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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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V Přerově jednali zástupci EHSV
o budoucnosti evropského venkova
Ve dnech 18. – 19. června
2009 proběhla v Přerově a
jeho okolí dvoudenní akce
na evropské úrovni. Hlavními aktéry byli členové Evropského hospodářského a
sociálního výboru (EHSV),
kteří zde diskutovali na téma
rozvoje venkova.

V rámci rozvoje venkova, který
se v posledních letech dostává
do centra pozornosti Evropské
unie, dostalo město Přerov
šanci stát se místem 100. výročního zasedání Evropského
hospodářského a sociálního
výboru, sekce NAT pro zemědělství, rozvoj venkova a životní prostředí. Členové sekce
využili příležitosti českého
předsednictví a tudíž možnosti
poznání specifik českého zemědělství a českého venkova.
Poznávání bylo umožněno jak
formou čtvrtečního veřejného
slyšení za přítomnosti významných odborníků, tak formou
páteční exkurze. Čtvrteční
zasedání se konalo v Přerově
v klubu TEPLO na Horním
náměstí. Odpolední část veřejného slyšení proběhla za přítomnosti odborníků na ekologické zemědělství, alternativní
zdroje energie a rozvoj venkova. Mezi přednášejícími o rozvoji venkova, resp. o programu
LEADER+, který je určen na
jeho financování, vystoupili
Lucie Krumpholcová z Ministerstva zemědělství ČR, Michaela Pruknerová z Olomouckého Krajského úřadu,
František Kopecký jako zá-

stupce Místní akční skupiny
Rozvojové partnerství regionu
Hranicko, financované právě
ze zmiňovaného LEADERu+.
O rozvoji venkova v jedné z
kandidátských zemí – Chorvatsku – referovala Visnja Jelic
Muck a o mezinárodním pohledu polská expertka Urszula
Budzich-Szukala, koordinátorka mezinárodní platformy
PREPARE. O ekologickém
zemědělství přednášel náměstek ministra zemědělství Jiří
Urban i Kateřina Nesrstová ze
Svazu ekologického zemědělství Pro-Bio. Finální část veřejného slyšení byla věnována

produkci a spotřebě obnovitelných energií, kterými se zabýval poradce ředitel odboru
udržitelné energetiky a dopravy Ministerstva životního prostředí Petr Holub, dále Roman
Haken, člen předsednictva
Evropského hospodářského a
sociálního výboru,
ředitel
neziskové organizace CpKP
střední Morava a zároveň hlavní organizátor, a rovněž Michal
Bartoš, ředitel Centra ekologických aktivit Sluňákov. Po skončení zasedání se členové přesunuli na hrad Helfštýn, kde na
ně kromě uvítání trubačů z
přerovské ZUŠ čekala prohlíd-

ka hradu včetně exponátů
uměleckého kovářství a bohaté občerstvení.

Páteční exkurze přinesla možnost poznání českého venkova
a zemědělství „na vlastní oči“.
Na programu dne byla jak prohlídka biofarmy v Břestu, která
je jediná svého druhu v širokém okolí, tak návštěva Centra
ekologických aktivit v Horce n.
Moravou - Sluňákova. Součástí exkurze bylo rovněž setkání
s Místní akční skupinou Rozvojové partnerství regionu Hranicko.
Jana Lavičková, CpKP
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Obce a hasiči dostanou od Olomouckého kraje
5 milionů korun na likvidaci následků povodní
Obce na Jesenicku a Hranicku postižené v červnu záplavami dostanou od Olomouckého kraje první finanční příspěvky.

V pondělí 29. června o tom
rozhodlo krajské zastupitelstvo. Obce a Hasičský záchranný sbor Olomouckého
kraje dohromady získají pět
miliónů korun. Peníze odejdou
z účtu kraje ještě v průběhu
dneška, aby je příjemci mohli
co nejdříve začít využívat.
„Kdo rychle dává, dvakrát dává. Chceme, aby starostové
mohli poskytnutou pomoc operativně využít například na
úhradu pohonných hmot, ubytování a stravování pro zasahující hasiče, opravu jejich
techniky, pronájem kontejnerů
na odpad, odvoz naplavenin a

suti a nákup desinfekčních Obce z Hranicka
prostředků,“ uvedl hejtman.
Bělotín: 100 000 Kč
Celkem 4,3 miliónu korun doČernotín: 100 000 Kč
stanou obce z Hranicka a JeHranice: 100 000 Kč
senicka. Dalších 700 tisíc kraj
Hustopeče nad Bečvou:
poskytne profesionálním hasi400 000 Kč
čům, kteří v zaplavených obMilotice nad Bečvou:
lastech působí. Žádná obec
100 000 Kč
nedostane méně než 100 tisíc
Olšovec: 100 000 Kč
korun. Pokud byla zaplavena
Polom: 100 000 Kč
celá, případně celá její místní
Potštát: 100 000 Kč
část, kraj jí poskytne 200 tisíc
Střítež nad Ludinou:
korun. Nejvyšší částku, a to
100 000 Kč
400 tisíc korun, získá městys
Hustopeče nad Bečvou. Obce z Jesenicka
„Hustopeče se vymykají svou
velikostí a rozsahem poškoze- Bělá pod Pradědem:
ní, proto jsme se rozhodli po- 100 000 Kč
skytnout jim nejvíce peněz,“ Bernartice: 200 000 Kč
uvedl náměstek hejtmana zod- Černá Voda: 100 000 Kč
povědný za finance Ivan Kosa- Česká Ves: 100 000 Kč
tík.
Hradec – Nová Ves:
100 000 Kč

Javorník: 200 000 Kč
Jeseník: 100 000 Kč
Kobylá nad Vidnávkou:
200 000 Kč
‚Mikulovice: 200 000 Kč
Písečná: 100 000 Kč
Skorošice: 200 000 Kč
Stará Červená Voda:
200 000 Kč
Supíkovice: 100 000 Kč
Uhelná: 200 000 Kč
Vápenná: 100 000 Kč
Velká Kraš: 200 000 Kč
Velké Kunětice: 100 000 Kč
Vidnava: 200 000 Kč
Vlčice: 200 000 Kč
Žulová: 200 000 Kč
Hasičský záchranný sbor
Olmouckého kraje:
700 000 Kč

Videoloterní terminály až po dohodě s obcí
Od počátku června 2009 má Ministerstvo financí ČR vyžadovat při povolování provozování videoloterních terminálů dohodu s obcí, má-li obec vydánu
vyhlášku o regulaci výherních hracích
přístrojů. Tento postup byl dohodnut
se zástupci Svazu měst a obcí ČR, ministerstva a provozovatelů hazardních
her v dubnu tohoto roku. Při tomto
jednání byl rovněž dohodnut postup
při řešení problémů se stávajícími provozovnami hazardních her, tzv. princip
3K.

Praha (3. 6. 2009) „Po dlouhodobém úsilí
Svazu usedli za jeden stůl zástupci samospráv, státní správy i podnikatelské sféry
z oblasti hazardních her, aby se dohodli
na principech jejich provozování,“ vysvětluje Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst
a obcí ČR (SMO ČR). Jedním z hlavních
cílů jednání bylo stanovit závazné podmínky, za jakých budou nadále povolovány videoloterní terminály ve městech a
obcích. Velmi často se totiž stává, že v
obci, která vydala vyhlášku omezující
provoz výherních hracích přístrojů
(automatů) na určitých místech nebo v
určitém čase, umístí provozovatel na jejich místo videoloterní terminál. „Ty totiž
namísto obce povoluje ministerstvo finan-

Ivo Heger

se vztahuje vyhláška příslušné obce o
regulaci provozu výherních hracích přístrojů, bylo žadatelem doloženo, že obec
nemá námitky proti vydání povolení k
provozování technického zařízení v takto
„dotčeném“ místě. V případě, že žádost
vyjádření obce obsahovat nebude, ministerstvo financí povolení nevydá. „Toto
rozhodnutí jednoznačně vítáme, jde o
krok ke zlepšení regulace hazardu v obcích. Doufáme, že se promítne i do nového zákona o hazardních hrách,“ komentuMístostarosta města Mohelnice Pavel
je nový postup Oldřich Vlasák.
Němec poukazuje na nepříznivé dopady
provozování hazardu ve městech a ob- Vedle tohoto zásadního rozhodnutí se
cích: „Obce pak musí řešit problémy spo- všechny zúčastněné strany shodly i na
jené s následky hazardních her, přede- postupu při řešení stávajících provozovavším domácí násilí, drobné krádeže, gam- ných hazardních her, spočívající v tzv.
blerství, rozpad rodiny, popřípadě i neza- principu 3K: konkrétní obce sdělí konkrétměstnanost. Jinými slovy obce chtějí mít nímu provozovateli konkrétní problémy, a
o možnost regulovat hazardní hry na to zejména v oblasti ochrany dětí a mlasvém území s přihlédnutím k místním distvých, vizuálního řešení provozoven,
provozního režimu provozoven s ohledem
podmínkám.“
na zachování veřejného pořádku v obci a
Jednání na ministerstvu financí pod vedehistorických center apod. Bude následoním náměstka ministra Tomáše Zídka
vat jednání o jejich řešení, v případě nebylo uzavřeno následujícím rozhodnutím:
dohody bude věc konzultována na úrovni
s účinností od 1. června 2009 bude Minisjednotlivých asociací provozovatelů a
terstvo financí ČR požadovat, aby k žáSvazu měst a obcí ČR.
dosti o vydání povolení provozování videoloterních terminálů v místech, na něž
Lenka Zgrajová,
cí podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích.
To je velmi paradoxní, jelikož zastupitelstvo chce hazard v nějaké části obce,
např. v historickém centru, omezit, ale
ministerstvo tento záměr nereflektuje a
videoloterní terminál v daném místě povolí,“ uvádí příklad z praxe výkonný místopředseda Svazu Jaromír Jech. V současnosti se oproti 3000 ks videoloterních
terminálů v roce 2006 provozuje desetinásobek.
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Ministři zemědělství EU v Moravském krasu
Druhý den neformálního setkání ministrů zemědělství a bylo vymetení pavouků," doplrybářství zemí Evropské unie byl věnován seznámení s Mo- nil Jan Sedlák. Přesto delegáty
čekaly speciality. Třeba archivravským krasem a Punkevními jeskyněmi.
ní sýr eidamového typu, který
Ministři v čele s evropskou Musím počkat, až prohlídka zaujal hlavně italské a anglické
komisařkou pro zemědělství a skončí, zasanovat prostory a ochutnávače. Před domem
rozvoj venkova Mariann začít až odpoledne. I tak jsem také dočasně vyrostl velký
Fischerovou Boelovou měli vstávala jako vždy, museli stan s posezením. "Evropská
také možnost nahlédnout do jsme připravit vše na ochut- unie nám pomohla dotací z
„kuchyně“ jednoho z nejúspěš- návky, manžel dojil. A spát fondu Leader, dali nám příspěnějších malých pivovarů ČR v jsme šli ve tři hodiny ráno," vek na multifunkční areál před
Černé Hoře. Hosty provázel vysvětlovala Eva Sedláková s domem, kde máme ohrádku s
hejtman Jihomoravského kraje úsměvem.
kozičkama, sedlácký stůl na
Michal Hašek. Moravský kras
Samotní ministři zemědělství ochutnávky, doplňovat zde
navštívila i skupina delegátů
sice do Šošůvky přijet neměli, budeme i výstavku zemědělsetkání. Na programu měli
Sedlákovi ale strávili půl dne ských strojů. Museli jsme se
kromě černohorského pivovaru
průvodcováním asi sedmde- nějak revanšovat," vysvětluje
také návštěvu kozí farmy a
usměvavá paní domu, když
sátky delegátů ministerského
Sloupsko-šošůvských jeskyní.
delegáti míří z jejího dvorku s
doprovodu a tří desítek zahramalou výrobnou kolem pultu
Delegáti z ministerstev ničních novinářů. Držitelé
se sýry zpět do autobusu.
značky regionální produkt Monavštívili kozí farmu
ravského krasu, jejichž kozí Někteří z nich včetně členů
Šošůvka: Dvaapadesátiletý sýry se chlubí i oceněním Zlatá policejního doprovodu se záJan Sedlák ze Šošůvky a jeho chuť a Zlaté plody Jižní Mora- sobou právě nakoupených
o rok mladší manželka Eva vy, jim ukazovali, jak se daří mléčných dobrot. Většina také
vstávají denně před pátou rá- chovu koz v krasové oblasti i v s velkou úlevou, dveře domácí
no. Kvůli práci na své kozí jakých podmínkách se v rodin- toalety se zejména díky dámfarmě a v rodinné mlékárně. V ném podniku zpracovává a ské části delegátů ministerstev
noci na včerejšek spali jen dvě vyrábí několik tun kozích sýrů zemědělství netrhnou.
hodiny. I když výrobu sýrů ročně. "Nečekali jsme, že nás
odložili až na odpoledne. Za- zařadí do programu, o to víc Na početné návštěvy jsou ale
městnaly je přípravy na ná- nás to překvapilo. Samozřejmě v Šošůvce zvyklí. Sedlákovi
vštěvu asi stovky hostů. Kozí příjemně, je to hodně repre- totiž spolupracují s Mendelofarma se totiž dostala na se- zentativní návštěva. Dozvěděli vou zemědělskou a lesnickou
znam míst zařazených na ofici- jsme se to asi před měsícem a univerzitou. Na farmu se tak
ální program takzvané ministe- půl, tak jsme alespoň dokončili pravidelně jezdí dívat studenti
z celého světa. "Zrovna zítra
riády.
věci, na které nebyl čas. Spíš mají přijet studenti ze 17 zemí.
"Výrobu jsem musela odložit. než speciální příprava to ale

Čeká nás tak další prohlídka,"
dodává Jan Sedlák, když spolu
se starostou Šošůvky čeká na
opožděný třetí autobus návštěvníků. Předchozí dva dorazily zase dříve, než bylo ohlášeno. A neplánovaně se rozdělily.
Ani po odjezdu všech ale Sedlákovy nečeká relax.
"Odpoledne začneme výrobu,
jede každý den, sedm dní v
týdnu, mléko se musí zpracovat. Balit sýry budeme namísto
odpoledne asi někdy v noci,"
krčí majitel kozí farmy rameny.

Firmu, která dodává čerstvé
sýry a jejich ochucené variance s bylinkami, bazalkou, gyros příchutí i brynzu či archivní
sýr do celé země, táhne s
manželkou a rodiči. Pomáhaly
i děti, dcera je ale po porodu,
syn po operaci. A na zaměstnance nejsou zatím kvůli výdajům za nové přístroje peníze.
"Letos jsme poprvé dorovnali
nabídku a poptávku. Další
rozšiřování si ale musíme rozmyslet. Teď máme 120 koz a
dalších čtyřicet na chov. A
jsme na to čtyři," dodává Sedlák.
Mladá fronta DNES, 2.6.2009,
rubrika: Jižní Morava,
strana: 2,
autor: PAVLA KOMÁRKOVÁ

Rytířské noviny informují turisty o atraktivitách regionu
Nová tiskovina propaguje turistický
region Kraj blanických rytířů. Český
svaz ochránců přírody ve Vlašimi připravil ve spolupráci s obcemi, městy a
dalšími partnery v regionu propagační
Rytířské noviny, ve kterých seznamuje
návštěvníky oblasti s místními atraktivitami.

Snažíme se tímto způsobem oslovit
všechny návštěvníky Kraje blanických
rytířů. Forma článků, ve kterých představujeme různé turistické cíle, akce a zajímavosti, je pro některé přitažlivější, než
klasické propagační letáky. Zároveň využíváme větší prostor k poskytování informací o ochraně přírody a kulturního dědictví regionu, které jsou největší hodnoVydání novin je po loňském již druhé v
pořadí. Představuje pestrou nabídku turis- tou našeho kraje.“
tických atraktivit, přehled zajímavých akcí, Kraj blanických rytířů, jehož středem je
ale také například kulinářskou specialitu bájná hora Blaník, zaznamenává v poblanického rytíře z Podblanické kuchařky. sledních letech výrazné zvýšení zájmu
návštěvníků. Podílí se na něm jak propaKarel Kříž z Českého svazu ochránců
gace, tak významně se rozšiřující nabídka
přírody ve Vlašimi vydání komentuje:
turistických cílů a služeb. V uplynulých
„Noviny jsme vydali již v loňském roce a
letech došlo například k rozsáhlé rekonměli jsme velmi dobrou odezvu čtenářů.
strukci zámku a parku ve Vlašimi, rekon-

strukci ubytovny v Kondraci, vybudování
interaktivní stezky „S rytířem na Blaník“ i
nových cyklotras a cyklostezek.

Region zaznamenal v červnu úspěch s
cyklotrasou „Po stopách blanických rytířů“
vybudovanou obcí Kondrac, která se
umístila na 3. místě kategorie cykloturistika v hlasování návštěvníků portálu
www.kudyznudy.cz.

Propagace regionu včetně vydání Rytířských novin je realizována díky projektu
„Kraj blanických rytířů, díl druhý“, spolufinancovaného Evropsko unií v rámci Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Čechy.
Petr Zapletal
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Zelená úsporám je o něco málo přístupnější

Ministerstvo životního prostředí upřesnilo podmínky
pro čerpání dotační podpory
z programu Zelená úsporám,
zaměřeného na zateplování
domácností v České republice, výstavbu pasivních domů a instalaci obnovitelných
zdrojů energie pro vytápění.

Hlavní změnou, kterou upřesnění podmínek přináší, je fakt,
že jednotlivé dílčí opatření ke
snížení spotřeby energie na
vytápění, bude uznatelné pro
přiznání dotace, i když bylo
provedené již v minulosti.
Dosud bylo možné žádat na
dílčí zateplení podporu pouze
pokud žadatel plánoval provést
zároveň tři dílčí opatření anebo
dvě a k tomu vyměnit hlavní
zdroj vytápění za obnovitelný.
Ode dneška tak jako jedno z

těchto dílčích opatření bude
uznatelné i to, které bylo provedeno před 1. dubnem 2009.
Musí ovšem splňovat energetické parametry, dané programem Zelená úsporám.

ně pomohou k dalšímu snížení
skleníkových emisí. Na podporu tak dosáhne o něco více
domácností a nijak se tím nesnižuje celkový ekologický
efekt Zelené úsporám,“ říká
ředitel odboru udržitelné energetiky a dopravy MŽP Petr
Holub. „Naším základním cílem je, aby co nejvíce domů a
bytů v České republice prošlo
celkovým zateplením. Proto
doporučujeme žadatelům, aby
zvážili zda nedosáhnou na
vyšší dotaci, která je určena
pro komplexní zateplení a byla
by pro ně tedy výhodnější,“
uzavírá Petr Holub.

Když například někdo již před
dvěma lety vyměnil okna svého domu, dosud pro podporu z
programu Zelená úsporám
musel zvolit buď variantu komplexního zateplení nebo hledat
tři dílčí kroky (například zateplit
obvodové stěny, strop obytné
části i její podlahu). Nyní bude
výměna oken uznána jako
provedené opatření a bude
třeba k ní přidat již jen dvě
další (anebo kompletně zatep- „Považujeme za důležité zdůlit dům či byt).
raznit, že v případě komplexního zateplení (část programu
„Podmínky programu jsme
A.1) se hodnotí pouze celkový
upřesnili, protože i opatření
výsledek, tedy požadovaná
provedená v minulosti implicitdosažená úspora energie a

Vesnicí roku je Tučín

Obec Tučín zvítězila v krajském kole soutěže Vesnice roku
2009 Olomouckého kraje. Z 33 přihlášených obcí ji vybrala
hodnotící komise, která výsledky soutěže zveřejnila v pondělí
22. června v Olomouci. Obec Tučín získala zlatou stuhu pro
vítěze. Modrou stuhu za společenský život si vybojovala Dlouhá Loučka a zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí
Jezernice. Bílou stuhu za činnost mládeže komise přiřkla obci
Pavlovice a oranžovou stuhu za spolupráci samosprávy a zemědělského subjektu pak Tištínu. „Vítěz krajského kola dostane z rozpočtu Olomouckého kraje sto tisíc korun. Od ministerstva pro místní rozvoj pak může získat milión korun,“ uvedl
náměstek hejtmana Pavel Horák.

Kokořínský cyklobus připraven

Místní dopravce Kokořínský Někteří návštěvníci pak budou
SOK je připraven na víken- moci využít i malý bonus jízdenky je totiž možno využít
dové návštěvníky
jako slevový kupon na vybrané
Nový cyklobus Kokořínskem a
kulturní akce v uvedených
Máchovým krajem budou moci
městech.
o prázdninách využívat návštěvníci Doks, Dubé a Mše- Linka cyklobusu č. 250612
na. Tato tři města letos opět poprvé vyjel 26. června a bude
propojí místní dopravce pravi- každý pátek, sobotu a neděli
delnou víkendovou linkou, pokračovat až do 6. září 2009.
která má umožnit snadnější
Jízdní řády cyklobusu nalezpohyb cyklistů i pěších turistů
nete na www.mseno.eu,
v tomto regionu.
www.mestoduba.cz, www.dokMalé mikrobusy Kokořínského sy.com, www.kokorinskysSOKu, vybavené přívěsným ok.cz.
vozíkem, pojmou na patnáct
Václav Novák, místostarosta
cestujících a stejný počet kol.
města Mšena

absolutní potřeba tepla, bez
ohledu na to, jaké parametry
mají jednotlivá opatření,“ říká
ředitel Státního fondu životního
prostředí Petr Štěpánek. „Tuto
variantu tedy mohou využít
všichni ti, kdo v minulosti investovali například do výměny
oken, která by nesplnila kritéria
kladená na dílčí opatření v
části A.2,“ dodává Petr Štěpánek.
Program Zelená úsporám administruje Státní fond životního
prostředí. Žádosti o podporu
přijímají všechny jeho krajské
pobočky a v nejbližších týdnech se k nim připojí i pobočky
bank, které uspěly ve výběrovém řízení. Veškeré informace
o programu jsou na stránkách
www.zelenausporam.cz.
Jakub Kašpar

Partnerství v sociálních službách
Centrum pro komunitní práci
střední Čechy od 1. června
2009 realizuje projekt, který
je zaměřen na podporu odborných partnerství v sociálních službách – Podpora
partnerství v oblasti poskytování sociálních služeb na
území Středočeského kraje.

sociálních služeb.

V rámci projektu vznikne
w e b o vý p ortál p art n er stvi.cpkp.cz, který umožní zveřejnění informací o jednotlivých
službách, kapacitách, což mimo jiné povede ke zkvalitnění
a zefektivnění nabídky poskytovaných služeb a informovaNašim cílem je zaměřit se na nosti o nich.
vznik partnerských koalic, jeV současné době probíhá majichž členy budou poskytovatepování v rámci Středočeského
lé daných sociálních služeb,
kraje a kontaktování potencioúzemí řešící poskytování dané
nálních zájemců z řad poskytoslužby a další odborníci. V
vatelů služeb, regionů řešících
rámci tohoto projektu vzniknou
danou problematiku a dalších
v průběhu roku 2009 – 2010
odborníků.
koalice řešící služby - "Dům na
půl cesty" a "Azylové bydlení". Projekt je podpořen v rámci
Operačního programu lidské
V rámci vzniklých, dojde k hlezdroje a zaměstnanost.
dání řešení v oblasti poskytování služby, jejího územního Kontakt:
rozsahu, potřebných kapacit, Martina Macurová,
možností financování, kvalita odborná koordinátorka projekslužeb a další témat plynou- tu, CpKP střední Čechy, Vocích s diskusí. Další aktivitou, dičkova 36, Praha 1,
která v rámci partnerských martina.macurova@cpkp.cz,
koalic bude probíhat jsou partnerstvi@cpkp.cz,
vzdělávací semináře a mož- ww w.cpkp.c z /pob ocky-stc,
nost využít konzultací zaměře- partnerstvi.cpkp.cz
ných na kvalitu poskytování
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EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS

občanské sdružení právníků aktivní od roku 1995 v
právní ochraně životního prostředí a lidských práv

hledá

ORGANIZAČNÍHO
ŘEDITELE / KU
statutárního zástupce
a výkonnou složku organizace
Náplň práce:

•
•
•
•

vedení administrativního teamu v neziskové organizaci právníků
koordinace a řízení teamů, spolupráce s právníky
projektové řízení, personalistika

podíl na fundraisingu a PR organizace
Požadujeme:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

motivaci pro práci ve veřejném zájmu
vysokoškolské nebo vyšší vzdělání

dobré komunikační a organizační schopnosti,
schopnost týmové práce

dobrá úroveň práce s PC, vstřícný přístup k informační technice
alespoň základní znalost angličtiny

praxe výhodou, nejlépe na podobné pozici v NGO či
v komerční firmě
plný úvazek

Nabízíme:

zajímavou a kreativní práci se smysluplným cílem
neformální pracovní prostředí

odpovídající finanční ohodnocení
místo výkonu práce Brno

bonusy: stravenky, 5 týdnů dovolené, flexibilní pracovní doba
Předpokládaná doba nástupu dle domluvy,
ideálně co nejdříve

Přihlášky obsahující životopis a motivační dopis
posílejte Mgr. Martinu Fadrnému na e-mail: martin.fadrny@eps.cz (předmět: Ředitel/ka – konkurz)
nebo na adresu: EPS, Dvořákova 13, 602 00 Brno. Tel.:
545575229
Více o EPS na www.eps.cz

pořádají kurz:

Komunitní plánování
80 hodin v pěti dvoudenních setkáních

Odborná garance:
Ivan Úlehla a Zuzana Skřičková - Komunitní plánování o.p.s.
Daniel Rosecký - CpKP Jižní Čechy
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 KPSS / z ískání zkušeností od odborníků
z oblasti KPSS / provázanost zákonů - Zákon o sociálních službách a Zákon o obcích / zjišťování potřebnosti soc. služeb a
řešení jejich 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. Výcvik se koná v Praze v pěti dvoudenních
setkáních. První den od 10 do 18, druhý den od 9 do 16 hodin.

Termíny konání výcviku:
21. – 22. září 2009 / 15. – 16. říjen 2009 / 11. – 12. listopad
2009 / 10. – 11. prosinec 2009 / 11. - 12. leden 2010
V případě vašeho zájmu zašlete přihlášku na adresu
info@komplan.cz . Uzávěrka přihlášek je 10.9.2009.

Oznámení o zařazení do výcvikového programu Vám bude
doručeno na Vaše kontaktní e-mailové adresy.
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V soutěži Cesty městy se utká rekordních 43 projektů
Letošního ročníku celostátní
dopravní soutěže Cesty
městy se účastní rekordní
počet soutěžních projektů a
poprvé jsou v jednom ročníku zastoupeny všechny kraje ČR. Soutěž již po osmé
vyhlásila Nadace Partnerství
pod záštitou Ministerstva
dopravy. Jejím cílem je propagovat zklidňování dopravy
a kvalitní dopravní řešení
uskutečněná v České republice, která se mohou stát
inspirací pro další obce a
města. Generálním partnerem soutěže je společnost
Škoda Auto.

Dopravních řešení s cílem
zvýšit bezpečnost dopravy a
celkovou kvalitu života, u nás
rok od roku přibývá. Města a
obce tím reagují na problémy,
které přináší prudký rozvoj
automobilové dopravy. Po
zkušenostech ze zahraničí tak
i v ČR přibývá míst, kde využívají výhod dopravního zklidňování. „Letošních čtyřicet tři
přihlášených dopravních projektů je v osmileté historii soutěže Cesty městy absolutním

rekordem. Poprvé jsou také
v soutěži zastoupeny
všechny kraje.
Nejvyšším
počtem přihlášek, a to šesti,
je zastoupen
Olomoucký
kraj, pět přihlášek dorazilo z
Moravskoslezského
kraje,
následují kraje
Středočeský,
Ú s t e c ký
a
Liberecký se
čtyřmi přihlášenými projekty. Třemi dopravními řešeními
jsou reprezentovány kraje Karlovarský, Zlínský, Pardubický,
Vysočina a Praha,“ uvedl Radek Patrný z Nadace Partnerství.

V červenci navštíví všechny
soutěžní projekty odborná komise složená z dopravních
odborníků, zástupců ministerstva dopravy, akademické
sféry i neziskového sektoru.

„Začátkem září vybere hodnotící komise na základě zjištěných informací vítězné projekty
a nositele zvláštních cen. Výsledky soutěže Cesty městy
slavnostně vyhlásíme 17. září
2009 v Krásné Lípě, která se
stala jedním z výherců předchozího ročníku,“ popsal Radek Patrný. Více informací o
soutěži, včetně kompletní databáze dopravních řešení měst
a obcí ČR z předchozích sed-

mi ročníků, je k dispozici na
www.nadacepartnerstvi.cz/cest
ymesty.
Dalšími partnery soutěže jsou
Národní síť Zdravých měst ČR,
Svaz měst a obcí ČR a společnosti 3M Česko a Regionservis. Hlavním mediálním partnerem je již tradičně měsíčník
Moderní obec.
Radek Patrný,
Nadace Partnerství

Univerzita Palackého v Olomouci představila unikátní
spojení atlasové kartografie s politologií
Vodou z řeky Moravy byl 12. června slavnostně pokřtěn Atlas voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2000, 2004 a
2008. Publikace zahrnující výsledky voleb
všech politických stran od roku 2000 je
určena nejen zájemcům o atlasovou kartografii a politologii, ale také politickým
stranám i širší veřejnosti. V nákladu šest
set kusů ji vydalo Vydavatelství Univerzity
Palackého.
„Atlas voleb do Zastupitelstva je naprostou novinkou. V České republice nikdy
podobné dílo publikováno nebylo. I proto
můžeme říci, že je unikátní, nejlepší, nejpodrobnější a podle mne také ve velmi
dobrém grafickém zpracování,“ řekl iniciátor díla Vít Voženílek, vedoucí Katedry
geoinformatiky Přírodovědecké fakulty
UP. Dodal, že úvodním slovem do knihy
přispěli hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík, poslanec Evropského parla-

mentu Jan Březina a předseda Vlády ČR „Spojení politických věd a geografie je
Jan Fischer.
nesmírně důležité. Vidím v tom budoucnost pro politické strany,“ dodal politolog
„Myšlenka vytvořit takový atlas se mi velPavel Šaradín v návaznosti na informaci o
mi líbila už ve chvíli, kdy jsem byl přizván
tom, že mapy velmi rychle dokážou inforke spolupráci. I když jsem se sám kdysi
movat, v tomto případě o účasti voličů ze
pokoušel vytvářet povolební statistiky,
všech čtyři set obcí v Olomouckém kraji.
vždy však v mnohem jednodušší formě.
Nyní jsem měl možnost komentovat ma- „Přeji této publikaci, aby se rozšířila takpy. Prostorová vizualizace je skutečně též na širší území. Pro její transparentunikátní,“ sdělil Pavel Šaradín z Katedry nost si myslím, že by ji jistě uvítaly všechpolitologie a evropských studií Filozofické ny politické strany,“ dodal před křtem eufakulty UP, jeden z autorů právě vydané roposlanec Jan Březina.
knihy. K těm dalším, kteří se na knize
Atlas voleb do Zastupitelstva Olomoucképodíleli, pak patří Naděžda Demlová, řediho kraje 2000, 2004 a 2008 vznikl společtelka Českého statistického úřadu
ným úsilím pobočky Českého statistické(pobočka Olomouc), Hana Dziková, řediho úřadu v Olomouci, Katedry geoinfortelka Vydavatelství UP, Iva Perutková,
matiky Přírodovědecké fakulty UP a Kagrafička, Zuzana Šťávová, asistentka
tedry politologie a evropských studií FiloKatedry geoinformatiky Přírodovědecké
zofické fakulty UP.
fakulty UP, studenti Alžběta Brychtová a
Radek Palaščák
Bohumil Ptáček.

Venkovské noviny, ČERVENEC 2009, číslo 7 / 2009

Stránka 7

V Nýrsku se konalo další česko-německých setkání
Ve středu 17. června odpoledne se v budově městské
knihovny sešli nadšenci pro česko-německou spolupráci a
organizátoři přeshraničních akcí z regionu Přeshraničního
akčního sdružení Královský hvozd.

Členy sdružení Královský
hvozd je pět bavorských a
sedm českých sousedících
obcí, na české straně s přirozeným centrem v Nýrsku, které
již řadu let společně pracují ve
prospěch rozvoje regionu. Zásadními společnými projekty z
minulých let je oprava budovy
městské knihovny v Nýrsku,
kde bylo zřízeno setkávací
centrum a Vybudování běžecké stezky z Hamrů do Rittsteigu. O současných aktivitách
informují internetové stránky
www.ekoregion-uhlava.cz,.

Setkání, které se neslo v příjemném přátelském duchu se
kromě členů akčního sdružení
zúčastnili také zástupci místních spolků, různých zájmových skupin a neorganizovaní
příznivci přeshraniční spolupráce. V úvodu účastníky provedl pan PhDr. Jan Lhoták z
Muzea Šumavy Sušice vývojem území Královského
hvozdu, jehož minulost byla
vzhledem k horským drsným
životním podmínkám a k společnému soužití Čechů a Němců velice specifická a oproti
životu ve vnitrozemí ojedinělá.
V další části setkání byly pře-

devším obrazovou formou
představeny tradiční českoněmecké akce, které se v regionu těší velké oblibě.

Pan Krásnický z Hájku u Všerub představil aktivity sdružení
Tanaberk, mezi něž patří spolupořádání Česko-Bavorského
týdne. Aktuální je pro Tanaberk také pomalu dokončovaná výstavba altánu na Svatoanenském vrchu, který bude
sloužit jako odpočinkové místo
pro turisty i jako místo pro česko-německá setkání.
Ředitelka DDM Nýrsko paní
Karlovská představila českoněmecké prázdninové aktivity,
které pro děti z Čech a Bavorska spolu s paní Caroline
Stoutner z Přírodního parku
Bavorský les pořádá od roku
2005 (tehdy za Německou
stranu pořádané Katrin Wachter). Součástí prezentace bylo
také video, které ilustrovalo,
jak spolu české a německé
děti navazují přátelství v rámci
her a pestrého programu.

Paní Jůdová, spoluzakladatelka obnovené tradice Jízda
svatého Linharta a žehnání
koní v Uhlišti, nám představila

pohnutou nedávnou
minulost
kostela
sv.Linharta a jeho
postupnou
rekonstrukci a oživení, o
kterou se zasloužila
skupina
nadšenců,
za českou stranu
především
rodina
Jůdova a za německou stranu pan Albert
Multerer.
Letošní
žehnání koní, které
proběhlo 13.června,
bylo opět nádherným
zážitkem pro několik desí- Historická mapa Královského
tek návštěvníků napříč vše- hvozdu - první vytváření sídel
mi generacemi, s převahou svéráznými „Králováky“.
těch bavorských.
tulace k významnému životníProgram setkání se pomalu od
mu jubileu a poděkování za
historického exkurzu přes tramnohaletý upřímný a srdečný
diční nebo obnovené akce
osobní zájem o české sousedy
přelil k budoucím plánům pro
panu Egidu Hoffmanovi
přeshraniční spolupráci. Pan
(zástupce krajského rady kraje
starosta Müller z obce Lohberg
Cham a iniciátor mnoha přepředstavil plánovanou stavbu
shraničních aktivit a přátelství),
Dřevěné vyhlídkové věže ve
jež pronesl a malou pozornost
zvířecím parku a pan starosta
předal starosta města Nýrsko
Schmid z Arrachu uvedl propan Rubáš.
jekt Přeshraniční lesní pedagogické centrum. Obě tato zaří- To, že v regionu probíhá řada
zení budou sloužit jako zajíma- dalších česko-německých aktivý prostor pro další česko- vit potvrdilo několik pozvánek
německá setkání. Držme obě- na akce, které během letních
ma těmto nadšencům pro pře- měsíců proběhnou jak na česshraniční aktivity palce, aby se ké, tak na bavorské straně
Královského hvozdu, na něž
projekty podařilo zrealizovat.
osobně pozvali své kolegy
Nádhernou tečkou za oficiálpřítomní organizátoři těchto
ním programem pak byla graaktivit (informace o konkrétních termínech naleznete na
www.ekoregion-uhlava.cz).
Na další společné setkání se
mohou těšit všichni zájemci o
přeshraniční dění v regionu na
podzim 2009 v Neukirchenu
b.hl.Blut.
Setkání je spolufinancováno z
Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie,
Investice do Vaší budoucnosti.
Realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy
(CpKP ZČ).
Monika Ženíšková,

Jízda svatého Linharta a žehnání koní v Uhlišti
– jedna z oblíbených česko-bavorských tradic na Šumavě.

koordinátor projektu
„Integrovaný přeshraniční
rozvoj Královského hvozdu“.
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Univerzita Palackého představila unikátní
spojení atlasové kartografie s politologií
Vodou z řeky Moravy byl 12.
června slavnostně pokřtěn
Atlas voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje
2000, 2004 a 2008. Publikace
zahrnující výsledky voleb
všech politických stran od
roku 2000 je určena nejen
zájemcům o atlasovou kartografii a politologii, ale také
politickým stranám i širší
veřejnosti. V nákladu šest
set kusů ji vydalo Vydavatelství Univerzity Palackého.
„Atlas voleb do Zastupitelstva
je naprostou novinkou. V České republice nikdy podobné
dílo publikováno nebylo. I proto můžeme říci, že je unikátní,
nejlepší, nejpodrobnější a
podle mne také ve velmi dobrém grafickém zpracování,“
řekl iniciátor díla Vít Voženílek,
vedoucí Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UP.
Dodal, že úvodním slovem do

knihy přispěli hejtman
Olomouckého kraje
Martin Tesařík, poslanec Evropského parlamentu Jan Březina
a předseda Vlády ČR
Jan Fischer.

„Myšlenka
vytvořit
takový atlas se mi
velmi líbila už ve chvíli, kdy
jsem byl přizván ke spolupráci.
I když jsem se sám kdysi pokoušel vytvářet povolební statistiky, vždy však v mnohem
jednodušší formě. Nyní jsem
měl možnost komentovat mapy. Prostorová vizualizace je
skutečně unikátní,“ sdělil Pavel
Šaradín z Katedry politologie a
evropských studií Filozofické
fakulty UP, jeden z autorů právě vydané knihy. K těm dalším, kteří se na knize podíleli,
pak patří Naděžda Demlová,
ředitelka Českého statistického
úřadu (pobočka Olomouc),

Hana Dziková, ředitelka Vydavatelství UP, Iva Perutková,
grafička, Zuzana Šťávová,
asistentka Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty
UP, studenti Alžběta Brychtová
a Bohumil Ptáček.

„Spojení politických věd a geografie je nesmírně důležité.
Vidím v tom budoucnost pro
politické strany,“ dodal politolog Pavel Šaradín v návaznosti
na informaci o tom, že mapy
velmi rychle dokážou informovat, v tomto případě o účasti
voličů ze všech čtyři set obcí v

Olomouckém kraji.

„Přeji této publikaci, aby se
rozšířila taktéž na širší území.
Pro její transparentnost si myslím, že by ji jistě uvítaly všechny politické strany,“ dodal před
křtem europoslanec Jan Březina. Atlas voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2000,
2004 a 2008 vznikl společným
úsilím pobočky Českého statistického úřadu v Olomouci,
Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UP a Katedry politologie a evropských
studií Filozofické fakulty UP.

Ochránci žab z Vlašimi zachránili tisíce žab

O stovky až tisíce žab více
letos migrovalo na tradičních
migračních trasách, které zabezpečují ochránci přírody z
Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Žáby se tudy na
jaře stěhují do vodních nádrží,
kde se rozmnožují. Všechny
tyto trasy však přetínají frekventované silnice, kde by bez
pomoci ochránců přírody žáby
uhynuly pod koly aut.
„Celkem zabezpečujeme sedm
úseků, kudy žáby táhnou do
vodních nádrží. Jedná se o
lokality v okolí Trhového Štěpánova, Zruče nad Sázavou,
Říčan, Stříbrné Skalice, Šternova a Kutné Hory. Migrují
tudy především ropuchy obecné, ale na některých lokalitách
se vyskytují i skokani hnědí a
čolci obecní.“, uvádí Mgr. Šárka Tlustá, vedoucí Záchranné
stanice pro živočichy, kterou
provozuje ČSOP Vlašim.

„Ochrana žab před jistou smrtí
na silnicích spočívá v postavení síťových zábran na té straně
silnice, odkud se žáby k silnici
dostávají. Žáby tak při svém
putování narazí na síť a nedostanou se na nebezpečnou
silnici. Podél sítě jsou pak v
pravidelných rozestupech zakopány kýble, do kterých žáby,
putující podél sítě, napadají. A
odtud je pak vybíráme a přenášíme do nedalekých vodních
nádrží“ uvádí Jiří Nosek, který
se na stavbě zábran podílí.
„Ročně je takto zachráněno
několik tisíc chráněných obojživelníků. Letošní rok byl navíc
výjimečný tím, že téměř na
všech lokalitách migrovalo o
stovky až tisíce žab více než v
předchozích letech. Těžko říci,
čím byl tento nárůst v početnosti migrujících žab způsoben“ říká Marta Kravčíková,
jedna z dobrovolnic, které pomáhají při stavbě zábran i pře-

ná projevovat pozitivní dopad
mnohaleté péče, kterou
Příčinou zvýšeného počtu
ochránci přírody z Vlašimi miobojživelníků mohou být vhodgrujícím žábám věnují.
né klimatické podmínky nebo
zlepšení podmínek životního Ing. Zuzana Pokorná, PhD.
prostředí na daných lokalitách. Záchranná stanice
Je ale také možné, že se začí- pro živočichy ČSOP Vlašim
nášení obojživelníků .
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Výsledky 1.kola výběru MAS na Slovensku
Oznámenie Riadiaceho orgánu k výsledkom z hodnotenia Integrovaných stratégií
rozvoja územia a výberu
miestnych akčných skupín.

V rámci I. výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií
rozvoja územia pre opatrenie
4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a
opatrenie 4.3 Chod Miestnej
akčnej skupiny (ďalej len
„Výzva“), ktorá bola zverejnená 4. apríla 2008 (číslo výzvy:
2008/PRV/04), bolo výberovou
komisiou Riadiaceho orgánu
na hodnotenie integrovaných
stratégií rozvoja územia a výber miestnych akčných skupín
vybraných 15 konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov), ktorým bude Rozhodnutím o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z
Programu rozvoja vidieka SR
2007 – 2013, opatrenie 4.1
Implementácia Integrovaných
stratégií rozvoja územia a 4.3
Chod miestnej akčnej skupiny
(ďalej len „Rozhodnutie o
schválení“) a Integrovaných
stratégií rozvoja územia udelený Štatút MAS.

Podmienkou udelenia Štatútu
Miestnej akčnej skupiny a uzavretia Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného
príspevku z PRV je, že koneční prijímatelia (oprávnení žiadatelia), ktorí uviedli v rámci
Integrovanej stratégie rozvoja
územia spolufinancovanie,
napr. VÚC musia do 7 pracovných dní od doručenia Rozhodnutia o schválení predložiť
na Pôdohospodársku platobnú
agentúru upravenú Prílohu č. 5
Finančný plán implementácie
opatrení financovaných z PRV
2007- 2013, tak aby výška
spolufinancovania bola v súlade s predloženou zmluvou
alebo záväzným vyhlásením,
ktoré bolo konečnými prijímateľmi (oprávnenými žiadateľmi)
predložené v rámci Integrovanej stratégie rozvoja územia
dodatočne. Výška spolufinancovania musí byť v súlade s
predloženou zmluvou alebo
záväzným vyhlásením pričom
nesmie byť prekročená maximálna výška podpory v rámci
opatrenia 4.1 Implementácia
Integrovaných stratégií rozvoja
územia a opatrenia 4.3 Chod

miestnej akčnej skupiny.
Vyššie uvedené sa týka aj
konečných prijímateľov
(oprávnených žiadateľov), ktorí
v rámci Integrovanej stratégie
rozvoja územia uviedli spolufinancovanie, ale nebolo doložené zmluvou alebo záväzným
vyhlásením.

Košický kraj: tri miestne akčné skupiny

Nitriansky kraj: počet podľa
splnenia kritérií hodnotenia
Integrovanej stratégie rozvoja
Druhá výzva na predkladanie územia
Integrovaných stratégií rozvoja
územia pre opatrenie 4.1 Im- Prešovský kraj: dve miestne
plementácia Integrovaných akčné skupiny
stratégií rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod Miestnej
akčnej skupiny bude vyhlásená v októbri 2009 a príjem
Integrovaných stratégií rozvoja
územia bude prebiehať od
1.12.2009 do 15.12.2009. Samosprávnym krajom, ktorým
bolo v rámci I. Výzvy schválených menej ako tri miestne
akčné skupiny, budú mať v
rámci II. Výzvy schválený garantovaný počet miestnych
akčných skupín, ktoré splnia
kritéria hodnotenia integrovanej stratégie rozvoja územia:

Trenčiansky kraj:
miestna akčná skupiny

jedna

Trnavský kraj: počet podľa
splnenia kritérií hodnotenia
Integrovanej stratégie rozvoja
územia
Žilinský kraj:
akčné skupiny

dve miestne

Zároveň upozorňujeme, že od
1. 7. 2009 bude zverejnená
aktualizácia Usmernenia pre
administráciu osi 4 Leader v
súlade s ktorým sú Miestne
akčné skupiny povinné upraviť
Integrované stratégie rozvoja
Banskobystrický kraj: počet územia a Výzvy na predkladapodľa splnenia kritérií hodnote- nie ŽoNFP (projektov) v rámci
nia Integrovanej stratégie roz- implementácie stratégie.
voja územia

Evropa investuje do Slověnic, které mají jen 36 obyvatel
Obec Slověnice, která je se svými 36 obyvateli druhou nejmenší v benešovském
okrese (26 nejmenší obec z 6 249 obcí v
České republice), získala dotaci z Evropské unie z Programu rozvoje venkova na
zpracování územního plánu. Dotace činila
celkem 232 650,- Kč, což je celých 90 %
nákladů na zpracování a pořízení územního plánu. Ten nabyl platnost 13. května
2009. Práce na územním plánu trvala cca
jeden rok, dle našich informací se jedná o
první zpracovaný a platný územní plán
dle nového stavebního zákona, který
vznik v rámci obcí, které patří správně
pod pověřenou obec s rozšířenou působností Vlašim.
„Zatím jsme náklady hradili z úvěru, který
nám za velmi výhodných podmínek poskytla Česká Spořitelna. Počítáme, že
peníze na účet přijdou někdy ke konci
roku. Evropská unie totiž vyplácí dotaci až
zpětně“, uvedla starostka obce Renata
Vondráková. „To, že jsme dostali na

územní plán dotaci, je pro nás velmi důležité, díky tomu jsme si mohli například
dovolit letos také spolufinancovat dotaci
od Středočeského kraje na výstavbu dětského hřiště za 330 tisíc korun a nakoupit
novou techniku na úpravu veřejné zeleně,
pokud bychom náklady na vznik územního plánu hradili sami z rozpočtu obce,
nemohli bychom si nejméně dva roky
dovolit žádnou jinou akci“, vysvětluje Vondráková. Daňové příjmy Obce Slověnice
byly v roce 2008 407 tis. Kč.

„V územním plánu jsme se snažili co nejvíce zachovat duch místa obce, která se
jistě z urbanistického hlediska řadí k nejzachovalejším v okrese. Přáli bychom si,
aby lidé, kteří se sem budou stěhovat,
sdíleli s námi celou obec a podíleli se na
jejím chodu. Dát vzniknout tak zvanému
satelitu, kam jezdí lidé jenom přespávat,
není pro naši obec řešení. Noví obyvatelé
si nechávají trvalé bydliště často v místě
předešlého bydliště a obec tak na ně více
příjmů do rozpočtu nezíská“, říká starostka obce. Územní plán obce Slověnice
proto například definuje jasně minimální
velikosti parcel, procento jejich zastavenosti, umístění domů ve vztahu k okolní
zástavně nebo komunikaci, ovlivňuje budoucí vzhled, barvy a použitý materiál u
nových i opravovaných domů.

Současné zastupitelstvo obce navázalo
na úsilí předešlého vedení, které zpracovalo Zadání územního plánu Slověnice s
prvky souborného stanoviska. V tomto
zadání se v první fázi navrhovalo věnovat
nové výstavbě prostor odpovídající cca 50
rodinným domům. Takový návrh rozpoutal
v roce 2004 velmi rušnou diskusi s veřej- Více informací na www.slovenice.cz
ností, která nakonec vyvrcholila i změnou
Mgr. Renata Vondráková
vedení obce a velikost plochy pro novou
výstavbu byla redukována na 17 parcel.
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Starostové a NNO se obrací na premiéra: schválením Politiky
územního rozvoje úřednická vláda překročí svůj mandát
(EPS) Starostové obcí dotčených kontroverzními dopravními a energetickými projekty a nevládní organizace se dopisem
obrací na premiéra Fischera s apelem,
aby úřednická vláda neschvalovala Politiku územního rozvoj. Politiku předloží Ministerstvo pro místní rozvoj na zřejmě na
zasedání vlády dne 20.7.

Zástupci NNO a obcí mají za to, že Politika tak, jak je MMR předkládána, je špatně
připravená a neměla by v této podobě být
schválena jako klíčový územně plánovací
dokument ČR. Zároveň se domnívají že je
nevhodné, aby byla schválena úřednickou
vládou. „Máme za to, že jejím schválením
by Vaše vláda vykročila z mandátu, který
pro sebe přijala v programovém prohlášení vlády“ říkají signatáři dopisu premiérovi.

voje, kterou na pondělní jednání vlády
předkládá Ministerstvo pro místní rozvoj.

Máme za to, že Politika tak, jak je MMR
předkládána, je špatně připravená a
neměla by v této podobě být schválena
jako klíčový územně plánovací dokument ČR. Důvody, které nás k tomuto
tvrzení vedou, jsme opakovaně komunikovali jak ministrům MMR, MD a MŽP
(v průběhu přípravy Politiky), tak také
Vám a ostatním členům vlády/1. Ve
stručnosti jde o to, že Politika zakotví
územní ochranu množství velmi kontroverzních dopravních a energetických projektů a zabrání tím, aby se
vedla další odborná i politická debata o
jejich potřebnosti, alternativách, vlivech na životní prostředí a zdraví lidí a
jejich ekonomickém přínosu (mnohdy
spíše rizikům). Projekty, které jsou v
Politice tímto způsobem předznamenány, se ze zákona a bez diskuze stanou
součástí územních plánů obcí – a to i v
případě že ty s řešením obsaženým v
Politice nesouhlasí.

„Úředníci Politiku připravili, úředníci také
„vypořádali“ (čtěte: odmítli) více než 9000
nesouhlasných připomínek ze strany obcí,
občanů a nevládních organizací. Není
možné, aby tento klíčový dokument byl
tak schválen zcela mimo politickou debatu
i mimo odpovědnost volených zástupců
Zároveň je Politika natolik klíčový (a
občanů České republiky“ stojí v dopise.
kontroverzní) dokument, že je nepřijaDopis přetiskujeme:
telné a nevhodné, aby byla schválena
Vážený pane premiére,
úřednickou vládou. Máme za to, že
jejím schválením by Vaše vláda vykrodovolujeme si Vás oslovit v
čila z mandátu, který pro sebe přijala v
souvislosti s Politikou územního roz-

programovém prohlášení vlády. Říkáte
zde, že nechcete přijímat „zásadní politická rozhodnutí“ a „otevírat politicky
sporná a vyhraněná témata“. Politika
takovým rozhodnutím je.

Úředníci Politiku připravili, úředníci
také „vypořádali“ (čtěte: odmítli) více
než 9000 nesouhlasných připomínek
ze strany obcí, občanů a nevládních
organizací. Politika, toho času s ostře
negativním stanoviskem SEA ze strany
MŽP, tak skončila „pod stolem“ Topolánkovy vlády. Podle našeho názoru by
mělo dojít k zásadnímu přepracování
Politiky a, před jejím schválením, k
politické debatě o jejím obsahu. Není
možné, aby tento klíčový dokument byl
takto schválen zcela mimo politickou
debatu i mimo odpovědnost volených
zástupců občanů České republiky.

Vážený pane premére, žádáme Vás,
abyste tyto skutečnosti vzal v úvahu
při přípravě na projednávání a schvalování Politiky územního rozvoje vládou
a zasadil se o to, aby tento dokument
vláda v jeho současné podobě neprojednávala.
Děkujeme za pozornost, kterou jste
tomuto dopisu věnoval. Jsme připraveni jednotlivá tvrzení doložit dalšími
dokumenty, pokud by k tomu byl ze
strany Vašeho úřadu zájem.

Vlídná nádraží na regionálních tratích v Posázaví
(MAS Posázaví) Projekt
„Vlídná nádraží - Posázavský Pacifik, Bezdružická
lokálka, Muzejní trať Kolešovka“ vznikl ve spolupráci
tří Místních akčních skupin,
jejichž obcemi prochází regionální železniční tratě.

Na území MAS Posázaví je to
železniční trať z Prahy přes
Čerčany do Zruče nad Sázavou, zvaná „Posázavský Pacifik“, v MAS Český Západ –
Místní partnerství jde o trať
Pňovany – Bezdružice, přezdívaná „Bezdružická lokálka“ a v

MAS Rakovnicko se projekt
týká tratě Lužná u Rakovníka –
Koleš ovic e známé jako
„Kolešovka“.

Malebné „lokálky“, a k nim
náležející objekty, tvoří nedílnou historickou součást regionů. Jsou proto právem považovány za prvky kulturního dědicRegionální železniční tratě
tví.
měly i v minulosti významný
vliv na rozvoj území, kterými Hlavní náplní a cílem projektu
prochází, a to jak z hlediska „Vlídná nádraží - Posázavský
růstu sídel, rozvoje průmyslu a Pacifik, Bezdružická lokálka,
obchodu, tak i z hlediska ces- Muzejní trať Kolešovka“ je
tovního ruchu. Ovlivnily nejen zmapování současného stavu
hospodářský vývoj těchto úze- těchto historických železničmí, ale plnily i velmi důležitou, ních tratí včetně přilehlých
a dodnes nenahraditelnou, objektů (jako jsou železniční
funkci dopravní.
stanice, nádraží, mosty, tunely), jejich dokumentace a foto-

dokumentace, historický průzkum, ideový návrh nového
funkčního využití vybraných
objektů a vydání publikací v
přímé vazbě na projekt.

Tento záměr se neobejde bez
spolupráce s vlastníky a správci železnice a přilehlých provozních objektů. Počítá se s
podporou a součinností obcí,
jejich obyvatelů, občanských
sdružení a dalších subjektů.
Nemalou úlohu zde hrají různí
„milovníci kolejí“ a nadšenci
pro technické památky.
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