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

Občasník pro venkov

ČÍSLO 3/2009

BŘEZEN 2009

Srbové zjišťují, jak se podniká na českém
a moravském venkově
Celkem šedesát zástupců
srbských měst a srbských
regionálních rozvojových
agentur je v těchto týdnech
na studijní cestě po českém
a moravském venkovu. Zajímá je především podnikání
na venkově, ale také naše
zkušenosti s Evropskou unií.

Celkem tři studijní cesty srbských starostů a pracovníků
obcí a měst organizují pobočky
Centra pro komunitní práci ve
středních a západních Čechách a také na střední Moravě. Týdenní cesty začínají
vždy v neděli a končí následující sobotu a jsou zaměřeny
zejména na příklady dobré
praxe spolupráce veřejné správy s podnikateli a neziskovými
organizacemi na rozvoji venkova. Studijní cesty jsou naplánovány na tyto termíny:
22.2.–28.2.2009,
8.3.14.3.2009, 22.3.-28.3.2009 a
podrobné informace najdete
na http://ledtour.cpkp.cz/.

jící se rozvoje oblasti po odchodu armády. Úterní program
věnují návštěvám středočeských obcí a měst Týnec nad
Sázavou, Benice, Favory a
Benešov, kde jim je představena činnost místních akčních
skupin, které se zabývají rozvojem středočeských mikroreV pondělí bohatý program za- gionů a spoluprací s podnikahajují návštěvou srbské amba- teli a neziskovým sektorem.
sády v Praze a pak následuje
návštěva Milovic a bývalého Ve středu starostové navštívojenského prostoru Mladá. ví Plzeň a v ní technologický
park a městský industriální
Zde je připraven program týkapark Borská Pole. Ve čtvrtek

odjíždí na Moravu, kde je pro
ně připraven program ve
Vikýřovicích a Rapotíně
(Olomoucký kraj). Čtvrteční
program srbští starostové a
úředníci zahájí jízdou ve
speciálním soupravě z Vikýřovic do Rapotína. Na programu mají seznámení se s
železnicí Desná, kterou provozují místní obce. Dále bude
následovat teoretická část
studijní cesty a opět návrat

vlakem do Vikýřovic. Páteční
program je připraven na Hranicku. Jedná se o návštěvu
průmyslové zóny v Bělotíně a
podnikatelů v Hustopečích nad
Bečvou a Stříteži nad Ludinou.
Návštěvu financuje Americká
agentura pro mezinárodní rozvoj USAID pro bělehradský
Urbanistický institut.
CpKP střední Čechy
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MZe intenzivně pracuje na vodovodech a kanalizacích
Vzhledem k nepřesnostem, které se objevily v médiích v
souvislosti s výstavbou vodovodů a kanalizací v ČR přinášíme souhrnnou informaci o povinnostech ČR a o programech, které slouží k zajištění odkanalizování odpadních
vod a dodávání vody pitné.

Při přistoupení k EU se Česká
republika zavázala splnit do
konce roku 2010 požadavky
vyplývajících ze směrnice RadyO čištění městských odpadních vod* a dále směrnice O
jakosti vody určené pro lidskou
spotřebu**. Směrnice stanovují
způsob odkanalizování měst a
obcí (aglomerací) a úroveň
čištění městských odpadních
vod ve vazbě na velikosti dané
aglomerace a podmínky dodávek pitné vody z hlediska zabezpečení její jakosti. Požadavky pro obce nad 2000 obyvatel (ekvivalentních obyvatel EO),
které jsou součástí
Smlouvy o přistoupení ČR k
EU, nejsou samoúčelné vedou
naopak ke zlepšení kvality
života obyvatel i životního prostředí.

V současné době spravuje
MZe dotační program
„Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“
(229 310). Ve kterém bude
podpořeno zhruba 520 staveb
s celkovými náklady přesahujícími 10 mld. Kč. V rámci tohoto programu je poskytována
podpora na budování či rekonstrukce čistíren odpadních vod
v obcích nad 2000 EO, výstavbu kanalizačních řadů, rekonstrukce úpraven vod, výstavbu
vodojemů, výstavbu vodovodních řadů a souvisejících objektů. Dále je možné podporovat dostavbu kanalizačních
systémů i v obcích pod 2000
EO.
Programy MZe významně přispívají k naplnění požadavků
směrnic EU, řadu projektů

nelze realizovat jinými způsoby
např. prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Tento operační program je
zaměřen především na akce
většího rozsahu. Menší projekty by tedy nesplňovaly daná
kritéria a je nezbytné mít program, který slouží menším
obcím.

•

dotace z územních rozpočtů ve výši
(cca 1,1 mld. Kč)

Vhledem k omezeným možnostem státního rozpočtu bylo
po dohodě s ministerstvem
financí přistoupeno k finančnímu posílení připravovaného
programu úvěrem od EIB, jedná se o levné úvěrové zdroje,
Vzhledem k velké úspěšnosti se kterými jsou velmi dobré
prvního dotačního programu zkušenosti i v jiných infrastruk(229 310) je připraven program turních projektech.
navazující „Výstavba a obnova
Předpokládáme, že program
infrastruktury vodovodů a kabude zaměřen jednak na podnalizací II“ (129 180). Uvažoporu staveb, které je nezbytné
vané náklady programu jsou
realizovat vzhledem k přezhruba 9,1 mld. Kč. Rozdělení
chodnému období stanovenénákladů je následující:
mu pro směrnici O čištění
městských odpadních vod*,
• úvěr EIB (3 mld. Kč)
tak i na vodovody a kanalizace
• kapitola Mze(1,5 mld. Kč)
v obcích pod 2000 obyvatel.
• vlastní zdroje účastníků
Tento dotační program výrazprogramu (obce a města)
ně posiluje dostupné finanční
(cca 1,5 mld. Kč )
zdroje na budování této infrastruktury.
• úvěry bez státní záruky
Ministerstvo zemědělství
(cca 2,0 mld. Kč)

Gandalovič vybídl k řešení problému mléka Pomoc 2,6 miliardy
Ministerstvo zemědělství
preferuje racionální diskuzi
místo konfrontačního způsobu komunikace, který v
poslední době prezentují
zástupci nevládních organizací v otázce řešení tíživé
situace v odvětví mléka.
Ministr Petr Gandalovič to
řekl na Sněmu Agrární komory ČR v Olomouci.

do rozpočtu Podpůrného a
garančního rolnického a lesnického fondu ve výši 2,8
miliardy korun. V programu
rozvoje venkova je v současné době také připraven start
programu podpory malých
producentů mléka. Na základě aktivity MZe zvýšila navíc
Evropská unie sazby dotací
na export mlékárenských
přebytků z EU, od počátku
Ministr reagoval zejména na
tohoto měsíce byly také zaotevřený dopis zástupců něhájeny intervenční nákupy
kterých zemědělských podnisušeného mléka a másla.
ků a nevládních organizací. V
něm zemědělci kritizují údaj- „Odmítáme tento konfrontačnou nečinnost ministerstva ní způsob komunikace otepři řešení problému v mléká- vřeným dopisem v situaci,
renském sektoru.
kdy jsou jasně dané možnosti
podpory mléčného sektoru a
Ministr v rámci svého vystouzemědělská veřejnost je o
pení připomněl kroky, které
těchto nástrojích průběžně
MZe v posledních týdnech
informována,“ uvedl ministr
iniciovalo a které by měly
Gandalovič.
zemědělcům pomoci současný stav překlenout. Jedná se Podle jeho slov navíc otevřezejména o zvýšení garancí ný dopis, který dostala k disúvěrů a dotace úroků z úvěrů pozici média, obsahoval ně-

které zavádějící informace
nebo nepravdy. Jedná se
zejména o informaci o údajných vládních podporách
sektoru v sousedních zemích, konkrétně „vytvoření
vládního programu zachování
stád skotu“, který měl být
podle autorů dopisu vytvořen
na podporu polských farmářů. Podle informací MZe ale
žádný podobný program v
uplynulých měsících v Polsku
odstartován nebyl.
„Taková prohlášení složitou
situaci zbytečně vyostřují a
dramatizují, oslabuje se tím
pozice zemědělského sektoru
před bankami, které pak budou při poskytování úvěrů
zemědělcům nedůvěřivé. Pro
většinu podpůrných programů je přitom kofinancování
projektů bankami velmi důležité,“ upozornil ministr Gandalovič.
Petr Vorlíček

Vláda odsouhlasila finanční
pomoc pro české zemědělce
ve výši 2,6 mld. korun. Pomoc
je zaměřena na boj s ekonomickou krizí. Podporu poskytuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF)
ve formě finan. prostředků
určených pro snížení úrokového zatížení v případě úvěru a
zajištění úvěru.

Schválený materiál obsahuje
programy: Provoz, Zpracovatel –
Provoz, Podpora krátkodobého
financování a změnu schváleného investičního programu Zemědělec. „Princip podpůrných programů podpor spočívá v poskytnutí podpory ve formě dotace
části úroků z provozních úvěrů a
v poskytnutí podpory ve formě
zajištění části provozních úvěrů,
jenž jsou poskytnuty zemědělským podnikatelům komerčními
subjekty. Objem podpory pro
všechny uvedené programy je
přibližně 2,6 miliardy korun,“
uvedl ministr Petr Gandalovič.
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Podali jste projekt v 5. kole PRV a prošli jste administrativní
kontrolou? S největší pravděpodobností budete úspěšní!
Ministr zemědělství rozhodl o navýšení peněz u některých
opatření v 5. kole Programu rozvoje venkova až do výše
200 % původně určeného objemu. Týká se to projektů, kde
jsou zejména příjemci obce, a to opatření podporujících
investice v obcích a lesnickou infrastrukturu. Tímto krokem chce ministerstvo pomoci řešit dopady finanční krize
na podnikatele ve venkovském prostoru a pomoci zejména
u opatření osy III Programu rozvoje venkova zvýšit počet
úspěšných projektů s ohledem na vysoký převis poptávky
nad disponibilními zdroji.
„Tímto krokem můžeme podpořit projekty, které budou mít
ve svém důsledku pozitivní vliv
na trh práce a pomoci tím ke
snižování dopadů finanční
krize, což lze v současné době
očekávat u projektů do infrastruktury,“ řekl ministr Petr
Gandalovič.

strukturu zaznamenal Státní
zemědělský intervenční fond
výrazně vyšší zájem příjemců
dotace nad finančními prostředky, které jsou pro daná
opatření k dispozici. Proto proběhla v rámci přípravy návrhu
tzv. závazkování jednání se
zástupci Svazu měst a obcí a
Spolku pro obnovu venkova o
možném navýšení peněz na ta
opatření, u kterých realizace
konkrétních projektů pozitivně
ovlivní trh práce. Na základě
těchto jednání a i s ohledem
na finanční krizi rozhodl ministr
zemědělství o závazcích na
projekty na lesnickou a venkovskou infrastrukturu ve výši
200 % tzv. disponibilní alokace
opatření I.1.2.3, III.2.1.1 a
III.2.1.2.

voj kulturního dědictví venkova
budou závazkovány ve výši
150 % disponibilní alokace,
což umožní podpořit většinu
zaregistrovaných projektů,
které jsou způsobilé k přidělení
dotace. V opatření I.1.2.1 Lesnická technika proběhne závazkování ve výši 115 % disponibilní alokace, tedy ve standardní úrovni, která reflektuje
snižování finančních částek
projektů v průběhu jejich realizace. U zbývajících opatření
(I.1.2.2, III.3.1 a IV.2.1) budou
podpořeny všechny zaregistrované projekty, které splnily
kritéria přijatelnosti a prošly
administrativní kontrolou s
kladným výsledkem. U těchto
opatření je finanční požadavek
předložených projektů pokryt
disponibilní alokací.

V pátém kole příjmu žádostí
byly registrovány projekty v
rámci opatření I.1.2.1 Lesnická
technika, I.1.2.2 Technické
Současně ministerstvo zeměvybavení provozoven, I.1.2.3
dělství upozorňuje na skutečL e s n i c k á i n f r a s t r u kt u r a ,
nost, že pokud jsou příjemci
III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesdotace veřejnoprávné subjeknic, III.2.1.2 Občanské vybavety, tedy v případě Programu
ní a služby, III.2.2 Ochrana a
rozvoje venkova obce, nemorozvoj kulturního dědictví venhou si v rámci způsobilých
kova, III.3.1 Vzdělávání a inforvýdajů nárokovat daň z přidamace a IV.2.1 Realizace proné hodnoty. V průběhu admijektů spolupráce. Zejména u
nistrace bylo řadou členských
opatření podporujících investi- Projekty předložené v rámci zemí zjištěno, že je DPH pro
ce v obcích a lesnickou infra- opatření III.2.2 Ochrana a roz- obce nezpůsobilým výdajem,

což z některých jazykových
mutací nařízení Rady (ES) č.
1698/2005 jasně nevyplývá.
Jedná se také o nesoulad s
textem nařízení ke strukturálním fondům, kde je DPH pro
obce způsobilým výdajem.
Toto způsobuje diskriminaci
malých obcí do 500, případně
2000 obyvatel, které jsou příjemci dotace z PRV. Zástupci
ministerstva zemědělství ve
spolupráci s dalšími partnery
včetně českých europoslanců
tuto skutečnost v roce 2008
rozporovali na všech vhodných
fórech EU, bohužel stanovisko
Evropské komise (DG Agri) je
neoblomné a o změně nařízení
Rady 1698/2005 v tomto bodě
neuvažuje.
Na základě nutnosti dořešit
výše uvedenou problematiku
DPH došlo ke zpoždění předpokládaných termínů schválení
žádostí. Státní zemědělský
intervenční fond začne v nejbližších dnech zveřejňovat
schválené projekty, které budou podpořeny z Programu
rozvoje venkova, a podnikne
další kroky směrem k úspěšným příjemcům dotace.
Petr Vorlíček, MZe

Žadatelé mohou začít čerpat evropské peníze

Hejtman Olomouckého kraje Martin
Tesařík v pátek 13. února podepsal
smlouvy s žadateli o podporu z Regionálního operačního programu Střední
Morava ve výši přes půl miliardy korun. Hejtman Tesařík jako předseda
regionální rady potvrdil celkem 39
smluv s uchazeči z Olomouckého a
Zlínského kraje.

Mezi úspěšnými žadateli o podporu jsou
města a obce, podnikatelé i neziskové
organizace. Celkový objem finančních
prostředků, které tímto způsobem získají,
dosáhl částky 502 miliónů korun. Ty bude
možné čerpat například na budování cyklostezek, obnovu veřejných prostranství a
zeleně v obcích a rozšíření kulturních i
sportovních zařízení. „Věřím, že žadatelé

peníze účelně využití a že tato poměrně
značná suma peněz se projeví v zlepšení
prostředí v našich městech a obcích,“
uvedl po podpisu smluv hejtman Tesařík.

Podpis smluv navázal na loni vyhlášené
výzvy k podávání žádostí o podporu z
Regionálního operačního programu
Střední Morava. Vybrané projekty mají za
sebou náročné hodnocení a jejich autoři
museli splnit řadu kritérií a předložit potřebné dokumenty. O administraci celého
procesu se stará Úřad Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Morava.

modernizace lázeňského zařízení Lázní
Slatinice za 11 miliónů korun a Vikýřovice
– po místních komunikacích ke komunikaci za 21,1 miliónů korun. Dále pak Projekt
rozvoje sportovního areálu v Mikulovicích
za 4 milióny korun, Cyklistická stezka
Šumperk – Nový Malín za 7,3 miliónu a
Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem
za 4,4 miliónu.

Mezi projekty ze Zlínského kraje je například Modernizace lyžařského areálu Kohútka – Javorníky za 55,6 miliónu korun,
Modernizace Hotelu Krystal v Luhačovicích za 8,3 miliónu a Přestupní terminál
Mezi vybranými projekty z Olomouckého
veřejné dopravy Otrokovice za 51 miliónů
kraje je například Muzeum historie pivokorun.
varnictví pivovaru Holba v Hanušovicích
za 7,7 miliónu korun, Rekonstrukce a
Ivo Heger, Olomoucký kraj
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Rozvoj venkova je v Ústeckém kraji v dobrých rukách
Je obecně známou zkušeností, že venkovský prostor na
jižní Moravě nebo v jižních Čechách je vzhledem i atmosférou naprosto odlišný od venkovského prostoru severních
Čech. Některé podkrušnohorské vesničky, podobné ještě
dnes spíše kulisám z druhé světové války, s notnou dávkou nostalgie pohlíží na malebnost a výstavnost jihočeských a jihomoravských „sourozenců“.

Podle vyjádření celé řady
představitelů obcí a měst je ale
za těmito markantními rozdíly
nutno hledat jen a jen člověka
a jeho přístup k místu, ve kterém žije. Negativním trendem
doby je, bohužel, velice malý
zájem lidí (a to nejen na venkově) o aktivní zapojení do
nějakých obecně prospěšných
záležitostí. Doufejme, že je to
jen důsledek nedávné minulosti a že postupně i tento trend
pozbude síly. Každému z nás
by mělo záležet na tom, jak
vypadá město či obec, ve které
má bydliště a to nejen po
stránce materiální, ale i duchovní.

Udržovat tradice našich předků
a v souladu s moderní dobou
je dále rozvíjet, oživit venkovský prostor novými motivy a
představit ho jako prostor jednoznačně vhodný i pro mladé
rodiny a podnikatele, poukázat
na potřebnost venkova a jeho
klady, to je úkol velmi nelehký.
Ten, kdo se na něm chce podílet, musí být proto vybaven
celou řadou znalostí, vědomostí a dovedností. K těmto
vlastnostem je dále třeba při-

dat chuť překonávat překážky,
trpělivost, mnohdy i odvahu.

Přípravou osobností schopných zvládnout roli aktivního
rozvojového a sjednocujícího
prvku venkovského prostoru
se zabýval vzdělávací projekt s
názvem „Interaktivní vzdělávání venkovských kurátorů“.
Úspěšným žadatelem o finanční podporu projektu z Programu rozvoje venkova byla obec
Liběšice na Litoměřicku, zastoupená starostkou obce paní
Alenou Knobovou, realizátorem pak byla Škola obnovy
venkova, o.p.s., expozitura
Most.

Projekt byl určen pro zájemce
z řad veřejné správy, neziskových organizací i podnikatelských subjektů a náročná obsahová náplň zahrnovala mimo jiné seznámení s aktéry
venkovského života, s územním plánováním a tvorbou
vzhledu obcí a měst, dotkla se
ekonomické role venkova,
pojednávala o dotačních titulech, zpracování a řízení projektů, ale i ekologickém zemědělství a řadě dalších témat.

Od října loňského roku do poloviny února 2009 prošlo vzdělávacím projektem celkem 43
frekventantů. Pravidelní návštěvníci výukových modulů
obdrželi v závěrečném modulu
„Osvědčení“ o absolvování
tématických vzdělávacích akcí
a celkovém časovém rozsahu.

Početně nejsilnější a také nejaktivnější zastoupení měly
obce Litoměřicka. I přes vysoké časové vytížení se starostové malých obcí pravidelně
účastnili výukových modulů a
velice aktivně spoluvytvářeli
bohatou diskuzi, jejíž součástí
bylo pojmenování jejich zásadních problémů a výměna zkušeností s jejich řešením. Pro
realizátora projektu představovala tato bohatá výměna názorů cenné motivy pro další nasměrování činnosti, včetně
pořádání vzdělávacích a informačních akcí, v neposlední
řadě pak praktické zkušenosti
znamenaly i aktuální obohacení lektorského týmu.

cím, které v současné době v
rámci vlastního rozvoje

hledají správné cesty. Tuto
myšlenku vyslovila minulý týden i hejtmanka Ústeckého
kraje, paní Jana Vaňhová, při
příležitosti společného jednání
se zástupci Školy obnovy venkova o.p.s., Spolku pro obnovu
venkova Ústeckého kraje a
Výboru pro zemědělství, životní prostředí a venkov ÚK, kteří
v jednání deklarovali společný
zájem a vzájemnou spolupráci
při rozvoji venkovských oblastí
Ústecka.

Uvedené subjekty chtějí v následujícím období vytvořit komunikační most při přenosu
informací z nejrůznějších orgánů a institucí zabývajících se
rozvojem venkova (obce, města, mikroregiony, MAS, NNO,
Agentura pro zemědělství a
venkov X) na úroveň kraje,
stejně tak pokračovat ve vzdělávací a osvětové činnosti v
dosud neaktivních územích
kraje, podílet se na efektivním
řešení venkovských problémů
a v neposlední řadě poskytovat potřebnou pomoc všem,
kdo ji potřebují. Těmto cílům
chce podle slov hejtmanky
věnovat svoji podporu i vedení
Ústeckého kraje, aby se i severočeský venkov stával příjemným domovem dalším generacím.

Aktivita, vztah k vlastní obci i k
širokému sousedství, zájem o
udržení a další rozvoj života na
venkově, velký rozsah znalostí
a dovedností – to byla základní
specifikace každého ze zúčastněných starostů. Jejich
osobní vizitkou jsou ale zejména upravené a vybavené obce.
Propagace takovýchto pozitivních příkladů v dalších částech
Mgr. Alena Šnýdlová,
Ústeckého kraje by mohla přiŠkola obnovy venkova, o.p.s
nést motivaci a radu i těm ob-
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Centrum pro komunitní práci
střední Morava navazuje
kontakty s aktivními venkovskými komunitami, především se jedná o místní akční
skupiny (MAS).

Partnerským a aktivně zapojeným MAS nabízíme vzdělávací
aktivity a to formou seminářů,
ze kterých si každá akční skupina vybírá z široké nabídky
témat týkajících se především
rozvoje venkova a možností
získání dotací z Programu
rozvoje venkova. V rámci projektu „Cesty za informacemi
pro Moravu celkově budeme
realizovat 14 jednodenních
seminářů a 2 dvoudenní exkurze pro zainteresované místní
akční skupiny na Moravě.

Právě pro tyto místní partnerství, které aktivně napomáhají
rozvoji venkovského prostoru
je určen projekt „Cesty za informacemi pro Moravu“, který
má za cíl zajistit jejich aktuální
přístup k informacím formou
jejich vzdělávání, informování
na webových stránkách týkajících se aktualit přímo z jejich Za nesporný přínos realizace
území a také vydáváním infor- projektu CIM považujeme také
vydávání Venkovských novin,
mačních materiálů.
které se Vám díky finanční
Na základě požadavků jednotpodpoře z PRV dostávají i v
livých MAS a klíčových aktérů
letošním roce do rukou. V průz veřejné i neveřejné sféry
běhu roku plánujeme také vyjsme sestavili katalog vzděládat i dvě čísla tohoto odbornévacích cyklů v souvislosti s
ho měsíčníku v tištěné podobě.
poskytováním informací z ProVenkovské noviny Vám doufágramu rozvoje venkova. Vzděme budou nadále přinášet inlávací semináře se zaměřují na
formace z různých oblastí vyuprohloubení znalostí předežitelné pro zkvalitnění života
vším o možnostech rozvoje
na venkově.
malých obcí a venkovských
komunit. Partnerské místní Projekt CIM je realizován díky
akční skupiny si z katalogu finanční podpoře Programu
vzdělávání sami vybírají téma- rozvoje venkova, opatření
ta které jsou pro region nejzají- III.3.1 Vzdělávání a informace.
mavější.
Zdeněk Zívala
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Jedenáct nových certifikátů
regionální značky

V únoru přibylo do elitní rodiny producentů výrobků pod
značkou Vysočina regionální
produkt
dalších jedenáct
firem. Značku na Vysočině užívá už celkem 26 subjektů.
Zcela poprvé se značka objeví na regionálním pivu nebo
dřevěné lidové hračce.

Teprve třetí zasedání certifikační řízení a Vysočina je bohatší o
26 regionálních TOP producentů. Mezi zatím poslední jedenáctku certifikovaných patrní mouky a biomouky z Biomlýna v
Březníku, cereální chléb z Telčského pekařství Michala Marka,
bramborové polotovary Josefa Sklenáře z Jihlavy, originální
kožené plastiky Blanky Mudrové z Rynárce, Havlíčkobroské
pivo Rebel, dřevěné lidové hračky a předměty užitého umění
od Rudolfa Hupky z Ledče nad Sázavou, ručně dělané bižuterie Evy Kadrnožkové z Vladislavy, Novoříšská keramika, ručně
dělané šperky z dílny Michaely Převrátilové, užitková a dekorativní keramika z Hrnčířství Havran a med od Filipa Lišky z Kamenice nad Lipou.
"Vysočina se vyznačuje přirozeným zájmem producentů a výrobců o certifikaci. 26 certifikovaných firem s desítkami nabízených výrobků za první rok existence značky je jasným vzkazem
trhu, že náš region je specifický nejen svou lokací, ale i nabídkou originality s důrazem na regionální původ," uvedl radní
kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský.
Certifikáty Vysočina - regionální produkt budou za přítomnosti
médií předány novým držitelům na tiskové konferenci kraje
Vysočina. Další zasedání certifikační komise je naplánováno
na léto letošního roku.
Jitka Svatošová

Poslanci odsouhlasili v prvním čtení účinnější ochranu půdy

Poslanecká sněmovna v prvním čtení
schválila novelu zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu. Jedná
se o stěžejní právní úpravu ochrany
jedné z důležitých složek životního
prostředí a neobnovitelného přírodního zdroje. Nová právní úprava zachycuje několik důvodů pro změnu.

Jednak jde o posílení ochrany kvality zemědělského půdního fondu před nadměrným poškozováním, snižováním úrodnosti
půdy a degradačními procesy, ale především jde o ochranu kvantitativní, tedy
zabránění nadměrné a nevratné ztrátě
půdy v důsledku zbytečných záborů.

V poslední době zesílil tlak na velké zábory kvalitní zemědělské půdy především
pro výstavbu průmyslových zón a skladových areálů. V průměru takto ročně pro-

padne do klína developerů a zanikne 50
km2 takovéto půdy, většinou na místech
dostupných, v blízkosti aglomerací a sídel.
Z toho je vidět, že dosavadní právní úprava a systém poplatků nebyly dostatečně
silným nástrojem pro uchování půdy do
budoucna a výběr ploch s nižší kvalitou
půdy pro novou zástavbu. Proto Ministerstvo životního prostředí navrhlo pro Českou inspekci životního prostředí, která v
ochraně zemědělského půdního fondu
neměla dosud žádné pravomoci, i zde
zřetelné kompetence. Novela také zareagovala na další právní úpravy, které s
problematikou výstavby, záborů půdy a
možnostmi alternativního využití zemědělské půdy bezprostředně souvisejí, jako je
například stavební zákon.

Základním ekonomickým nástrojem
ochrany zemědělské půdy jsou odvody za
vynětí ze zemědělského půdního fondu.
Ty se ovšem nezměnily od doby nabytí
účinnosti zákona v roce 1992. V dnešní
době je naprosto jasné, že takto nastavené ekonomické nástroje již podlehly inflaci
i změnám ve struktuře ekonomiky a tím
pádem jsou tyto poplatky velice nízké a
málo motivující.
„Důležité je, aby nově nastavené ekonomické nástroje zabránily zájmu investorů
o zábory kvalitních zemědělských půd a
vedly je k zájmu o pozemky s horší kvalitou, pro jejich záměry dostačující, jako
jsou například pozemky v tzv. brownfields“, řekl k jednání ministr Martin Bursík.
MŽP
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MŽP připravilo nový zákon o odpadech: více recyklace
„Současný zákon o odpadech má řadu nedostatků a nedokáže efektivně zabránit plýtvání surovinami. Na skládkách
končí téměř tři čtvrtiny odpadu z českých domácností. Nový zákon lidem usnadní třídění, zvýhodní využití odpadu
před jeho skládkováním, zjednodušuje administrativu, aktivněji předchází nelegálnímu nakládání s odpady. Ekologické chování se lidem musí vyplatit – kdo třídí, ušetří,“
shrnuje ministr životního prostředí Martin Bursík hlavní
teze nového zákona o odpadech.

Česko recykluje jen 21 % komunálního odpadu, zatímco
Německo, Rakousko, Nizozemí, Belgie jsou dlouhodobě
nad 50 %. Většina odpadů
končí na skládkách, nízké je
materiálové i energetické využití odpadu. Stávající zákon o
odpadech je zastaralý a nepřehledný, byl už sedmnáctkrát
novelizován. Ministerstvo životního prostředí při přípravě
nového zákona reagovalo na
nejnovější vývoj evropské legislativy. Také obdrželo přes
tisíc nejrůznějších podnětů a
připomínek z České republiky,
které se zčásti promítly do
návrhu zákona. Cílem bylo
stávající systém zpřehlednit a
zefektivnit, elektronickou evidencí zjednodušit firmám administrativu. Návrh zákona
nyní MŽP předkládá k veřejné
diskusi.

„Jednáme také s Ministerstvem dopravy o podpoře
recyklace prostřednictvím veřejných zakázek, například na
využití směsných plastů do
odhlučňovacích stěn u dálnic a
železnic. S Ministerstvem financí jednáme o snížení DPH
na služby v odpadovém hospodářství. Na evropské úrovni
se snažíme prosadit snížení
DPH na recyklované výrobky.
Plýtvání použitelnými surovinami je ekonomický nesmysl,“
uzavírá ministr Bursík.

Třídění odpadů bude
jednodušší

Podle nového zákona musí
obce od roku 2011 umožnit
svým občanům třídit základní
druhotné suroviny: papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony a biologicky rozložitelný
odpad (zpočátku tam, kde pře„Kromě nového zákona o od- važují rodinné domky, od roku
padech se snažíme hledat i 2013 pak i tam, kde převládá
cesty, jak reagovat na aktuální sídlištní zástavba).
přechodné problémy recyklač- Zejména v třídění biologicky
ního průmyslu související se rozložitelného komunálního
světovou hospodářskou krizí,“ odpadu (BRKO), který tvoří
říká ministr životního prostředí zhruba polovinu odpadu z doMartin Bursík. Vláda se roz- mácností, existují obrovské
hodla pro opatření na podporu rezervy. Tento odpad je přitom
malého a středního podnikání - možné dobře využít v komzejména odložení placení zálo- postárnách či v bioplynových
hy na daň a navrhla také sní- stanicích, jejich kapacita ale
žení sociálního a zdravotního není dostatečná. Na skládkách
pojištění. To jsou nástroje, v roce 2007 skončilo o čtvrtinu
které velmi pomohou také více bioodpadu, než kolik Česrecyklačním firmám (tedy ké republice pro rok 2010 povšem drobným podnikatelům, voluje závazná evropská směrkteří jsou činní v řetězci od nice.
vytřídění, přes dotřídění a zno„EKO“ chování se začne
vuzpracování odpadů). Na
vyplácet:
kdo třídí, ušetří
podporu třídění a materiálového využití odpadu MŽP ve Zruší se nepřehledný systém
dvou výzvách OP Životní pro- několika typů platby za svoz
středí rozdělilo téměř 3,5 mili- odpadu. Většina obcí účtuje
ardy korun.
lidem paušální platbu na hlavu,
bez ohledu na to, kolik odpadu

reálně produkují. Nově každá
obec vypočte platbu za odpad
ze dvou částí: pevné (až do
250 Kč) a pohyblivé (podle
skutečného množství odpadu,
který skončí nevytříděný v
popelnici: až do 750 Kč). Platba každého občana musí odpovídat počtu svozů popelnic
(pytlů, kontejnerů) od jeho
domu a nikdy nesmí přesáhnout 1000 Kč za rok. Lidé tak
budou platit za odpad, který
skutečně vyprodukovali a svozová firma prokazatelně odvezla.

Ukládání odpadu na
skládky bude nevýhodné

Zákon zpřísňuje požadavky na
provozování skládek a zvyšuje
pravomoci krajských úřadů.
Skládky musí mít při zahájení
činnosti finanční rezervu pro
případ havárie. Zároveň od
roku 2011 dojde k postupnému
zvýšení poplatků za každou
tunu skládkovaného komunálního odpadu až na maximálních 1300 Kč v roce 2015. Z
toho vždy až 500 korun připadne obcím, na jejichž území
skládka leží (konkrétní výši si
obce určí obecní vyhláškou),
kraj a Státní fond životního
prostředí (SFŽP) si rovným
dílem postupně rozdělí až 800
Kč. Tyto výnosy musí kraj i
SFŽP reinvestovat do oblasti
životního prostředí, zejména
odpadového hospodářství.

Větší komfort při zpětném
odběru výrobků

Přenosné baterie bude odebírat každá prodejna elektro,
fotovideo, hodin, počítačové a
telekomunikační techniky, a
dále všechny prodejny nad
200 m2, které je nabízejí. Výjimku mají jen hotely, restaurace, drogerie a čerpací stanice.
Menší (do hmotnosti 5 kg)
elektrospotřebiče bude možné
odevzdat v místě prodeje
(pokud je prodejna větší než
200 m2) v neomezeném
množství a bez vázání na nákup zboží. I v případě prodeje
přes internet musí prodejce při
dodání nového elektrospotřebi-

če zajistit převzetí starého.

Vzroste také počet míst pro
odběr autovraků, budou minimálně v každé obci s rozšířenou působností. Náklady na
sběrnou síť i na ekologickou
likvidaci vozů ponese výrobce.
Odběr minerálních olejů a pneumatik musí výrobce zřídit ve
všech obcích s rozšířenou
působností, případně dalších,
které o to požádají. Zpětný
odběr baterií, akumulátorů,
elektrospotřebičů, autovraků,
minerálních olejů i pneumatik
je pro občany bezplatný.

Sníží se administrativní
zátěž podnikatelů

Zákon zásadním způsobem
sníží administrativní zátěž především malých a středních
podnikatelů. Hlášení o produkci odpadů se budou podávat
elektronicky. Zvýšením minimální hranice, při které vzniká
původcům odpadů povinnost
podávat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady z
50 na 100 kg nebezpečných
odpadů a z 50 na 100 tun
ostatních odpadů, se sníží
počet ohlašovatelů o 40 %. To
bude opět znamenat významnou úlevu především pro drobné podnikatele. Ti přitom doposud hlásili údaje o produkci
pouhých 1,5 % celkového
množství evidovaných odpadů.
Podnikatelé tak ušetří více než
150 milionů korun.

Jednorázové nákupní
tašky nebudou zdarma

Podle kvalifikovaných odhadů
se v českých obchodech ročně
zdarma rozdají až tři miliardy
plastových tašek, což představuje ročně 9000 tun plastů,
vyráběných z dovážené ropy.
Volně odhozené tašky zvyšují
obcím náklady na úklid veřejných prostranství a ohrožují
život zvířat. Nově už obchody
nebudou moci tašky rozdávat
zdarma a jejich cenu plošně
promítat do jiných výrobků.
Každý obchod ovšem bude
nadále rozhodovat, kolik přesně za tašku zákazníkovi naúčtuje.
MŽP
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Města a obce dostaly šanci k řešení
krize v odběru tříděných odpadů

Komise pro životní prostředí
Svazu měst a obcí ČR (SMO
ČR) projednala zhoršující se
situaci v oblasti tříděného sběru odpadu. Komise konstatovala, že celý systém třídění,
který mimochodem patří k nejlepším v Evropě, by mohl být
vážně ohrožen, pokud nebude
přijata řada opatření. Na svém
jednání komise projednala
Stabilizační program pro tříděný sběr odpadů, který ji předložila autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s.. S návrhy řešení nynějších problémů odpadového hospodářství
zástupci komise následně seznámili členy Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Stabilizační program pro tříděný sběr odpadů představuje
výraznou, a v současnosti jedinou rychle účinnou, pomoc
městům a obcím. „Společnost
EKO-KOM uvolní prostředky,
které dorovnají ztrátu třídícím
linkám způsobenou momentálně klesajícím zájmem o druhotné suroviny. Třídící linky tak
budou moci dál zpracovávat
stejné množství odpadů a navíc ho třídit lépe a tím plnit
rostoucí požadavky na kvalitu
jimi produkovaných surovin,“
vysvětlil podstatu Stabilizačního programu Oldřich Vlasák,
předseda SMO ČR a dodal:
„Není tedy důvodu, aby obce
musely za odběr vytříděného
odpadu svozovým společnostem platit.“
Podle SMO ČR šlo současným
problémům zamezit již dříve.
„Není správné, že stále dochází k aktivnímu blokování moderních technologií využívání
odpadů, které jsou v EU více a
více podporovány,“ uvedl Oldřich Vlasák. Podle něj jde
například o v České republice
značně opomíjené energetické
využití odpadů. „Jak se právě
nyní ukazuje, tato jednostran-

ná orientace České republiky
na materiálové využití odpadů
(recyklaci) způsobila, že v momentech poklesu hospodářské
aktivity je ohrožen celý systém
třídění a využití odpadů, který
díky úsilí občanů generuje
využitelné suroviny,“ vysvětlil
Oldřich Vlasák s tím, že právě
bez výrazné finanční podpory
by mohl celý systém během
několika týdnů zaznamenat
významný propad. „Jsme si
vědomi toho, že vysoké finanční náklady, kterými se průmysl
prostřednictvím společnosti
EKO-KOM bude spolupodílet
na zajištění ekonomiky tříděného sběru, dopadnou na podniky. Ty se právě dnes ale
nacházejí v obtížné situaci a
právě z tohoto důvodu je jasné, že jakkoli je podíl průmyslu
na řešení stávající situace
významný a vítaný, není stabilizační program sám o sobě
dostatečným řešením celého
problému,“ doplnil Vlasák.

dy,“ dodala. Jde zejména o Komise vyjádřila své přesvědzavádění zálohových systémů, čení, že pokud podněty Svazu
povinnosti třídit konkrétní, mi- měst a obcí ČR nebudou nenisterstvem životního prostředí prodleně přijaty, pak současná
stanovené materiály bez ohle- vážná situace v odpadovém
du na místní situaci. „Naše hospodářství bude jen předvýzva zahrnovala i požadavek zvěstí toho, jak nepředvídatelna urychlené odstranění le- ným a nevyváženým vývojem
gislativní bariéry, která brání nakládání s komunálním odpazavedení moderních technolo- dem projde v příštích letech.
gií energetického využití odpa- Odkládat přijetí dlouhodobé,
du v příslušných zařízeních a trvale udržitelné koncepce
požadavek na provedení nále- českého odpadového hospožitých změn národního Plánu dářství postavené na integroodpadového hospodářství,“ vaných systémech nakládání s
uvedl Pavel Drahovzal, právník odpady (materiálové a energeKanceláře Svazu měst a obcí tické využití odpadů) není dobČR. Zástupci SMO ČR, EKO- rým přístupem, jelikož za něKOMU, a.s. a Hospodářské kolik let bude Česká republika
komory společně upozornili stejně nucena přistoupit na
poslance na nutnost změny technologická řešení, jejichž
pravidel využití prostředků z nezbytnost je zřejmá již dnes.
operačních programů tak, aby Nicméně právě díky opoždění,
se české odpadové hospodář- které je již dnes výrazné, bude
ství stalo konečně stejně účel- v budoucnu nucena situaci
ným a efektivním, jako je v řešit pod extrémním tlakem a
těch státech EU, kde jsou od- za enormních nákladů.
padové předpisy vytvářeny
Mgr. Pavel Drahovzal
pouze na základě expertních
Zástupci Komise proto hned
Oddělení legislativně-právní
znalostí.
na mimořádném zasedání
Kanceláře SMO ČR
Výboru pro veřejnou správu a
regionální rozvoj Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
informovali zákonodárce o Uplynulé měsíce byly ve znamení řady veletržních prezensituaci v tříděném sběru a o tací při kterých nechyběly ani Krkonoše. Ať už to byly něřešení měst a obcí ve spolu- mecké Drážďany či Hamburk, Praha nebo polská Wroclaw,
práci se společností EKO- kde se krátce zastavíme.
KOM systém sběru stabilizoPrvní ročník Miedzynarodowego targu turystycznego Wroclaw
vat. Přednesli také požadavky
směrem k legislativnímu rámci se uskutečnil ve dnech 6 . - 8. února. Návštěvníci, kterých bylo
své činnosti. „Vyzvali jsme nepočítaně (cca 12 tisíc), se mohli o Krkonoších dovědět ve
poslance, aby nepřipustili další stánku organizovaném pod záštitou agentury CzechTourism se
zvyšovaní požadavků na vyu- zastoupením v Polsku. V jeho expozici bylo sdruženo devět
subjektů a mezi nimi i Svazek Krkonoše, nebo např. Orea Hožití odpadů v českých předpisech, zejména v situaci, kdy tels či Centrum Babylon z Liberce.
na evropském trhu odpady K účasti při skupinových prezentacích měla co říci Ivana Bílkoobtížně nacházejí odbyt a sou- vá z českého zastoupení agentury CzechTourism v Polsku:
časně řada českých předpisů „Prostřednictvím elektronické pošty, respektive prostřednictvím
jde vysoce nad rámec poža- krajů, státní správy a samosprávy, oslovuji jednotlivé destinační
davků EU,“ vysvětlila Pavla managementy, podnikatele, potenciální účastníky, kteří mají
Finfrlová, náměstkyně primáto- zájem se zviditelnit. Ti se pak spolupodílí i platbou. Možnost má
ra statutárního města Hradec tedy každý, kdo se do uzávěrky přihlásí a pak má zajištěn pult
Králové. „Je nezbytné, aby už na vystavení propagačních materiálů.“
nedocházelo k dalším kompliDr. Mirka Chaloupská, ze Svazku Krkonoše, doplnila: „ Spolukacím stávající situace jakýmipráce s CzechTourismen v Polsku nám umožňuje účast na růzkoli výraznými zásahy do celéných prezentačních akcích. Polský trh je pro cestovní ruch v
ho systému nakládání s odpaKrkonoších velkým přínosem.“
D. Palátková

Měsíce ve znamení veletrhů
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Odklízení sněhu: obce
se obávají růstu nákladů

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) nesouhlasí s
novelou zákona o pozemních komunikacích, kterou dnes
schválili poslanci. Novela přesouvá odpovědnost za schůdnost komunikací z vlastníka přilehlé nemovitosti na vlastníka
komunikace. A tím jsou ve většině případů obce. SMO ČR se
proto obává zvyšování výdajů obecních rozpočtů. Apelovat na
zrušení novely chce SMO ČR jak u senátorů, tak prezidenta
republiky.

Novela, známá také jako „chodníková“, znamená pro města a
obce nemalé zvýšení nákladů. „Nesouhlasíme s tím, aby narůstaly výdaje již dnes velmi napjatých obecních a městských
rozpočtů. Například v Praze budou chybět více než tři miliardy
korun na zajištění odpovídající techniky a personálu na odklízení sněhu,“ vysvětlil Oldřich Vlasák, předseda SMO ČR. „V
celé České republice rázem schází asi třicet miliard korun v
situaci, kdy mnoho měst a obcí nemá vyřešené například
záležitosti kolem modernizací vodohospodářských zařízení,
ke kterým se Česká republika zavázala Evropské unii,“ zdůraznil Vlasák. Sporná novela odpovědnost za schůdnost
chodníků, a tím i za případná zranění lidí, která vzniknou z
důvodu jejich špatného stavu, přesouvá na obce. Ty budou
muset vynaložit další prostředky navíc na odpovídající pojištění. SMO ČR chce oslovit senátory a případně i prezidenta
republiky, aby novelu s ohledem na nelehkou situací obcí
nepodpořili.
„V dnešní době, kdy se města a obce díky krizi potýkají s poklesem svých příjmů, považujeme schválení této novely přinejmenším za špatně načasované,“ uvedl Jaromír Jech, výkonný místopředseda SMO ČR. „Obce jsou budou najednou
nuceny řešit záležitost, která dlouhodobě funguje, a která
výrazně a neplánovaně zatíží jejich rozpočty,“ dodal Jech.
Obce se nejvíce obávají situace, kdy vlastníci domů nebudou
nijak nuceni dbát o stav přilehlých chodníků a případný úklid
sněhu budou požadovat od obce. Podle názoru SMO ČR, tak
v případě jakýchkoli kalamitních stavů, kdy sníh napadne
například přes noc, nebudou obce, narozdíl od majitelů domů,
schopny zajistit úklid včas a v dostatečné kvalitě. „Obce jen
velice složitě řeší otázku sezónních pracovníků. Na úklid sněhu přitom budou muset najímat brigádníky, které, pokud vůbec nějaké seženou, po skončení těchto krátkodobých prací
zase propustí,“ doplnil Jaromír Jech.

Komunitní plánování o.p.s. společně s CpKP pořádají kurz:

Komunitní plánování

80 hodin v pěti dvoudenních setkáních březen – červen

Odborná garance: Ivan Úlehla a Zuzana Skřičková - Komunitní plánování o.p.s., Daniel Rosecký CpKP Jižní Čechy a Martina Macurová CpKP Střední Čechy
Akreditace: Akreditace kurzu na MPSV a MV právě probíhá.

Komu je určen? Lidem, kteří chtějí využít metodu komunitního
plánování pro řešení problémů obce, zvláště pro řízení sociálních služeb a přitom:
•
•
•

sami (nebo jejich blízcí) sociální služby užívají, nebo

poskytují sociální služby, nebo

mají tyto služby na starost (města, obce, svazky obcí, kraje,
regiony).

Co je obsahem?
•
•
•
•
•
•
•
•

seznámení s metodou kom. plánování sociálních služeb

získání zkušeností od odborníků z oblasti kom. plánování
provázanost zákonů - Zákon o sociálních službách
a Zákon o obcích

zjišťování potřebnosti soc. služeb a řešení dostupnosti

provázanost plánování a financování sociálních služeb

provázanost plánování se Standardy kvality soc. služeb

uvedení do tématu - Kriterií kvality plánování soc. služeb
aplikace metody mimo oblast sociálních služeb

Cena: účastnický poplatek činí 16.800,- Kč včetně DPH
Podmínky pro získání certifikátu z výcviku:
•
•

prezence = 90% účast na výcvikových setkáních

úkoly = splnění průběžných úkolů a zpracovaný koncept
„projektu“ využití metody komunitního plánování
v dané lokalitě

Jaké budou formy výcviku?
Přednášky a semináře o komunitním plánování, jeho metodách, a postupech budou převážně dopoledne. Odpolední samostatná a tvůrčí práce účastníků v malých skupinách bude
prezentována a rozebírána společně. Počet účastníků jednoho
výcviku je 15 až 18 osob.
Místo a doba konání:
Výcvik se koná v Praze v pěti dvoudenních setkáních. První
den od 10 do 18, druhý den od 9 do 16 hodin.
V případě vašeho zájmu zašlete přihlášku na adresu
info@komplan.cz . Uzávěrka přihlášek je průběžná.

Ilustrační foto: denik.cz
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Výtěžek z hlasování o Strom roku rozdělen na výsadby
Rekordní počet hlasujících v anketě Strom roku 2008 přinesl veřejné sbírce Strom života 620 tisíc korun. Část výtěžku rozdělila komise v polovině února, kdy rozhodla o
podpoře 29 výsadeb částkou 400 tisíc korun. Díky zapojení
tisíců lidí do soutěže o nejsympatičtější strom budou na
jaře moci sázet zástupci obcí, škol či neziskových organizací v devíti krajích České republiky. Další část prostředků
z veřejné sbírky bude mezi žádající rozdělena na podzim
2009.

Mezi 29 projektů bylo tentokrát
rozděleno 400 tisíc korun. Žádaná částka však byla mnohonásobně vyšší, přesáhla 1,5
milionu korun. Svědčí to o trvalém zájmu o výsadby. „Plnou
třetinu žádostí jsme letos obdrželi ze Středočeského kraje,
za ním následovaly kraje Jihomoravský a Vysočina. Potvrdil
se také trend posledních let –
vzrůstající podíl obcí mezi žádajícími,“ říká Hana Zuchnická
z Nadace Partnerství a dodává, že kvalita projektů každoročně roste. Často nelze podpořit všechny žádosti splňující

Podpoření žadatelé podle krajů

požadovaná kritéria, i letos tak
řada z nich postoupila do takzvané Burzy projektů. Více
informací o Burze projektů na
www.nadacepartnerstvi.cz/bur
za
„Podporujeme především sázení, která přispívají k rozmanitosti krajiny nebo upevnění
vztahu ke konkrétnímu místu a
jeho historii. Granty se neomezují pouze na samotnou výsadbu – jejich nedílnou součástí je účast širšího okruhu
lidí, kterým není lhostejné jejich okolí a které přiláká nadšení a zajímavé nápady iniciátorů

výsadby,“ upřesňuje Hana
Zuchnická. Na jaře tak proběhne založení či regenerace řady
ovocných stromořadí podél
polních cest, oživení zanedbaných pozemků a obnovení
bývalých sadů, ale i dosazení

parků nebo alejí v centrech
obcí. Vzniknou dvě výukové
zahrady, občané se sejdou při
vysázení protihlukové zdi,
„své“ stromy symbolicky zasadí i novorozeným dětem. Sázet
se bude na Den Země, jinde
se do výsadeb zapojí klienti
Domu na půl cesty, myslivecká
sdružení, dobrovolní hasiči,
radioamatéři, skauti, členové a
členky Sokola, turistického
kroužku nebo školy.
Seznam podpořených projektů
najdete na internetu na
www.nadacepartnerstvi.cz/p25407&exp=male141. V loňském roce umožnil Strom života výsadbu přes 7 000 tisíc
dřevin.

Hlasy pro Strom roku přinesly
v roce 2008 veřejné sbírce
nejvíce prostředků za dobu její
existence. Přispěli ovšem i ti,
kdo se rozhodli adoptovat
strom, a také pravidelní i příležitostní dárci programu Strom
života.
Hana Zuchnická,
Nadace Partnerství,
Strom života

Č Í
I
N
A
Z Y
R
R
H
U
K
Z A
É
V
V
Y
E
O
K
C
K
N
Á
Y
E
P R
www.studiumvzahranici.cz
J A Z
L E T

Venkovské noviny, BŘEZEN 2009 , číslo 3 / 2009

Stránka 10

Plošné kácení stromů kolem silnic by bylo barbarstvím

Správci silnic podle informací
ČIŽP i zpráv v médiích se opět
v letošním předjaří chystají
kácet tisíce stromů kolem silničních komunikací. Ministerstvo životního prostředí se
proti plošnému kácení stromořa dí důra z n ě o hra z uj e .
„Považujeme takový postup za
kulturní a ekologické barbarství,“ říká ministr životního
prostředí Martin Bursík.

Aleje podél silnic jsou významným prvkem v krajině, který
utváří její typický vzhled a pomáhá tak vytvářet vztah lidí k
jejich domovu. Vytvářejí biotopy pro život mnoha drobných
živočichů, zejména hmyzu a
ptáků. Přispívají také k bezpečnosti silničního provozu,
protože v letních měsících a
slunečných dnech zastiňují
silnice, omezují přehřátí asfaltu
a vyjíždění kolejí. Zároveň
fungují jako větrolamy, což
brání větrné erozi, ale také
brání nehodám automobilistů i
cyklistů, způsobeným poryvy
větru. Stromy pohlcují prachové emise z dopravy a snižují
tak prašnost ovzduší. Aleje
také zlepšují orientaci na silnici
za špatné viditelnosti při mlze
nebo sněžení.

rok 2009 opět plánují rozsáhlá
kácení stromořadí podél silnic,
a to minimálně v počtu 9 000
stromů – většinou vzrostlých,
dobře zakotvených v krajině,
hustě olistěných. Jako hlavní
důvod se uvádí zvýšení bezpečnosti, respektive snížení
počtu dopravních nehod.

Z policejních statistik ovšem
vyplývá, že hlavními příčinami
dopravních nehod jsou nepřiměřená rychlost, nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky, nevěnování se dostatečně řízení
– telefonování, ladění rádia a
podobně. „Dopravní nehody
nepůsobí stromy, ale nepozorní a neukáznění řidiči,“ říká
Martin Bursík. Ve stejné logice
by zastánci kácení stromořadí
měli volat po bourání silničních
mostků, dopravních značek,
reklamních poutačů nebo zasypávání hlubokých příkopů.

Některé dřeviny samozřejmě
mohou být nebezpečné pro
provoz na komunikaci, buď
svým stavem, nebo zasahováním do vozovky. Ty je nutné
odstranit, a MŽP nemá v takových případech žádné námitky.
Jedná se však o jednotlivé
případy a ne o celé aleje.
„Mnohem efektivnější by bylo,
Podle informací České inspek- aby správci silnic ve spolupráci
ce životního prostředí se na s Policií ČR umístili na klíčová

místa dopravní značky, které
upozorní řidiče na nutnost zpomalení, svodidla, případně
natřeli kmeny stromů fluorescenčními barvami nebo je
vybavili odrazkami,“ říká ministr Bursík.

krajích kontroluje kácení stromů podél komunikací a svolává jednání se zástupci krajů,
správců komunikací a Policie
ČR s cílem omezovat plošné
kácení. V případě nutnosti
kácení zastavuje.

MŽP také vydalo a rozeslalo
na všechny krajské úřady metodické instrukce k ochraně a
kácení dřevin podél komunikací. Připravili jsme novelu zákona o ochraně přírody a krajiny,
která ruší možnost kácení alejí
na ohlášení a zavádí povinnost
povolovacího řízení ve správním režimu, tedy s nutností
vyvěšení záměru a veřejného
připomínkování.

Ministerstvo v nejbližších měsících zmapuje stav stromořadí podél silnic a pomůže krajům a obcím se zpracováním
plánů péče, včetně potřebných
opatření – dosadeb, nové výsadby, jednotlivého kácení a
probírek.

Ministerstvo životního prostředí již v minulosti učinilo několik
kroků pro dohodu o rozumném
postupu. Ministři životního
prostředí a dopravy poslali
společný dopis Ředitelství
silnic a dálnic, hejtmanům a
ředitelům krajských úřadů, kde
je vyzvali k zastavení plošného
kácení podél silnic, uvážlivému
přístupu při plánování kácení a
sjednocení postupu při správě
silniční vegetace. „Dohoda
mezi ministerstvy životního
prostředí a dopravy samozřejmě stále platí,“ zdůraznil vicepremiér Bursík.

Protože se ale i nadále takové
záměry objevují, obrátil se
dnes ministr životního prostředí Martin Bursík dopisem na
ministra dopravy Petra Bendla,
na vedení jednotlivých krajů a
Ředitelství silnic a dálnic s
výzvou o přehodnocení jednotlivých záměrů a zastavení
plošného kácení. „Úřady také
znovu dostanou výzvu k dodržování metodické instrukce,
uvážlivému přístupu, kácení
pouze jednotlivých dřevin a
projednání záměrů s ČIŽP,“
říká náměstek ministra životního prostředí František Pelc.

„Naším cílem není zachovat
každý přestárlý a nebezpečný
strom, ale zachovat stromořadí
jako významný prvek v naší
ČIŽP průběžně v jednotlivých krajině,“ říká náměstek Pelc.

Policisté kácejí stromy kvůli smrtelným nehodám…
Přečtení tohoto titulku na
stránkách TV Nova a představa mužů zákona s motorovou
pilou v ruce může vyloudit
úsměv na tváři. Ne však dále
uvedená fakta. Podle informací, které České inspekci životního prostředí (ČIŽP) poskytly
jednotlivé krajské správy silnic,
bude letos podél komunikací
vykáceno minimálně devět
tisíc stromů. Jak ovšem ČIŽP
upozorňuje, číslo to zdaleka
nemusí být úplné – údaje o
plánovaném kácení sice poskytla nadpoloviční většina
oslovených správců komunikací, ovšem zdaleka ne všichni.

Kauza masivního kácení silničních stromořadí má své kořeny
v roce 2006. Zima na přelomu
let 2006/2007 se stala, podle
odhadů ČIŽP, osudovou pro tři
tisíce stromů. Znamená to, že
v letošním roce nás čeká kácení minimálně trojnásobného
rozsahu? Pravděpodobně ano.
Kácení na jaře 2007 se podařilo zastavit jen díky značné
pozornosti médií a následnému politickému kroku.
Ministr životního prostředí Martin Bursík se tehdy dohodl s
ministrem dopravy Alešem
Řebíčkem a společně rozeslali
krajským hejtmanům, Ředitel-

ství silnic a dálnic a jednotlivým krajským správcům komunikací výzvu, aby omezili kácení podél silnic. Přestože ministr
Martin Bursík upozorňuje, že
dohoda mezi ministerstvy stále
platí, naznačuje bohužel současný vývoj spíše dočasnost
jejího působení. Připravovaná
novela zákona O ochraně přírody a krajiny č.114/92 Sb.,
která by stávající situaci mohla
alespoň částečně řešit, nebyla
totiž dosud přijata.

totiž informovat o svém záměru orgán ochrany přírody, který
může (v souladu s § 8 zákona
114/92 Sb.) kácení „pozastavit,
omezit nebo zakázat“. Pokud
tak ovšem do 14 dnů od podání oznámení obec neučiní, smí
oznamovatel kácet. Můžeme
jen spekulovat, zda za nečinností obcí nestojí občas také
nějaký dodatečný argument
správce komunikace. Ten může být ochoten investovat do
opravy silnice pouze v případě,
když nebudou v její blízkosti
Moc zasáhnout tak mají za
překážet stromy...
dané situace snad jen obce,
na jejichž katastru se stromy
¨Dokončení na straně 11
nachází. Povinností silničářů je
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Policisté kácejí stromy kvůli smrtelným nehodám…
Dokončení ze strany 10

„Vztah zástupců měst a obcí
ke stromům se liší místo od
místa. Důkazem, že i v dnešní
době existují obce, které sází
stromy, je například před několika dny uzavřené jarní kolo
grantů na výsadby stromů. S
podporou Nadace Partnerství
se už letos na jaře bude sázet
na 29 místech po celé ČR,
přičemž ve většině projektů
budou vysazována právě stromořadí,“ uvádí Mirka Drobílková, koordinátorka programu
Strom života Nadace Partnerství.
Vraťme se ale zpět ke kácení.
Co je vlastně jeho důvodem?
Opravdu se jedná o tolikrát
zmiňovanou bezpečnost řidičů? Podle ředitelství dopravní
policie zahynulo v roce 2008
při srážce se stromem 177
osob, což je bezesporu alar-

mující číslo (v roce 2007 to
bylo 199; v roce 2006 zahynulo 149 osob). Podrobnější
pohled do policejních statistik
ale vzbuzuje pochybnosti. Například v „přehledu viníků a
zavinění nehod“ se dočteme,
že celkem 913 usmrcených za
rok 2008 má na svědomí řidič
motorového vozidla, 39 usmrcených pak řidič nemotorového vozidla. Následuje zavinění
chodci, svůj podíl mají také
technické závady vozovky,
lesní a domácí zvěř. Jedna
osoba zemřela následkem
„jiného zavinění“. Že by to byl
právě strom, kdo se skrývá
pod položkou „jiné zavinění“?
Podívejme se podrobněji na
hlavní příčiny nehod řidičů
motorových vozidel. Nesprávný způsob jízdy stál za 62,8 %
všech nehod, následuje nedání přednosti (19,4 %), nepřiměřená rychlost (15,7 %) a ne-

správné předjíždění (2 %). V
celkovém součtu dávají výše
uvedená pochybení řidičů 99,9
% všech nehod. V porovnání s
rokem 2007 je za nejvyšším
absolutním zvýšením počtu
usmrcených na vině zejména
vliv alkoholu (zvýšení o 44
osob, tj. 122,2 %), nedání
přednosti řidiči motorových
vozidel (zvýšení o 16 osob, tj.
o 13,2 %) a nehody končící
srážkou s chodcem (zvýšení o
11 osob, tj. o 5,7 %).
K doplnění policejních statistik
je vhodné seznámit se i s funkcemi zeleně podél komunikací
na celkovou bezpečnost provozu, stejně jako s našimi a
zahraničními výzkumy vlivu
stromů na rychlost jízdy (více
informací najdete například
http://www.nadacepartnerstvi.c
z/p-25415&exp=male9). Kupříkladu takzvaná „teorie kompenzace rizika“ říká, že odstra-

něním stromů se sice sníží
riziko vzniku nehody se stromem, řidiči však budou více
riskovat: díky „většímu pocitu
volnosti“ se necítí ohroženi a
jedou rychleji, neváhají předjíždět v nebezpečných místech
apod. „Při pohledu na výše
uvedenou statistiku mě napadá jediné: Opravdu řeší vykácení alejí stávající neutěšenou
situaci na našich silnicích?
Anebo na něm bude jen na
první pohled nejlépe vidět, jak
obrovský kus práce se udělal
pro zajištění naší bezpečnosti?
Citovaná policejní statistika by
mohla zdůvodnit snad jen kácení švestkových stromořadí,“
dodává Mirka Drobílková z
Nadace Partnerství
Ing. Miroslava Drobílková,
koordinátorka programu
Strom života Nadace Partnerství,

Stanovisko Společnosti pro trvale udržitelný
život k plánům na kácení stromů podél silnic

1 % dopravních nehod;
únavy a nebezpečí mikrovlivů mají aleje podél silnic,
jedná se o případy, kdy
spánků, častých příčin těžspolu s remízy a živými
dojde k dopravním nehokých nehod.
ploty nezastupitelnou úlohu
dám vlivem pádu stromů
jako stanoviště mnoha ži→ Podloží mnoha vozovek,
na silnici (především při
vočichů a dalších organisčasto včetně silnic první
vichřicích atd.). V ostatních
mů, obohacujících náš
třídy, nevyhovuje požadavpřípadech je vina na straně
svět.
kům současných potřeb a
řidiče, především nedodrnorem. Podloží silnic,
→ Jízdní dráha vymezená
žením přiměřené rychlosti
zejména krajnice, se po
alejovými stromy je dobrým
STUŽ upozorňuje na to, že
nebo jinak nesprávným
při plánech na kácení strodeštích a mrazech rozpadá
vodítkem pro řidiče. Většizpůsobem jízdy, nepřizpůmů podél silnic je třeba brát
pod těžkými vozidly. Tento
na řidičů při jízdě podvědosobené stavu a charakteru
na zřetel všechny okolnosti
nepříznivý efekt je mírněn
mě vyhledává jízdní dráhu
silnice, jak přikazují pravia posuzovat je komplexně.
stromy, které odčerpávají
právě podle stromů, zejmédla silničního provozu.
vodu, vysušují základ silnina v mlze, za deště, v noci
→ Aleje patří k českému kul→ Na druhou stranu je zřejce a zlepšují tím její nosnebo v době, kdy celou
turnímu a přírodnímu děmé, že pokud dojde k náranost.
krajinu pokryje sníh.
dictví, stejně jako kostely,
zu vozidla do stromu,
zámky, hrady, historické
→ Díky zastínění vozovky
→ Je prokázáno, že v míszvláště pak staršího, bývají
parky nebo chráněná úzestromy se snižuje teplota
tech, kde byla alej vykácenásledky velmi vážné, časmí. Patří k obrazu české
vzduchu v alejích v horkých
na, jsou řidiči motivováni
to tragické a k nárazu můzemě, jsou součástí krajindnech až o 5 stupňů C,
volným výhledem a sešlápže dojít nejen vinou řidiče,
ného rázu, způsobu života
ještě více se snižuje teplota
nou plynový pedál
který nepřizpůsobil svoji
a české duše, která spojuje
vlastní vozovky – dochází
→ Je prokázáno, že stromové
rychlost stavu vozovky, ale
minulost s budoucností.
proto ke snížení opotřebení
aleje poskytují řidiči více
i při nárazu dalšího účastvozovky i pneumatik.
→ Při obecném úbytku živovjemů na rozdíl od mononíka nehody, který ji nezpůčišných a rostlinných druhů
tónního okolí bez stromů a → Podle statistik se aleje posobil.
v důsledku civilizačních
dílejí aktivně na méně než
přispívají tak k prevenci
Pokračování na straně 12
Společnost pro trvale udržitelný život se znepokojením sleduje zprávy o plánech silničářů
odstranit od silnic v letošním
roce přibližně 9 000 stromů –
jak zjistila Česká inspekce
životního prostředí dotazy na
jednotlivé správy silnic.

Stránka 12
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Stanovisko Společnosti pro trvale udržitelný
život k plánům na kácení stromů podél silnic

ným opatřením, chránícím jak nějších dřevin, udržovat půdu
účastníky silničního provozu, v okolí stromů.
K eliminaci negativních vlivů tak stromy, je instalace svodiJedině ve vytipovaných krajalejí doporučujeme provádět del.
ních případech, kde znamenají
preventivní opatření, v první
Samostatnou kapitolou a pod- stromy svým stavem ohrožení
řadě taková, která si nevyžamínkou „mírového soužití“ nebo skutečnou jiným způsodují velké náklady, jako jsou
účastníků silničního provozu a bem neodstranitelnou překážbílení kmenů, opatření kmenů
stromů v alejích je vlastní údrž- ku v provozu, lze přistoupit ke
dostatečně velkými odraznými
ba alejí – je třeba stromy řád- kácení stromů.
plochami, správné vodorovné
ným způsobem odborně prořeNaopak, je do budoucna třeba
značení krajnic, snížení nejzávat, kontrolovat a také, přeuvažovat o výsadbě alejí novyšší povolené rychlosti. K
devším v případě alejí ze vzácvých, samozřejmě v příslušné
nákladnějším, ale velmi účin-

Dokončení ze strany 11

Pomluva je nejvyšším stupněm ocenění

V Benešově na náměstí v budově piaristické koleje má kanceláře obecně prospěšná společnost Posázaví o.p.s. Tato
společnost byla založena v roce 2004 pro
potřeby a rozvoj regionu Posázaví.

jsou i vizitkou našeho regionu. A od loňského roku se díky společnosti Posázaví
podaří až do roku 2013 realizovat podobné projekty. Poslední dny se píše o opravě kaple klášterního kostela sv. Františka
z Assisi ve Voticích. I zde figuruje společnost Posázaví, u které Římskokatolická
farnost Votice žádala o dotaci a po úspěšně prezentaci projektu a administrativě
vybrala výběrová komise tento projekt k
realizaci.

Společnost Posázaví vznikla z iniciativy a
potřeb regionu. Založili jí dva podnikatelé,
jedna nezisková organizace a jeden svazek obcí. Tyto čtyři subjekty nezaložily
společnost, proto aby firma vytvářela majetek, ale aby pomohla všem, kdo v regionu žijí, podnikají nebo sem přijíždějí jen Ale nejen peníze, ale i skvělé nápady má
společnost Posázaví. V letošním roce je
jako turisté.
to už 4. ročník projektu Čistá řeka Sázava
Co mě vedlo k napsání tohoto článku?
a třetí, který Posázaví realizuje. Jedná se
Bohužel opět lidí, kteří v regionu Posázaví
o jarní úklid břehů řeky prováděný dobrožijí a snad se ani nedívají a nesledují, co
volníky, kteří jedou na lodích a do připrase v tomto krásném a klidném regionu
vených pytlů sbírají vše, co na břeh řeky
děje. Ano, jsem velmi hrdá na to, že zde
nepatří a s čím si příroda neumí poradit
žiji a mohu pracovat a prostřednictvím
sama. A opět nebýt skvělého posázavspolečnosti mohu dávat pracovní příležiského týmu, těžko by se takovýto projekt
tost 10 lidem, kteří tvoří opravdu skvělý
realizoval.
tým, a kteří pro tento region Posázaví
dělají opravdu více než 8 hodin denně. A V roce 2009 chceme pokračovat v komuza to jím patří moje velké DÍKY. A co nikaci a spolupráci mezi partnery v regionu. Chceme nadále prohlubovat a navavlastně dělají a co dělá společnost?
zovat spolupráci v rámci národních i meziOd roku 2004 vzniklo několik desítek pronárodní projektů. Budeme iniciovat a reajektů, které se realizovaly díky společnosti
lizovat projekty, o které je v regionu záPosázaví o.p.s. Vybudování naučné
jem.
stezky s rytířem na Blaník, vznik nového
informačního centra v Týnci nad Sázavou, V letošním roce společnost uskuteční
modernizace a vybavení informačního projekt, který je spojený s postavou majicentra ve Voticích, sochařské sympozium tele konopišťského panství arcivévody
ve Vlašimi, kniha Ptáci Podblanicka, na- Františka Ferdinanda d´Este. Následník
učná stezka Po stopách Bitvy u Jankova rakousko-uherského trůnu neodmyslitelně
a nemálo známý projekt Čistá řeka Sáza- patří do regionu Posázaví, a protože v
va. To vše vymysleli lidé z regionu a díky roce 2009 uplyne již 95 let od sarajevskéspolečnosti Posázaví se realizovaly, a to ho atentátu, rozhodli jsme se uspořádat
tím, že společnost umí získat peníze na seriál akcí, které budou mít jedno nosné –
tyto projekty. Jsem opravdu ráda, že se hlavní téma, právě postavu Františka Ferrealizovaly velmi zajímavé projekty, které dinanda d´Este. Do celého projektu je

vzdálenosti od hrany vozovky
a nejlépe až za odvodňovacím
příkopem.

Jsme přesvědčeni, že není
žádný rozumný důvod, obhajitelný „veřejným zájmem“, aby
se toto naše kulturní a přírodní
dědictví české krajiny ničilo a
podřizovalo nepřizpůsobivým,
tzn. špatným řidičům.
Ing. Jiří Dlouhý

zapojeno kromě Posázaví o.p.s. také
několik významných
partnerů – zámek
Konopiště, Město Benešov, pivovar Ferdinand, Miroslav Němec, Jiří Stibůrek, Muzeum Podblanicka, Město Týnec nad Sázavou, Líšno, a.s., České dráhy, a.s.

Tento a další projekty, které společnost
realizuje, opravdu nejsou o jednostranné
spolupráci a o tom, že společnost Posázaví na tom získá peníze do svého rozpočtu. Jde hlavně o to, ukázat že vy
všichni můžete něco udělat ať s námi
nebo sami. Je důležité si uvědomit, že
vše co uděláme a vytvoříme, tu zůstane
pro naše děti a jejich děti a záleží zcela
na nás, jak to tu přenecháme dalším, kteří
přijdou po nás. Jsme tu jen na chvilku, ale
někdy se chováme jako by po nás už nic
nebylo, jak k přírodě, tak k lidem. Spolupráce opravdu není o penězích a na to
hodně moc lidí zapomíná.
Často slýcháme, že společnost Posázaví
o.p.s. tahá z obcí, měst, podnikatelů a
neziskových organizací peníze. Těžko se
bránit pomluvám. Kdo s námi spolupracuje, tak ví, že partneři platí do společnosti
na základě svého rozhodnutí poplatky a
příspěvky na rozvoj regionu a dostávají za
to služby. Pokud někdo nesdílí, tato společně nastavená pravidla nemusí být partnerem, není to povinnost ani ve vztahu k
dotacím. Je to na každém subjektu, zdali
chce se stát partnerem společnosti Posázaví nebo ne. A jednu citaci nakonec:
„Pomluva je nejvyšším stupněm ocenění“.
Bohuslava Zemanová
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Historie kaple Nanebevzetí
Panny Marie v Pekařově

Rok 2003

Rok 2007
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Bursík a Bendl společně proti kácení alejí

Ministři životního prostředí Martin Bursík a dopravy Petr Bendl dnes vydali
společné prohlášení, v němž se shodli na systémovém řešení situace s
kácením stromořadí podél komunikací.

Shodli se na tom, že koncepčním řešením tohoto problému je přijetí vládního
návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle této novely bude pro
kácení dřevin podél komunikací nutná dohoda mezi orgánem ochrany přírody a silničním správním úřadem. Dohoda zaručí vypořádání střetu zájmu
ochrany přírody a krajiny a zájmu správců komunikací včetně uložení náhradní
výsadby a zároveň ukončí současnou praxi, kdy pro kácení stromořadí u silnic
postačuje pouhé oznámení. Novela zákona převádí i stromořadí u silnic a železnic do režimu povolovacího řízení.
Ministerstva společně zadají projekt zmapování stavu silničních stromořadí, jak
z hlediska jejich ekologického a estetického významu v krajině, tak z hlediska
bezpečnosti provozu na komunikacích a zpracování plánů péče včetně stanovení potřebných opatření (údržba stromořadí, dosadby, nové výsadby, kácení,
atd.).
Podle dohody obou ministrů se Ředitelství silnic a dálnic ČR jako správce
dálnic a silnic I. třídy se do té doby zdrží plošného kácení stromořadí podél těchto komunikací.

Ministři zároveň společně vyzvali hejtmany krajů, aby se připojili k jejich prohlášení také připojili a aby krajské správy a údržby silnic jako správce silnic II. a III.
tříd konaly v souladu s ním.
Plný text společného prohlášení obou ministrů je k dispozici na adrese
www.mzp.cz/cz/news_tz090310aleje_MZP_MD.

Ve Voticích byla představena nová publikace na
podporu veřejné sbírky na opravu kostela sv. Františka

Ve čtvrtek 26. února 2009 se ve Voticích uskutečnila prezentace nově vydané publikace na podporu veřejné
sbírky vyhlášené Městem Votice na
opravu havarijního stavu střechy kostela sv. Františka ve Voticích.

Podvečerní povídání o jedné z nejvýznamnějších památek města vzbudilo
mezi veřejností velký zájem a kdo přišel
přesně na začátek, ten jen velmi obtížně
hledal místo k sezení. Během povídání se
přítomní seznámili nejen s historií této
památky, ale také s jejími legendami, duchovním životem i exponáty a prostory,
které nejsou běžnému návštěvníku přístupné. V rámci prezentace promluvila
paní starostka Votic Jana Kocurová, kronikář Pavel Pavlovský, páter Jan Böhm,
iniciátor veřejné sbírky Jiří Maršíček, restaurátor památek Milan Kadavý, statik
Otakar Hrdlička a zpracovatelka projektu
Lucie Krubnerová.
Přítomní hosté měli možnost seznámit se
se současným stavem této kulturní památky, s příležitostmi získání dalších finančních prostředků na její obnovu prostřednictvím dotačních titulů, s průběhem

vyhlášené veřejné sbírky i s plánovanými
aktivitami do budoucna.

Nově vydanou brožuru, jejíž výtěžek bude
věnován na podporu veřejné sbírky, je
možno zakoupit na Městském úřadě ve
Voticích, v informačním centru, místní
knihovně, v kostele a na dalších místech.
Cena jednoho kusu je 150 Kč. Veřejnou
sbírku je možné rovněž podpořit přímo
Celkové náklady rekonstrukce kostela sv.
příspěvkem na k tomu určený bankovní
Františka jsou však několikanásobně vyšúčet – 031245-0320085349/0800.
ší. Pohybují v řádu 5 mil. Kč a vzhledem k
Prostřednictvím této sbírky, která bude velmi poškozené střeše a zatékání do
probíhat až do července roku 2010, se objektu neustále narůstají.
podařilo během více než půl roku od její„Klášter je místo spojené s životy našich
ho zahájení nashromáždit finanční propředků, místo spojené s životy lidí. Rád
středky ve výši cca 90 tis. Kč. Ty budou v
bych, aby toto místo bylo obnoveno a
letošním roce použity jako finanční spoluzase v plné slávě sloužilo Bohu a lidem.
účast přislíbené dotace na realizaci I.
Ať obnova kláštera je také obnova našeetapy opravy objektu – kompletní rekonho života a naděje“, říká votický farář Jan
strukci osmiboké kaple Panny Marie o
Böhm. K úplné obnově kostela nás čeká
celkových nákladech cca 920 000 Kč.
ještě mnoho práce, ale snad se postupnýProjektový záměr byl předložen v rámci 3.
mi kroky a za přispění široké veřejnosti
kola výzvy programu LEADER v Posázaví
podaří. Děkujeme všem dárcům za jakýa nyní čeká na konečné schválení Miniskoliv příspěvek v rámci vyhlášené sbírky.
terstvem zemědělství prostřednictvím
Státního zemědělského intervenčního
Lucie Krubnerová
fondu.

Venkovské noviny, BŘEZEN 2009 , číslo 3 / 2009

Stránka 14

Cestovní ruch zaznamenal v roce 2008 mírný pokles

Český statistický úřad zveřejnil 18. února očekávanou
rychlou informaci o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního
ruchu za 4. čtvrtletí resp. za
celý rok 2008. Ve 4. čtvrtletí
2008 klesl meziročně počet
ubytovaných hostů o 5,4 %.
Pokles se více projevil u
zahraničních (o 6,3 %) než u
domácích hostů (o 4,2 %) a
byl zaznamenán ve všech
kategoriích hromadného
ubytování vyjma čtyřhvězdičkových hotelů. Za celý

rok 2008 nebyl již pokles tak
dramatický, došlo k meziročnímu snížení počtu ubytovaných hostů o 0,9 %, z toho
domácích hostů o 1,5 % a
zahraničních o 0,4 %.

Ve 4. čtvrtletí zavítalo do hromadných ubytovacích zařízení
cestovního ruchu celkem 2,6
milionu hostů, což bylo meziročně o 5,4 % méně. Zahraničních hostů (nerezidentů) se
ubytovalo 1,4 milionu (o 6,3 %
méně) a domácích hostů
(rezidentů) 1,2 milionu (pokles
o 4,2 %). Nejvíce osob (934

Společné projekty pro
bezpečné pohraničí

V rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi
ČR a Saskem schválil Monitorovací výbor v Dážďanech 17
projektů s podílem prostředků EU ve výši cca 10,5 miliónů
EUR. Celkové náklady těchto projektů dosahují výše cca 12
miliónů EUR.

Ve stěžejní prioritní ose programu Rozvoj společenských rámcových podmínek v dotačním území bylo podpořeno 12 projektů, z nich lze jmenovat například projekt zaměřený na památkovou péči "Průzkum a dokumentace malých památek v českosaském příhraničí" nebo projekt přibližující tradice Krušnohoří
"Zprostředkování společných historických hodnot lidových staveb a životního stylu včetně lidového umění v Krušnohorském
regionu Seiffen/Lesná". Dále budou realizovány tři projekty s
názvem "Zlepšení bezpečnosti v česko-saském pohraničí",
které jsou zaměřeny na rozvoj služební kynologie, bezpečnost
dopravy a boj proti extremismu.
V prioritní ose Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu byl
schválen např. projekt "Českosaské Švýcarsko - excelentní
přeshraniční turistická destinace". "Přeshraniční ekologická
výchova v oblasti ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje
v Českosaském Švýcarsku, Hornolužickém pohoří a Lužických
horách" je dalším schváleným projektem z prioritní osy Zlepšení situace přírody a životního prostředí

Alokace programu pro programové období 2007 - 2013 činí
celkem 207 mil. EUR ze zdrojů EU, zbývá tak stále dostatek
finančních prostředků na realizaci dalších kvalitních projektových záměrů. Zájemci naleznou informace k podání žádosti a
kontakty na internetové prezentaci programu Cíle 3/Ziel3 nebo
na stránkách strukturálních fondů. Dotazy k možnostem získání podpory na přeshraniční spolupráci zasílejte na kontakt@ziel3-cil3.eu.
(MMR)

tisíc) se ubytovalo v tříhvězdičkových hotelech (nárůst o
4,0 %), ale nejvyšší růst počtu
příjezdů hostů oproti stejnému
období minulého roku vykázaly hotely čtyřhvězdičkové (o
8,6 %). Ostatní kategorie zaznamenaly snížení počtu příjezdů hostů.

Vývoj ve 4. čtvrtletí ovlivnil i
výsledky za celý rok 2008,
které však nebyly tak dramatické. Počet ubytovaných hostů
vzrostl v pětihvězdičkových
hotelech (o 1,8 %, z toho nerezidentů o 3,3 %, u rezidentů se
však projevil pokles o 13,7 %)
a čtyřhvězdičkových hotelech
(nárůst o 11,9 %, z toho nerezidenti o 7,3 % a rezidenti o
33,1 %). Pokles zájmu o využití služeb hromadného ubytování se projevil v počtu ubytovaných hostů nejvíce u nižších
cenových kategorií.

Počet zahraničních hostů z
většiny tradičních zdrojových
zemí ve 4. čtvrtletí meziročně
klesl, nejvíce u hostů ze Spojeného království (o 22,6 %),
naopak vzrostl počet hostů z
Polska (o 17,7 %) a z Ruska
Počet přenocování za rok
(o 16,4 %).
2008 se snížil o 3,8 %. Na
Ve 4. čtvrtletí 2008 dosáhl
poklesu se více podíleli tuzemcelkový počet přenocování
ští hosté - pokles o 4,7 %, u
hostů v hromadných ubytovanerezidentů byl pokles mírnější
cích zařízeních 7,2 milionu,
- o 3,0 %.
což bylo meziročně o 8,2 %
méně. Počet přenocování rezi- Podobný vývoj potvrdila i rychdentů klesl o 9,2 % a nerezi- lá informace ČSÚ ze 17. února
dentů o 7,5 %. Z jednotlivých t.r. o vývoji tržeb maloobchokategorií zaznamenaly růst du, ubytování a stravování: v
pouze tříhvězdičkové (o 2,1 %) samotném ubytování se tržby
a čtyřhvězdičkové hotely (o meziročně snížily ve 4. čtvrtletí
12,0 %). Všechny ostatní kate- o 10 % a toto období svým
gorie hromadného ubytování způsobem negativně ovlivnilo
vykázaly relativně velký po- vývoj v celém roce 2008 - došlo ke snížení tržeb o 5,3 %
kles.
oproti předchozímu roku.
Z regionálního pohledu byl
zaznamenán pokles ve všech Vývoj byl částečně způsokrajích - nejvyšší na Vysočině ben globální krizí a multipli(o 21,8 %) a v kraji Pardubic- kačním efektem její medialikém (o 18,5 %). Jedinou výjim- zace, což mohlo mít vliv i na
kou byl Karlovarský kraj, ve spotřební chování v posledkterém se počet přenocování ních měsících roku. Otázkou
mírně zvýšil (o 0,6 %) vlivem je, jaký vliv na cestovní ruch
růstu počtu přenocování za- měl vývoj kurzu české koruhraničních lázeňských hostů.
ny.
(MMR)
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