho, zda jsou veřejné peníze 
využívány „spravedlivě“ na financování 
potřeb všech skupin obyvatel žijících v 
příslušné komunitě, a to i v takovém pří-
padě, kdy příslušná  skupina obyvatel, 
např. ženy, mládež, senioři, národnostní 
menšiny, hendikepovaní, nemají možnost 
se přímo zúčastnit rozpočtového procesu, 
protože nejsou aktivní komunální politici či 
političky.  
Principy komunitního rozpočtování jsou 
ve světě uplatňovány již od roku 1985, 
kdy je přijala za své Austrálie, která jako 
první země světa začala tyto principy ak-
tivně prosazovat do rozpočtového proce-
su. Po Austrálii pak následovaly v 90. 

letech minulého století další země, přede-
vším z Asie a Afriky.  
Hlavním propagátorem této myšlenky ve 
světě je trvale OSN, především jeho slož-
ka UNIFEM, v Evropě pak Rada Evropy a 
Evropská Unie. Prosazování politiky ko-
munitního rozpočtování v zemích EU pak 
prosazuje i mnoho organizací z nezisko-
vého sektoru. 
Aktivní využívání principů komunitního 
rozpočtování má však i další obecnější 
přínosy. Přináší do  rozpočtového proce-
su rozhodování o rozpočtových výdajích 

na základě objektivních, měřitelných a 
doložitelných údajů o demografickém 
složení obyvatelstva a o skutečných po-
třebách příslušné komunity.   
OSN pak považuje praktickou aplikaci 
principů komunitního rozpočtování za 
nezbytnou podmínku dobré veřejné sprá-
vy, prosazování demokracie, zvyšování 
transparentnosti veřejných rozpočtů a v 
neposlední řadě za jeden z účinných ná-
strojů boje proti korupci.  

Mgr. Olga Sedláčková, MBA 

obyvatel celkem v Kč
obec 363 A žádné spefické výdaje
obec 2951 B muži + ženy + 0
obec 8501 C muži + ženy + 0
obec 8454 D žádné specifické výdaje
obec 13255 E muži + ženy + 0
obec 24265 F muži + ženy + 0

550 000
653 000

5 000 000
39 252 400

Srovnání výdajů na financování potřeb žen a potřeb mužů v příkladových obcích: 

Malé obce se významným způso-
bem podílejí na rozvoji venkov-
ského cestovního ruchu, příkla-
dem je i projektový záměr obce 
Kondrac, která získala na realizaci 
podporu z evropských fondů. 
Obec Kondrac, ležící na Benešov-
sku, v turistické destinaci Kraj blanic-
kých rytířů, připravila ojedinělý pro-
jekt Farního muzea, které vznikne 
rekonstrukcí budovy bývalé fary. 
Muzeum se stane aktivním turistic-
kým cílem na principech zážitkové 
turistiky. Kromě autentického interié-
ru fary z přelomu 19. a 20. stol. zís-
kají návštěvníci informace o životě 
na faře prostřednictvím interaktiv-
ních panelů. V budově vznikne také 
řemeslná dílna, kde mohou vyrábět 
svíčky, ruční papír či tisknout na 
knihtisku obrázky s dobovou tema-
tickou církevních svátků. 
Na farské zahradě bude bylinková 
zahrádka se symbolickým christolo-
gickým a mariánským významem, 
místa pro odpočinek i pastva ovcí a 
koz, které k farnímu hospodářství 
patřily. 
Projekt s celkovými náklady přes 14 
mil. bude financován z Regionálního 
operačního programu NUTS II 

Střední Čechy, oblasti podpory 2.2. 
Veřejná infrastruktura a služby ces-
tovního ruchu. Výše dotace ze 
Strukturálních fondů EU a národních 
zdrojů je 92,5% celkových přijatel-
ných nákladů. 
Starosta obce Miroslav Matuška k 
plánům dodává: „Objekt fary, umís-
těný přímo na návsi je bohužel již 
několik desítek let nevyužitý a tomu 
odpovídá i  jeho stav. Po dohodě s 
Římskokatolickou farností a Arcibis-
kupstvím Pražským jsme se rozhodli 
využít tento historicky hodnotný ob-
jekt pro návštěvníky naší obce. 
Vznikne tak kvalitní zázemí i pro 
množství tradičních akcí, které spo-
lečně s našimi aktivními občany kaž-
doročně organizujeme.“ 
Projektový manažer Petr Zapletal 
doplňuje: „Vždy se snažíme realizo-
vat komplexnější projekty, které zvy-
šují turistickou atraktivitu. Proto k 
farnímu muzeu ještě plánujeme vy-
značení nových cyklotras s turistic-
kým mobiliářem a instalaci naučné 
stezky „Rok na vsi´ na jejíž interak-
tivních panelech budou ztvárněna 
jednotlivá roční období ve vztahu k 
tradičnímu životu na vesnici.“               
(Podblanickem) 

V Kondraci vzniká farní muzeum 

Dokončení ze strany 10 

Vlašimská organizace Českého svazu včelařů 
uspěla s žádostí o dotaci pro začínající včelaře. 
Díky finanční podpoře z Fondu životního pro-
středí Středočeského kraje v celkové výši 30 
000,- Kč tak mohli zahájit činnosti tři mladí vče-
laři.  
Cílem projektu bylo umožnit začínajícím včelařům 
nákup vybavení nezbytného pro včelaření, pořídit 
zdravá včelstva a rozšířit tak řady stávajících včela-
řů.  
Každý z účastníků se podílel na financování projek-
tu částkou minimálně 2 500,- Kč a všichni se zavá-
zali včelařit po dobu nejméně pěti let. Řady vlašim-
ských včelařů tvořené zejména muži, se tak rozšíři-
ly i o mladou včelařku.  
V následujících letech bude Svaz nejen dohlížet na 
činnost nových členů, ale bude jim nezbytnou opo-
rou při řešení problémů souvisejících s péčí o včel-
stva. 
 Dík patří také Městu Vlašim, které dorovnalo chy-
bějící podíl k projektu částkou 3000,- a umožnilo 
čerpat včelařů dotaci v nejvyšší možné výši.  
Se zpracováním projektové žádosti pomohlo včela-
řům vedení Spolkového domu ve Vlašimi, který 
poskytuje zázemí místním spolkům a kde včelaři 
pravidelně besedují každé první úterý v měsíci.  

Alena Sanders 

Podpoří nová včelstva 
na území Podblanicka 
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Pojmy jako MASKA, LEADER 
či strategický plán konečně 
dostávají své obrysy a srozu-
mitelné dimenze. Po několika 
letech pečlivých příprav a spo-
lečné práce se letos na podzim 
lidem žijícím v Krkonoších 
právě jejich prostřednictvím 
rozdávaly peníze.  
Jak je to možné? Kdesi na 
počátku byl úmysl Evropské 
unie podpořit venkovské oblas-
ti tak, aby mohly plánovat a 
řídit vlastní rozvoje, aniž by se 
musely vzdát svého přírodního 
či kulturního bohatství. V roce 
1991 vzniká program LEA-
DER, umožňující  podpořit 
domácí iniciativy v regionech. 
Iniciátory jsou vždy občanská 
sdružení s názvem místní akč-
ní skupiny (MAS), sdružující 
obce, místní podnikatele i nej-
různější neziskové organizace 
a spolky. MAS přebírají odpo-
vědnost, připravují a schvalují  
koncepci rozvoje území 
(Strategický plán LEADER). 

Pokud je tato strategie přijata k 
financování Ministerstvem 
zemědělství, začnou do oblasti 
proudit po dobu pěti let nemalé 
peníze. Ty pak MAS podle 
pevně stanovených pravidel 
rozdělují  jednotlivým projek-
tům v oblasti své působnosti.  
MASky - pokud dobře pracují - 
mají možnost opravdu výrazně 
ovlivnit rozvoj oblasti. Jejich 
prostřednictvím se daří podpo-
řit především projekty, zaměře-
né na společenský život a jedi-
nečnost území, které stojí na 
„okraji finančních toků“ ostat-
ních dotačních programů.  
MASka ročně rozděluje kolem 
10 milionů korun: za finance 
od MASky tedy nepostavíte 
agrofarmu, ale získáte napří-
klad peníze na dobudování 
jejího zázemí, které bude slou-
žit místním lidem i návštěvní-
kům. Díky spolupráci s 
MASkou získá obec finance na 
opravu kapličky, místní spolek 
peníze na pořádání festivalu, 

občan na vydání pamětí svého 
dědečka2Úspěšnost MASky 
stojí na nápadech a spolupráci 
lidí, kteří se v ní scházejí. 
Mezi úspěšné MASky, které 
byly v roce 2008 vybrány na 
základě předložené strategie 
rozvoje území (SPL) k financo-
vání, patří MAS  „Přiďte pobe-
jt!“, působící na území západ-
ních Krkonoš a Podkrkonoší. A 
právě zde měli lidé poprvé 
šanci letos na podzim poprvé 
využít nabídky finanční podpo-
ry z LEADRU. První veřejná 
výzva k podávání projektů, 
kterou MAS „Přiďte pobejt!“ 
vypsala, měla tři tématické 
okruhy (fiche): modernizaci 
zemědělských podniků, náš 
venkov (spolkový život) a ob-
čanskou vybavenost.  
V kanceláři MAS v Jilemnici se 
sešlo celkem 16 projektů, z 
nichž bylo na základě pečlivé-
ho bodování nakonec vybráno 
11 jako způsobilých pro příjem 
evropských financí. Díky nim 

například zpřístupní  muzeum 
ve Františkově další prostory, 
v Horní Rokytnici obnoví alej a 
kapličku, na věži školní budovy 
v Čisté u Horek opět začnou 
odbíjet hodiny, ekozemědělské 
družstvo v Poniklé zmoderni-
zuje teletník, opraví se historic-
ké sochy v obci Horka, hasiči 
ve Valteřicích přistaví klubovnu 
u své zbrojnice2 
Území pod záštitou MAS zahr-
nuje oblast od Horek a Čisté 
až po Rokytnici, Vysoké a Pa-
seky nad Jizerou – celkem 22 
obcí a měst. Projekty, podpo-
rující rozvoj tohoto území v 
duchu strategie MAS „Přidte 
pobejt!“, budou mít další příle-
žitosti ke svému naplnění.   
V letech 2009 až 2013 bude 
MAS každoročně otevírat 2 až 
3 výzvy k předkládání projektů.  
Bližší informace najdete na: 
www.maspridtepobejt.cz 

D. Palátková 

Do západních Krkonoš a Podkrkonoší proudí evropské peníze 

Nejsympatičtějším stromem 
se s rekordním počtem hla-
sů stala Lípa Jana Gurreho z 
jihočeského Římova. 
 Na druhou příčku dosáhla 
Josefovská oskeruše u Hodo-
nína, třetí se umístil Dub z 
Branického Mezivrší. Slavnost-
ní vyhlášení proběhlo na Kon-
certu pro stromy.  Záštitu nad 
anketou převzali ministr život-
ního prostředí ČR Martin Bur-
sík a komisař pro životní pro-
středí EU Stavros Dimas. Ge-
nerálním partnerem Stromu 
života je společnost Skanska, 
která na něj v letošním roce 
věnuje 6,2 milionu korun. Hlav-
ním partnerem ankety Strom 
roku je společnost Sitronics 
CZ.  
Památná lípa rostoucí u římov-
ského kostela Sv. Ducha zís-
kala díky rozsáhlé kampani 
plných 33 967 hlasů. Římovští 
sháněli pro „svůj“ strom příz-
nivce z okolních obcí a škol, 
na hlasovací archy se však 

podepsali i stovky obyvatel 
partnerských obcí – německé-
ho Albrechtsbergu či chorvat-
ské Rijeky. Do kampaně se 
podařilo zapojit také řadu míst-
ních firem. Takřka povinností 
byl podpis pro každého ze 
stovek návštěvníků, které do 
obce během léta zavítají. Duší 
celé kampaně byl římovský 
starosta Vladimír Koupal, který 
také 17. října na Koncertu pro 
stromy v brněnském Semilas-
se převzal titul Strom roku a 
šek na ošetření lípy na jaře 
roku 2009. Druhou příčku ob-
sadila oskeruše z Josefova u 
Hodonína s vysokým počtem 
18 091 hlasů, překvapivě třetí 
skončil s 16 555 hlasy favorit 
soutěže - dub rostoucí v bra-
nické ulici Mezivrší. 
Hlasování v anketě Strom roku 
je zpoplatněno a jeho výtěžek 
putuje do veřejné sbírky. 
„Letošní ročník ankety je pro 
nás v tomto ohledu mimořádně 
úspěšný. Díky hlasování se 

podařilo vybrat plných 
620 tisíc korun. Tyto 
peníze budou rozděle-
ny mezi žadatele o 
grant na výsadbu stro-
mů,“  uvedla Pavlína 
Binková z Nadace 
Partnerství. „Za uve-
denou částku lze vy-
sadit například 620 
alejových lip o výšce 
tři metry, jejichž stro-
mořadí by dosáhlo 
délky čtyř  kilometrů, 
nebo 2 500 ovocných 
stromů starých či krajových 
odrůd, které by pokryly sad o 
rozloze pěti hektarů,“ doplnila 
Pavlína Binková.  
V anketě Strom roku však ne-
jde pouze o překonávání re-
kordů. Výjimečné jsou letos 
samotné příběhy finálových 
stromů. Dub z Branického Me-
zivrší dále roste díky aktivitě 
místních obyvatel, kteří se 
zapojili do připomínkovacího 
procesu EIA a podařilo se jim 

regulovat rozsáhlý stavební 
záměr soukromého investora. 
Josefovské oskeruši hrozilo 
pokácení při scelování pozem-
ků v období komunistického 
hospodaření. Také řada dal-
ších stromů upomíná na dra-
matické události v historii stře-
doevropského regionu. „Stro-
my v anketě mohou představo-
vat důležitou cestu k rozpozná-
ní a zpřítomnění našeho kul-
turního dědictví,“ dodala Pavlí-
na Binková.  

Titul Strom roku 2008 patří Lípě Jana Gurreho z Římova  
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Stavbu kamenného kruhu podle vzoru pravěké Stonehenge nebo menhirových keltských staveb v  západní Evropě vybudoval na 
svém pozemku místní podnikatel Václav Jílek.  Kdo by se chtěl přenést do doby dávných  keltských mágů – druidů, nalezne kruh 
jen pár desítek metrů vlevo od horní části návsi za zemědělským podnikem Kameny nyní mají podle psychotronika Pavla Kozáka 
sbírat energii a dokonce se k jejich vyladění chystá i seance.                                                                       Foto: Oldřich Petrášek 

REGION   „Blanský les - Netolicko“  má novou 
turistickou zajímavost 

Na jednání s vládou ČR, které 
proběhlo v říjnu, vyjádřili zá-
stupci Svazu měst a obcí 
(SMO ČR) plnou podporu 
zpracování nového zákona o 
rozpočtovém určení daní 
(RUD). Nový zákon by měl 
podle nich posílit finanční zdro-
je malých obcí, zároveň však 
respektovat zajišťovaný objem 
výdajů, které občané od obcí 
očekávají. 
S koncem letošního roku by 
měly být známy výsledky Ana-
lýzy financování výkonu státní 
správy a samosprávy územ-
ních samosprávných celků 
zpracované ekonomickými 
experty, která poskytne rele-
vantní množství dat pro přípra-
vu nového zákona o RUD. „Při 
našem jednání s vládou jsme 
upozornili na výsledky této 
rozsáhlé analýzy financování 
samospráv a doporučili jsme 
jejím ministrům, aby závěry z 
ní plynoucí respektovala při 
přípravě nového zákona o 

rozpočtovém určení daní,“ 
uvedl Oldřich Vlasák, předse-
da SMO ČR.  
Stávající zákonná úprava roz-
počtového určení daní staros-
tům nevyhovuje a podle někte-
rých dokonce obce poškozuje. 
„Nový zákon by měl podmínky 
financování samospráv narov-
nat tak, aby podíl financování 
malých i větších obcí a měst 
byl spravedlivější a více odpo-
vídal jejich potřebám,“ upřesnil 
Oldřich Vlasák a dodal: 
„Průběžné výsledky analýzy 
ukazují na to, že reálné potře-
by měst a obcí jsou oprávněné 
a že jejich obyvatelé mají náro-
ky, které musí města a obce 
zajišťovat. Stát by proto měl 
zvětšit podíl peněz, které do 
obecních a městských roz-
počtů směřují.“ Mimo jiné také 
představitelé SMO ČR při jed-
nání s vládou ČR navrhli, aby 
nový zákon obsahoval garance 
příjmů v případě výpadků způ-
sobených změnou v daňových 

zákonech. Přednesli rovněž 
požadavek na změnu ve sta-
novování počtu obyvatel. Stá-
vající způsob, který pracuje 
podle údajů Českého statistic-
kého úřadu namísto údajů, 
které vede Ministerstvo vnitra 
ČR, totiž podle nich neodráží 
skutečný stav. V neposlední 
řadě na jednání zazněl poža-
davek, aby vláda ČR učinila 
maximum pro omezení tzv. 
porcování medvěda tím, že 
prostředky, které procházejí 
rozdělováním při schvalování 
státního rozpočtu, zařadí do 
systému sdílených daní. V 
tomto ohledu je ale podle vlád-
ních představitelů suverénem 
Poslanecká sněmovna Parla-
mentu ČR. 
Hlavním požadavkem Svazu 
měst a obcí ČR zůstává dopo-
ručení respektovat při tvorbě 
nového zákona o RUD závěry 
analýzy financování samo-
správ. Na základě podnětu 
SMO ČR zadalo Ministerstvo 

financí zpracování analýzy, 
jejímž hlavním garantem se 
stala Vysoká škola ekonomic-
ká v Praze.   
„Snažili jsme se prosadit zpra-
cování takovéto analýzy již od 
poloviny 90. let minulého stole-
tí. Zatímco doposud se jednalo 
o víceméně volnou diskusi 
střetávajících se argumentů 
pro a proti změně daňového 
systému ve prospěch obcí, 
nyní bude k dispozici první 
fundovaný základ pro nasmě-
rování potřebných změn,“ vy-
světlil Jaromír Jech, výkonný 
místopředseda SMO ČR. 
„Očekáváme, že se tímto do-
kumentem budou zabývat zá-
konodárci napříč politických 
spektrem a že se začnou touto 
problematikou, která se bez-
prostředně dotýká každého 
obyvatele této země, vážně 
zabývat,“ dodal.  

Martin Krška 

Starostové vítají přípravu nového zákona 
o rozpočtovém určení daní 
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