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

Vracíme se k článku „Videoloterní terminály až po dohodě s obcí“                        Podrobnosti na straně  6. 

Ministerstvo pro místní rozvoj připravi-
lo společně s Českomoravskou rozvo-
jovou bankou a.s. (ČMZRB) zvýhodně-
né úvěry pro obce a jejich obyvatele. 
Úvěry budou určeny na rozvoj obecní 
infrastruktury. ČMZRB bude přijímat 
žádosti už od 17. 8. 2009. 
Program OBEC je vyhlášen ČMZRB, a.s. 
a jeho financování je zabezpečováno ve 

spolupráci s Rozvojovou bankou Rady 
Evropy (CEB).  Výše poskytovaného úvě-
ru bude minimálně 8 milionů korun, maxi-
málně pak 250 milionů korun. Splatit ho 
bude možné minimálně za 10, maximálně 
pak za 15 let. Odklad splátek jistiny úvěru 
bude až 30 měsíců od data podpisu úvě-
rové smlouvy.  Úroková sazba bude pev-
ná po celou dobu splácení úvěru a její 
výše se bude stanovovat při jejím poskyt-

nutí a to podle aktuálních podmínek na 
finančním trhu. „Věřím, že tyto zvýhodně-
né úvěry mohou pomoci jednotlivým ob-
cím k významnému rozvoji a to v mnoha 
oblastech,“ uvedl 1. náměstek ministra 
Martin Plachý. Úvěry mohou být také pro 
mnohé obce významným nástrojem pro 
sanaci povodňových škod. Čerpat zvý-
hodněné úvěry bude možné až do 31. 12. 
2012.  

Českomoravská záruční a rozvojová banka pomůže 
rozvoji obcím prostřednictvím zvýhodněných úvěrů  

Od 17. 8. 2009 zahajuje 
ČMZRB poskytování úvěrů v 
Programu dlouhodobých úvěrů 
pro financování infrastruktury 
obcí (OBEC 2). Cílem progra-
mu je financování investic k 
zachování a rozvoji  infrastruk-
tury obcí zvyšujících kvalitu 
života obyvatel. 
Příjemcem  úvěru mohou být 
obce, svazky  obcí a vodo-
hospodářské akciové spo-
lečnosti s kapitálovou účastí 
obcí  na území ČR. 
Úvěry jsou poskytovány za 
těchto podmínek: 
• Úvěry jsou poskytovány 

pouze v české měně a 
pouze na financování způ-
sobilých výdajů projektu. 

• Výše úvěru: minimálně 8  
mil. Kč, maximálně 250 mil. 
Kč.  

• Splatnost  úvěru: minimál-
ně 10 let, maximálně 15 let, 
od data podpisu smlouvy o 
úvěru (úvěr lze bez sankce 
předčasně splatit).    

• Čerpání úvěru: až 30 měsí-
ců od data podpisu smlou-

vy o úvěru na základě 
předložených daňových či 
účetních dokladů, nedočer-
pání úvěru nepodléhá 
sankci. 

• Odklad splátek jistiny úvě-
ru: až 36 měsíců od data 
podpisu smlouvy o úvěru. 

• Úroková sazba: pevná po 
celou dobu splácení úvěru. 
Výše úrokové sazby se 
stanovuje při poskytnutí 
úvěru podle podmínek na 
finančním trhu. 

• Zajištění úvěru není vyža-
dováno s výjimkou úvěrů 
pro svazky obcí nebo  úvě-
rů se zvýšeným rizikem 
návratnosti úvěrových 
zdrojů. 

Úvěr lze čerpat pouze na poří-
zení a rekonstrukci dlouhodo-
bého hmotného majetku, včet-
ně  nákupu pozemků a zpraco-
vání projektové dokumentace 
(DPH je součástí příslušného 
způsobilého výdaje). 
Projekt musí být realizován na 
území České republiky a musí 
být zaměřen na zachování a 

rozvoj infrastruktury ve vlast-
nictví obce či vodohospodář-
ské společnosti zvyšující kvali-
tu života obyvatel. 
Úvěry mohou být poskytnuty 
na pořízení nebo rekonstruk-
ci majetku v těchto oblas-
tech: 
a) vodovody, kanalizace, čis-

tírny odpadních vod, 
b) elektrifikace, plynofikace, 
c) školská a předškolní zaří-

zení, 
d) kulturní a sportovní zaříze-

ní, 
e) sociální zařízení (domy s 

pečovatelskou službou pro 
seniory a handicapované 
občany), 

f) místní komunikace a jejich 
osvětlení, vč. světelné do-
pravní signalizace, 

g) dopravní stavby 
(podchody, zastávky místní 
dopravy), pořízení doprav-
ních prostředků k zajištění 
místní veřejné dopravy, 

h) zařízení na skládkování a 
likvidaci tuhého odpadu 

(skládky, spalovny), 
i) zateplování budov, instala-

ce měřicí techniky, využití 
obnovitelných zdrojů ener-
gie, apod., 

j) jiné projekty zaměřené na 
zlepšení podmínek bydlení 
a životního prostředí obcí 
(po předchozí konzultaci 
projektu s ČMZRB). 

Žádost o úvěr mohou předklá-
dat pouze obce, a to v případě 
zakázek malého rozsahu 
(cena úvěru do 2 mil. Kč). Ve 
všech ostatních případech  
bude poskytnutí úvěru posuzo-
váno na základě zadávacího 
řízení vyhlášeného obcí nebo 
vodohospodářskou společnos-
tí.  V případě zakázek podlimit-
ních (cena úvěru do 5,857 mil. 
Kč) bude ČMZRB reagovat na 
výzvu k předložení nabídky v 
rámci zjednodušeného podli-
mitního řízení. 
JUDr. Lenka Loudová, 
tel. 255 721 487, 
e-mail: loudova@cmzrb.cz 
Ing.  Václav Jakobe, 
tel. 255 721 480, 
e-mail: jakobe@cmzrb.cz 

Podrobné informace o programu OBEC 2 - nové úvěry pro obce 

Stanovisko Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi  
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České operační programy, 
které jsou zodpovědné za 
rozdělování zdrojů z fondů 
EU, průběžně mění svou 
vnitřní strukturu a úřední 
postupy tak, aby bylo využití 
dotací v době ekonomického 
útlumu snazší a efektivnější. 
Jen v červnu byly Národním 
orgánem pro koordinaci 
(NOK) zaznamenány násle-
dující změny. 
Operační program Doprava 
(OP D) přesunul 15 milionů eur 
z technické podpory na reali-
zaci konkrétních dopravních 
projektů. Tyto prostředky bu-
dou k dispozici standardním 
postupem – žadatelé na jejich 
získání mohou podat projekty 

v postupně vyhlašovaných 
výzvách OP D.  
OP Životní prostředí (OP ŽP) 
chce usnadnit žadatelům pří-
stup k finanční pomoci. Zkrátí 
proces administrace a vyhlásí 
pro letošní rok větší počet vý-
zev, než bylo plánováno. OP 
Životní prostředí se do konce 
roku zároveň více zaměří na 
venkov. Na podzim 2009 je 
plánována výzva na podporu 
projektů, které snižují znečiště-
ní komunálních zdrojů v men-
ších obcích. 
Regionální operační program 
(ROP) Střední Morava hodlá 
ušetřit náklady žadatelů tím, že 
finančně náročné odborné 
studie požadované jako přílo-

ha žádosti o financování, bu-
dou předkládat až projekty 
postoupivší z prvního kola do 
užšího výběru. Tento dvouko-
lový systém představuje vstříc-
ný krok vůči žádajícím firmám, 
orgánům samosprávy i státem 
zřizovaným institucím, který v 
obtížné ekonomické situaci 
jistě uvítají. 
Některé OP nově zveřejnily na 
svých webových stránkách 
také soupisy častých pochybe-
ní, která mohou vést až k od-
nětí dotace. Informace má 
sloužit jako prevence zbyteč-
ných chyb a pomoci žadate-
lům, aby se jich vyvarovali. 
Postup realizace projektů fi-
nancovaných z evropských 

fondů a jejich proplácení za 
měsíc červen. 
K 3. červenci 2009 bylo evido-
váno 8 366 schválených pro-
jektů v celkové výši 137,4 mili-
ardy korun. Za červen Češi 
podali 1 695 nových projektů, 
což znamená meziměsíční 
nárůst počtu projektů o 7,6 
procenta. Konečným příjem-
cům bylo proplaceno 19,9 mili-
ardy korun. Nejlépe si v pro-
plácení vedou OP Podnikání 
pro inovace, ROP Severový-
chod a ROP Střední Morava. 
Další informace v grafické po-
době naleznete v přiloženém 
dokumentu Stav čerpání za 60 
sekund. 

MMR 

České operační programy se snaží zareagovat na krizi 

Ministerstvo životního prostředí pozvalo v pondělí 10. srpna od 
10:30 hod. zástupce médií na tiskovou konferenci. Ministr život-
ního prostředí Ladislav Miko spolu se svým předchůdcem ve 
funkci Martinem Bursíkem, náměstkem ministra Alešem Kutá-
kem a ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR Petrem 
Štěpánkem představí další úpravy v programu Zelená úsporám. 
Změny jsou nachystány na po čtyřech měsících od spuštění 
programu na základě analýz a připomínek odborníků. Důvodem 
je také pokračující ekonomická krize. MŽP chce po domluvě s 
japonskými kupci emisních jednotek program více zpřístupnit 
širšímu spektru žadatelů.               Petra Roubíčková 

10. srpna představí MŽP další změny 
v programu ZELENÁ ÚSPORÁM 

„Desetiletý interval byl zvolen 
vzhledem ke změnám v lesích 
a zároveň kvůli porovnatelnos-
ti s ostatními zeměmi EU, kte-
ré provádějí inventarizaci ve 
stejném intervalu,“ řekl ministr 
zemědělství Jakub Šebesta. 
Inventarizaci provede stejně 
jako v minulém případě Ústav 
pro hospodářskou úpravu le-
sů. Ústav má již zkušenosti z 
první inventarizace, která se 
stala velmi významným zdro-
jem informací o stavu lesů. 
Dalším materiálem, který se 
týká lesního hospodářství, je 
každoročně zveřejňovaná 
„Zpráva o stavu lesa a lesní-
ho hospodářství České re-
publiky v roce 2008 včetně 
navazujících odvětví“. Tato 
zpráva poskytuje ucelený pře-
hled o stavu lesů a situaci v 
lesním hospodářství. Zpráva je 
pro odbornou i širokou veřej-
nost letos připravena už po 
patnácté. 

Rok 2008 byl méně příznivý 
zejména vzhledem k větrným 
kalamitám a k teplotním a 
srážkovým extrémům. Objem 
nahodilých těžeb dřeva se 
vzhledem k roku 2007 snížil 
o1/3, přesto však nahodilé 
těžby činily 50% celkové těž-
by. Těžba dřeva však nepře-
kročila přírůst, a výměra lesů v 
ČR tedy i nadále roste. Za rok 
2008 o cca 2000 ha.  
Zpráva v závěru konstatuje, že 
i přes některé problémy v loň-
ském roce dosahuje české 
lesní hospodářství evropské 
úrovně a postupně se stále 
zlepšuje. Zpráva bude k dispo-
zici v tištěné i elektronické 
podobě.  
Elektronicky je zpráva ke sta-
žení na internetovém portálu 
Ústavu pro hospodářskou 
úpravu lesů na adrese 
www.uhul.cz.  

Petr Vorlíček 

Vláda přijala plán na novou 
inventarizaci lesů 2011 - 2015 
Inventarizace lesů byla poprvé provedena v letech 2001–
2004. Pro potřeby lesního hospodářství je třeba získávat 
data o stavu lesů pravidelně, a proto vláda vydala naříze-
ní, kterým se vyhlašuje provedení nové inventarizace v 
letech 2011–2015 s náklady 199 milionů korun. 
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Centrum pro komunitní práci je 
realizátorem zakázky na vytvo-
ření metodiky pro hodnocení 
monitorovacích indikátorů a 
hodnocení kvality naplňování 
Strategických plánů Leader 
(SPL). Zpracování metodiky 
bylo zahájeno v červenci a 
potrvá do konce srpna 2009. 
Zadavatelem zakázky je Minis-
terstvo zemědělství ČR. 
Postup a principy 
řešení 
Při zpracování metodiky je 
dodržován individuální přístup 
ke každé ze 112 místních akč-
ních skupin (MAS), které zís-
kaly podporu z Programu roz-
voje venkova ČR.  První část 
zpracování metodiky spočívá v 
analýze SPL z hlediska úrovně 
nastavení monitorovacích indi-
kátorů a hodnocení (evaluace) 
realizace SPL. Na jejím zákla-
dě bude vypracován doporuče-
ný minimální standard monito-
rovacích a hodnotících postu-
pů, který bude sloužit k dosa-
žení optimální úrovně těchto 
postupů u všech MAS a ná-
sledně i k hodnocení  těchto 
postupů. 
Dalším výstupem analýzy bu-
de rozdělení monitorovacích 
indikátorů používaných MAS 
na úrovni SPL do tématických 
kategorií (životní prostředí, 
cestovní ruch, místní ekonomi-
ka, apod.). Vytvořený přehled 
monitorovacích indikátorů bu-
de sloužit jako zdroj inspirace 
pro aktualizaci a doplnění mo-
nitorovacích indikátorů pro 
každou MAS. 
Již v současné fázi zpracování 
metodiky je jisté, že pro kvalit-
ní hodnocení činnosti MAS je 
nezbytné posuzovat jak míru 
naplňování očekávaných vý-
stupů realizace SPL, tak úro-
veň nastavení monitorovacích 
a hodnotících postupů. Proto 
se metodika zaměří i na hod-
nocení efektivity činnosti MAS, 
neboť správné nastavení fun-

gování managementu, 
komunikace s regio-
nem, zapojení míst-
ních subjektů, apod. je 
pro dosahování cílů 
stanovených MAS 
nezbytné.  
Jakékoliv hodnocení 
MAS zároveň nesmí 
vést k nárůstu jejich 
byrokratické zátěže a 
nesmí být prováděno 
mechanicky. Při hodnocení 
musí být brána v potaz různo-
rodost místních podmínek 
( ve l i kos t  MAS,  socio -
ekonomická situace v území, 
apod.),  která jednotlivé MAS 
vede k zaměřování se na řeše-
ní různých témat. Hodnocení 
MAS musí probíhat především 
kvalitativně, s ohledem na 
všechny faktory, které činnost 
MAS i výstupy, kterých chce 
dosáhnout, ovlivňují. 
Projednání návrhu 
metodiky s MAS 
Vzhledem k obsahu zakázky je 
projednání návrhu jejího řešení 
s cílovou skupinou klíčové. 
Místní akční skupiny (MAS) se 
metodickými doporučeními 
musí ztotožnit a aktivně je 
uplatňovat, či se významnou 

měrou podílet na jejich uplat-
ňování.  
Proto je postup zpracování 
metodiky konzultován se vše-
mi MAS prostřednictvím Ná-
rodní sítě MAS ČR. Řešitelé v 
průběhu července představili 
návrh postupu řešení Výboru 
NS MAS při jeho zasedání v 
Ústí nad Labem (17.7.2009). 
Dále proběhlo samostatné 
jednání s Pracovní skupinou 
LEADER NS MAS v Praze 
(29.7.2009).  
Další setkání k tvorbě metodi-
ky hodnocení monitorovacích 
indikátorů a kvality realizace 
SPL proběhne 24.8.2009 v 
Praze rovněž za účasti zástup-
ců Pracovní skupiny LEADER 
NS MAS. Možnost zúčastnit se 
ho je však otevřena všem dal-

ším zájemcům. 
Vzhledem ke krátké době ur-
čené na zpracování metodiky, 
doporučilo CpKP Ministerstvu 
zemědělství ČR, aby zpraco-
vaná metodika sloužila jako 
základ pro širší diskuzi s míst-
ními akčními skupinami a byla 
umožněno její připomínkování 
alespoň do konce letošního 
roku. 
Realizační tým 
a další informace 
Za realizaci zakázky je zodpo-
vědné Centrum pro komunitní 
práci západní Čechy. Ne jejím 
řešení se podílejí i ostatní po-
bočky CpKP a PhDr. O. Čepel-
ka. 

Daniel Leon 

CpKP zpracovává metodiku k hodnocení 
monitorovacích indikátorů MAS 

 

Novela zákona o zemědělství, jejíž hlavním 
cílem je rozšíření a zlepšení poskytování 
dotací v návaznosti na evropské předpisy a 
zjednodušení evidence zemědělského pod-
nikatele, podpořili členové horní komory 
parlamentu. Novela tak míří k podpisu pre-
zidenta. 
Významnou součástí novely je zakotvení sys-
tému kontrol podmíněnosti (tzv. systému 
cross-compliance) v českém zákonodárství. To 
je pro ČR jakožto členský stát Evropské unie 
povinné. V opačném případě by Česká republi-
ka nemohla nadále využívat dotační prostředky 
EU. Kontroly podmíněnosti budou prováděny 
příslušnými kontrolními a dozorovými orgány 
na základě jejich kompetencí stanovených 
zvláštními zákony (SVS, SRS, ÚKZÚZ, SZPI, 
ČPI, ÚSKVBL a ČIŽP). Výsledky těchto kontrol 

budou podle předpisů ES poskytovány Státní-
mu zemědělskému intervenčnímu fondu při 
rozhodování o poskytování dotace. 
Co přináší novela zákona o zemědělství: 
• rozšiřuje ustanovení týkající se evidence 

využití půdy podle uživatelských vztahů 
zejména s ohledem na nutnost zavedení 
nové evidence krajinných prvků a evidence 
objektů sloužících k chovu hospod. zvířat,  

• rozšiřuje výčet druhů zemědělských kultur 
na základě požadavků předpisů ES, zavádí 
možnost obnovy travního porostu,   

• zpřesňuje ustanovení týkající se podnikání 
v zemědělství a evidence zemědělského 
podnikatele vyplývající z aplikační praxe 
zákona, 

Novelu zákona o zemědělství podpořil Senát 

Dokončení na straně 4 
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Návrh deseti nových standardů dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu 
známých pod anglickou zkratkou GAEC, 
chrání půdu, vodu a biodiverzitu krajiny. V 
případě schválení bude plnění těchto 
standardů povinné pro všechny zeměděl-
ce čerpající dotace od 1. ledna 2010.  
Návrh, který představuje deset standardů, 
je zaměřen na ochranu půdy (ochrana 
před erozí, zachování obsahu organické 
hmoty v půdě aj.), ochranu vody 
(ochranná pásma kolem vody, použití 
vody pro zavlažování) a ochranu krajiny a 
biodiverzity (ochrana travních porostů, 
krajinných prvků, boj proti invazním rostli-
nám). Nejvýznamnějšími změnami oproti 
stávajícím GAEC jsou zpřísnění standar-
du hospodaření na svažitých pozemcích, 
definice skupiny silně erozně ohrožených 
půd, a ochrana organické hmoty v půdě. 
„Kvalita zemědělské půdy v České repub-
lice dlouhodobě klesá. Zodpovědné plně-
ní těchto nových standardů považujeme 

proto za jeden z účinných nástrojů, jak 
tomuto trendu čelit. Zjevná je i souvislost 
s povodňovými katastrofami posledních 
týdnů,“ říká ministr zemědělství Jakub 
Šebesta.  
„Ačkoliv je předkládaný návrh v mnoha 
ohledech zpřísněním, při tvorbě standar-
dů jsme kladli důraz na to, aby měl země-
dělec dostatek možností rozhodnout se, 
jak dané podmínky splnit,“ upozorňuje na 
variantní řešení v ochraně půdy na svaži-
tých pozemcích či zachování organické 
hmoty v půdě Jiří Urban, náměstek pro 
životní prostředí, výzkum a vzdělávání, 
jehož úsek nové znění standardů připra-
voval. Například opatření na zachování 
organické hmoty v půdě se povinně týká 
pětiny orné půdy a zemědělec zde může 
každoročně kombinovat různé možnosti 
(tuhá statková hnojiva, tuhá organická 
hnojiva, zaorání slámy či chrástu nebo 
vysetí některé z plodin zlepšujících půdní 
vlastnosti) volně podle svých možností a 
potřeb. To mu dává poměrně velký 

prostor pro plánování následných činností 
a zároveň větší zodpovědnost za jeho 
rozhodnutí. 
Povinnost plnit standardy GAEC platí pro 
příjemce přímých plateb již od vstupu ČR 
do EU. Od roku 2009 je jejich plnění také 
součástí kontrol podmíněnosti. V případě, 
že žadatel o dotace tyto standardy nespl-
ňuje, může mu být výplata dotací snížena, 
v krajním případě neposkytnuta vůbec.  
Návrh nových standardů vznikal v úzké 
spolupráci s odborníky výzkumných insti-
tucí, ministerstvem životního prostředí a 
zástupci zemědělských organizací.  V 
současné době se GAEC připravují do 
meziresortního připomínkového řízení, 
ukončení legislativního procesu se před-
pokládá v listopadu letošního roku. V plat-
nost by měly nové GAEC vejít od 1. 1. 
2010. Kompletní znění návrhu nových 
standardů dobrého zemědělského a envi-
ronmentálního stavu naleznete na webu 
www.mze.cz.  Petr Vorlíček 

MZe: Návrh nových standardů Dobrého zemědělského a environ-
mentálního stavu zdůrazňuje ochranu půdy, vody a biodiverzity 

Nové programy poskytování 
podpory přinesly 96 zeměděl-
ským subjektům 552 miliónů 
korun určených pro snížení 
úrokového zatížení v případě 
provozních úvěrů a zajištění 
těchto úvěrů. V programu 
Provoz eviduje PGRLF 162 
přijatých žádostí na 921 milió-
nů Kč, schválených je přitom 
zmíněných 96 žádostí, pro-
gram Zpracovatel – Provoz 
vykazuje přijatých 14 žádostí 
na 518 miliónů Kč.  
Na podporu, kterou poskytuje 
Podpůrný a garanční rolnický 
a lesnický fond (PGRLF), 
vláda letos na jaře vyčlenila 
finanční pomoc pro české 
zemědělce ve výši 2,6 mld. 
Kč.Pomoc je zaměřena na boj 
s ekonomickou krizí.Fond 
uzavřel smlouvy o spolupráci 
se sedmibankami, které 
umožňují poskytnout podporu 
v rámci zmíněných programů. 
 „Průběžné výsledky spuště-
ných podpůrných programů 

ukazují, že se jedná o účin-
nou pomoc, kterou zemědělci 
v době ekonomických problé-
mů využívají a zároveň oce-
ňují pozitivní vliv této podpo-
ry,“ uvedl ministr Jakub Še-
besta.   
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. Cílem 
programů je přispět k řešení 
přechodného nedostatku 
vlastních finančních zdrojů na 
provozní účely u zeměděl-
ských prvovýrobců, podnika-
telů zabývajících se hospoda-
řením v lese a u zpracovatelů 
zemědělských produktů za 
současné finanční a hospo-
dářské krize. Konkrétně se 
jedná o provozní úvěry, které 
jsou poskytovány na nákup 
vymezených vstupů. U pro-

gramu podpora krátkodobého 
financování bude docházet k 
překlenovacímu financování 
pohledávek zemědělských 
prvovýrobců.  
Třetí podpůrný program Pod-
pora krátkodobého financová-
níje ve stádiu veřejného výbě-
rového řízení na poskytovate-
le této služby. Z důvodů dlou-
hých zákonných lhůt pro toto 
řízení využije PGRLF pro 
překlenutí tohoto časového 
úseku zkrácené výběrové 
řízení, aby mohl tento podpůr-
ný program zemědělské ve-
řejnosti nabídnout začátkem 
měsíce srpna. 
 PGRLF podepsal smlouvy o 
spolupráci s následujícími 
b ankami :  GE Mone y 
Bank,a.s., UniCredit Bank 
Czech Republic, a.s., Česká 
spořitelna, a.s., Raiffeisen-
bank a.s., Komerční banka, 
a.s., Volksbank CZ, a.s, Ober-
bank AG pobočka Česká Re-
publika.          Petr Vorlíček 

Podpůrné programy dosud přinesly 
zemědělcům více než půl miliardy Kč    

• zpřesňuje ustanovení týkající 
se činnosti ministerstva 
zejména v oblasti dotační, 
pěstování geneticky modifiko-
vaných odrůd a kontrolní, 
včetně nezbytných legislativ-
ně technických zpřesnění 
zákona, 

• zavádí novou evidenci objek-
tů sloužících k chovu hospo-
dářských zvířat podle poža-
davků předpisů ES k zajištění 
prostorové identifikace míst, 
na kterých jsou hospodářská 
zvířata chována, což je ne-
zbytné zejména při zavedení 
mimořádných veterinárních 
opatření. 

Přijetím novely dochází také ke 
změnám v některých souvisejí-
cích zákonech. Snižuje se o po-
lovinu výše pokut za správní de-
likty právnických a podnikajících 
fyzických osob nebo částka za 
změnu zápisu osobních údajů v 
evidenci zemědělského podnika-
tele z původních 500 korun na 
100 korun.            Petr Vorlíček 

Dokončení ze strany 3 
Novela zákona... 
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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 služ-
bách 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 samostat-
ná a tvůrčí práce účastníků v malých skupinách bude prezento-
vána 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. 

Centrum pro komunitní prá-
ci střední Čechy od 1. červ-
na 2009 realizuje projekt, 
který je zaměřen na podpo-
ru odborných partnerství v 
sociálních službách – Pod-
pora partnerství  v oblasti 
poskytování sociálních slu-
žeb na území Středočeské-
ho kraje.  
Našim cílem je zaměřit se na 
vznik partnerských koalic, 
jejichž členy budou poskyto-
vatelé daných sociálních slu-
žeb, území řešící poskytování 
dané služby a další odborníci. 
V rámci tohoto projektu vznik-
nou v průběhu roku 2009 – 
2010 koalice řešící služby - 
"Dům na půl cesty" a "Azylové 
bydlení".  
V rámci vzniklých, dojde k 
hledání řešení v oblasti po-
skytování služby, jejího územ-
ního rozsahu, potřebných 
kapacit, možností financová-
ní, kvalita služeb a další témat 
plynoucích s diskusí. Další 
aktivitou, která v rámci part-
nerských koalic bude probíhat 
jsou vzdělávací semináře a 
možnost využít konzultací 

zaměřených na kvalitu posky-
tování sociálních služeb. 
V rámci projektu vznikne 
webový portál partner-
stvi.cpkp.cz, který umožní 
zveřejnění informací o jednot-
livých službách, kapacitách, 
což mimo jiné povede ke 
zkvalitnění a zefektivnění 
nabídky poskytovaných slu-
žeb a informovanosti o nich.  
V současné době probíhá 
mapování v rámci Středočes-
kého kraje a kontaktování 
potencionálních zájemců z 
řad poskytovatelů služeb, 
regionů řešících danou pro-
blematiku a dalších odborní-
ků. 
Projekt je podpořen v rámci 
Operačního programu lidské 
zdroje a zaměstnanost.  
Kontakt: 
Martina Macurová, 
odborná koordinátorka projek-
tu, CpKP střední Čechy, Vo-
dičkova 36, Praha 1, 
martina.macurova@cpkp.cz, 
partnerstvi@cpkp.cz, 
www.cpkp.cz/pobocky-stc,  
partnerstvi.cpkp.cz 

Partnerství v sociálních službách  
Venkovské noviny,  SRPEN 2009, číslo 8 / 2009 

Novela vodního zákona přináší řadu změn, jež vyplynuly z 
praxe a mají snížit administrativní a finanční zátěž, umož-
ní totiž úsporu 240 milionů ročně díky omezení adminis-
trativy. Zároveň přináší změny, které mají příznivý vliv na 
životní prostředí a jeho ochranu.  
Důležitým prvkem novely je zachování stávající výše poplatků 
například za odběr podzemních vod a vypouštění vod odpad-
ních. Výše poplatků zůstala zachována zejména vzhledem k 
ekonomické krizi a znamená nezvyšování nákladů jak soukro-
mých osob, tak podnikatelů. Důležitým prvkem je definice 
přirozeného koryta. Tento nový prvek v zákoně přináší uleh-
čení pro správce vodních toků, je to pro přírodu velmi příznivé 
opatření a odstraňuje dosavadní nutnost zbytečných úprav 
koryt. Přirozené koryto je takové, které řeka přirozeně vytvoři-
la, nebo vzniklo revitalizací, nebude nutné upravovat jeho 
přirozené změny (např. po povodni). Pouze v případě, kdyby 
koryto řeky zasáhlo do soukromého pozemku, bude moci 
vlastník pozemku požádat o navrácení řeky do původního 
koryta, nebo bude moci nabídnout pozemek státu a ten od něj 
pozemek vykoupí. Celkové snížení ročních nákladů díky ome-
zení administrativy je odhadováno ve výši 240 mil. Kč, z toho 
snížení nákladů podnikatelů činí 130 mil. Kč a státní správy 
110 mil. Kč ročně.          Petr Vorlíček 

Vláda přijala novelu vodního zákona 
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Stanovisko k této problematice od Státního dozoru 
nad sázkovými hrami a loteriemi  

Vracíme se k článku „Videoloterní terminály až po dohodě s obcí“ 

V červencovém vydání VN číslo 7/2009 jsme na straně 2 zveřejnili příspěvek Svazu měst a obcí, v němž jsme informovali, 
že 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 zá-
stupci Svazu měst a obcí ČR, ministerstva a provozovatelů hazardních her v dubnu tohoto roku.  
V této věci existuje Státního dozoru nad sázkovými hrami Ministerstva financí ČR, odboru 34, které redakci zaslal čtenář 
a které přetiskujeme v plném znění: 
Pokud obec vydá obecně zá-
vaznou vyhlášku podle § 50 
odst. 4 nebo § 17 odst. 11 
zákona, týká se tato vyhláška 
pouze regulace provozování 
VHP  definovaných v § 2 písm. 
e) a upravených v části druhé 
zákona. Povoluje-li Minister-
stvo financí jinou hru než VHP 
např. hru podle  § 50 odst. 3 
zákona, není touto vyhláškou 
vázáno. Obec není oprávněna 
na svém území regulovat jiné 
hry než VHP, a to na základě 
právního nástroje (obecně 
závazná vyhláška) „svěřené-
ho“ ji zvláštním právním před-
pisem-loterním zákonem v § 
50 odst. 4         a   § 17 odst. 
11. Tohoto právního nástroje 
obec může užít k zabezpečení 
veřejného pořádku či k jinému, 
a to i blíže nespecifikovanému 
důvodu.  
Zákon však neopravňuje obec, 
aby se před vydáním povolení 
k provozování loterie nebo jiné 
podobné hry podle § 50 odst. 3 
zákona vyjadřovala k budou-
cím okolnostem, tj. zda bude 
nebo nebude provozováním  
hry  porušován veřejný pořá-
dek.  
Obec není žadatelem a ani 
nemá postavení dotčené oso-
by dle § 27 správního řádu, 
neboť Ministerstvo financí ne-
rozhoduje o společenství práv 
nebo povinností obce, neza-
kládá, nemění ani neruší  prá-
vo nebo povinnost obce, ani 
neprohlašuje, že obec právo 
nebo povinnost  má nebo ne-
má (§ 27 odst. 1 správního 
řádu). Obec nemůže být roz-
hodnutím ministerstva financí 
přímo dotčena ve svých prá-
vech nebo povinnostech (§ 27 

odst. 2 správního řádu). Pro 
účastenství  obce nesvědčí ani 
zvláštní právní předpis podle § 
27 odst. 3 správního řádu, v 
tomto případě zákon. Obec 
nemá ani postavení dotčeného 
orgánu dle  § 136 správního 
řádu, neboť nevydává závazná 
stanoviska (§ 149  odst. 1 
správního řádu). 
Účastenství obce  není možné 
vyvozovat ani z § 4 odst. 2 
zákona. Toto ustanovení ne-
stanoví nic jiného, než hmot-
něprávní předpoklady pro vy-
dání povolení. Z předmětného 
ustanovení  však žádná role  
obce nevyplývá. 
Loterní zákon tedy dává obcím 
pouze pro jeden „segment“ 
hazardních her, a sice VHP, 
zvláštní právní nástroj k ochra-
ně veřejného pořádku na svém 
území v podobě OZV, to však 
neznamená, že obce k tomuto 
účelu nemohou  využít jiných 
„obecných“ právních nástrojů 
jakými jsou přestupkový zákon 
nebo trestní zákon. 
Rozmísťování různých technic-
kých herních zařízení, zejmé-
na videoloterních terminálů se 
v současné době stalo citlivou 
a mediálně velmi diskutovanou 
otázkou. Je však třeba konsta-
tovat, že zdaleka ne všechny 
obce a města tuto otázku pojí-
mají jako svoji prioritu. S  pro-
vozováním videoloterních ter-
minálů a hazardních her obec-
ně  je  spojena  řada  potencio-
nálních rizik (zdravotní, sociál-
ní]). Ministerstvo financí pro-
to  ve snaze vyjít vstříc obcím 
v loňském roce obesílalo obce, 
které vydaly OZV s žádostí o 
sdělení, zda povolením video-
loterních terminálů na adre-

sách dotčených touto OZV 
nemůže dojít k narušení veřej-
ného pořádku. V případě zá-
porného a řádně doloženého 
vyjádření obce, Ministerstvo 
financí povolení nevydalo. 
Toto opatření Ministerstvo 
financí de facto činilo v rámci 
„dobré vůle“ nad rámec ust. § 
4 odst. 2 loterního zákona, z 
něhož účastenství obce ve 
správním řízení o povolení 
videoloterních terminálů nevy-
plývá. Ministerstvo financí v 
letošním roce vyhodnotilo 
předmětné opatření a dospělo 
k jednoznačnému závěru, že 
nepřineslo očekávaný výsle-
dek. Došlo k nárůstu adminis-
trativy jak na Ministerstvu fi-
nancí, tak na obcích, některé                    
z dotázaných obcí na žádost 
Ministerstva financí buď nerea-
govaly vůbec nebo po lhůtě. 
Ministerstvo financí zejména 
postrádalo řádné zdůvodnění 
záporného stanoviska obcí 
doloženého relevantní doku-
mentací, na základě které by 
bylo možno dovodit příčinnou 
souvislost mezi špatných sta-
vem veřejného pořádku v  urči-
tém místě a provozem hazard-
ních her  a žádost konkrétního 
provozovatele z tohoto důvodu 
zamítnout. 
Ministerstvo financí proto roz-
hodlo ve výše uvedeném opat-
ření nepokračovat. To však 
neznamená, že by Ministerstvo 
financí rezignovalo na řešení 
inkriminovaného problému, 
pouze hledá efektivnější po-
stup, pochopitelně při respek-
tování „možností“ daných sou-
časně účinnou právní úpravou. 
Za tím účelem jednak obnovilo 
diskuzi k dané problematice s 
asociacemi provozovatelů a 

Svazem měst a obcí, jednak s 
účinností od 1. června 2009 
přijalo k povolování sázkových 
her podle § 50 odst. 3 nové 
opatření (č. 18 ze dne 18. 
května 2009). Na základě to-
hoto opatření  se žadatelům o 
povolení her podle § 50 odst. 3 
na místa, která  jsou dotčena 
vyhláškami obcí, dává mož-
nost projednat svůj záměr  
předem s obcí a v žádosti ad-
resované MF  prohlásit, zda 
došlo k dohodě s obcí, resp. 
zda tato nemá námitek s umís-
těním herního zařízení podle § 
50 odst. 3 v místě dotčeném 
vyhláškou.  Pokud  k dohodě 
nedojde, bude MF postupovat 
tak, aby vydané povolení ne-
bylo v rozporu s ust. 4 odst. 2 
zákona. 
Vzhledem k výše uvedenému 
nelze povolení vydaná k pro-
vozování her podle § 50 odst. 
3 rušit ani cestou přezkumu 
podle správního řádu ani vyu-
žitím ustanovení § 43 loterního 
zákona. Rovněž tak jsou zamí-
tány rozklady, které obec po-
dala podle § 84 odst. 1 správ-
ního řádu, jedná se o případy, 
kdy MF povolilo hru podle § 50 
odst. 3 a obec se o tomto po-
volení dozví dodatečně např. 
na základě dotazu podle záko-
na  č. 106/1999 Sb., o svobod-
ném přístupu k informacím. 
Obec, která se považuje účast-
níkem řízení či dotčenou oso-
bou pak podá rozklad  s využi-
tím speciální lhůty podle § 84 
odst. 1 správního řádu a žádá 
o zrušení našeho povolení. 
Rovněž tyto žádosti, resp. roz-
klady obce byly dosud rozhod-
nutím ministra o rozkladu za-
mítnuty. 
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Opět se blíží polovina srpna, vrcholící 
léto, doba svátku Nanebevzetí Panny 
Marie a s ní již šestým rokem spojená 
Pekařovská pouť. Vrchol léta je to v po-
sledních letech sice pouze teoretický – 
párkrát na pouti vydatně „sprchlo“, ale o 
to větší symbolický význam začíná pouť 
nabývat v duchovním životě obyvatel Po-
desní.  
Pekařovská pouť se stává místem, kde se 
setkávají lidé různých generací a různých 
národů, původní i současní obyvatelé 
Podesní. Stává se místem setkávání mi-
nulosti s přítomností, potomci slavné rodi-
ny Kolbů zde naslouchají novodobým 
flašinetářům. Tento zapomenutý kout 
Údolí se alespoň částečně dostává do 
povědomí lidí a stává se pomalu 
„posvátným poutním místem, kde Panna 
Maria koná zázraky sice neznatelně, ale 
pomalu a jistě“. A tak mohl být při příleži-
tosti loňské pouti představen opravený 
interiér kaple Nanebevzetí Panny Marie i 
přilehlý hřbitov a posvěcen oltář, na letoš-

ní pouť se chystá vysvěcení nového zvo-
nu a zahájení oprav fasády. 
Vrátíme-li se do programu letošní pouti, 
tak kromě vysvěcení zvonu během Mše 
svaté (16:00), je důležitým bodem i setká-
ní flašinetářů (11:15), které se uskuteční 
již třetím rokem. Novinkou by mělo být, 
pokud počasí dovolí, prokukce flašinetářů 
na různých místech Pekařova – u kaple, u 
pomníku I.světové války, u odbočky ke 
kapli a u řemeslných stánků.  
Ostatní již klasické body programu – vy-
stoupení folklórního tanečního souboru 
Vycpálkovci Praha, účastníka XIX.MFF 
Šumperk (13:00) a představení historické-
ho kroje Podesní doplní další novinka, 
produkce česko–moravské cimbálové 
muziky Dúbrava pod vedením primáše 
Jana Dostála (12:00, 14:15), která bude 
vyhrávat dle zájmu účastníků minimálně 
do večerních hodin.  
A také bychom rádi odhalili návstěvníkům 
další součást duchovního rozměru pouti, 

požehnání původních základů kapličky 
Panny Marie Lurdské (15:30), která by 
měla být i díky přičinění současných oby-
vatel Pekařova znovu postavena. 
Doufáme, že všichni, kteří v sobotu 15.8. 
zamíří do kopců nad Žárovou, si vyberou 
to své na bohatě prostřených pekařov-
ských loukách. A v podvečer se budou 
vracet domů spokojeni a s úsměvem na 
tváři i na duši. 

za občanské sdružení Obnova 
kulturního dědictví údolí Desné 

Přijďte na PEKAŘOVSKOU POUŤ v sobotu 15. srpna 

„Vycházíme mimo jiné ze zku-
šeností ostatních států, např. 
Slovenské republiky a nabízí-
me takové vyjádření spolu-
účasti formou memoranda, 
které by občanům jasně dekla-
rovalo zájem vlády a samo-
správ spolupracovat a informo-
vat se o přijatých opatřeních, 
abychom bezodkladně mohli 
reflektovat dopady do veřej-
ných rozpočtů“ konstatoval v 
úvodu jednání předseda Svazu 
Oldřich Vlasák. Samospráva 
by podle jeho názoru měla 
získat větší přehled o chysta-
ných vládních krocích a mít 
možnost se k nim vyjádřit. 
„Podpis memoranda je rozum-
ným krokem, obsahuje celou 
řadu opakujících se problémo-
vých bodů“ souhlasil ministr 
financí Eduard Janota. Hledání 

receptů směřujících k udržení 
a akceleraci české ekonomiky 
je úkolem Národní ekonomické 
rady vlády (NERV). Premiér 
Fischer i ostatní členové vlády 
souhlasili s tím, aby právě 
Svaz měl bezodkladně výstupy 
z jednání NERV. „NERV se 
dnes soustředí na makroeko-
nomickou úvahu, nicméně se 
dotýká i mikroekonomické sfé-
ry“ přiznal Jan Fischer. 
„Je zájmem obcí, aby dotace 
proudily jednodušeji a včas k 
příjemcům, protože naše struk-
tura je nejkomplikovanější v 
Evropě, jedná se nám o také o 
možnost kofinancování a před-
financování projektů, jak to je 
jinde v Evropě možné“ na úvod 
dalšího bodu jednání k dota-
cím a čerpání státních a evrop-
ských prostředků uvedl Oldřich 

Vlasák. Ministr pro místní roz-
voj Rostislav Vondruška infor-
moval, že ministerstvo se bude 
snažit žadatelům situaci ulehčit 
a nabízí řídícím orgánů nástro-
je, jako limitky a expost proplá-
cení faktur. Ministryně Mirosla-
va Kopicová zároveň přislíbila 
zjednodušené čerpání 4,5 mili-
ardy z  Evropského sociálního 
fondu, které jsou určeny pro 
školy na tzv. měkké projekty. 
Na pořadu tohoto významného 
jednání nemohlo chybět ani 
téma rozpočtového určení 
daní. I když je zřejmé, že ko-
nečná podoba případného 
nového zákona o rozpočtovém 
určení daní bude především 
politickým rozhodnutím, vláda 
by podle Svazu měla vzít v 
úvahu několik zásad, vyplývají-
cích z Analýzy financování 
samosprávy. Za nejdůležitější 
ale Svaz považuje, aby byl 
odstraněn nepříznivý dopad na 
obce s počtem obyvatel okolo 
5000. „Státní rozpočet na rok 
2010 počítá se zvýšením pří-
spěvku na výkon přenesené 

působnosti ve výši 2 miliard 
korunu. O další 2 miliardy by 
měl být navýšen rozpočet na 
zajištění regionální železniční 
dopravy, což bude určitě příno-
sem pro obce“ ubezpečil mi-
nistr financí Eduard Janota.  
Pro jednání s vládou Kancelář 
Svazu připravila celkem 12 
podkladových materiálů. Kro-
mě uvedených bodů patřily k 
dlouze diskutovaným také pro-
blematika přípravy státního 
rozpočtu, návrh herního záko-
na, financování vodohospodář-
ských projektů, příp. boj s ex-
tremismem. 

Vendula Kouňovská, 
vedoucí kanceláře 

Svazu měst a obcí ČR 

Premiér podepsal se Svazem měst a obcí ČR Memorandum 
o hlubší spolupráci při řešení dopadů finanční krize 
Jan Fischer to potvrdil na dalším, v pořadí již čtvrtém, jed-
nání zástupců Svazu s vládou ČR, které se konalo 27. čer-
vence 2009 opět ve Strakově akademii. Svaz podporuje 
vládní opatření, která mají oživit hospodářský růst, požadu-
je však jejich koordinaci tak, aby pro samosprávu nepřiná-
šela neočekávané negativní důsledky.  
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Stejně jako předchozí roky, má 
i letošní Měsíc ekologického 
zemědělství své heslo, a to 
„Biopotravinám mohu důvěřo-
vat“. Cílem kampaně je totiž 
podpořit důvěru veřejnosti v 
ekologické zemědělství infor-
mováním o nezávislém kont-
rolním systému a garancí do-
držování pravidel v celém do-
davatelském řetězci biopotra-
vin, tak zvaně „od vidlí, až po 
vidličku“.  
Lidé již díky několika informač-
ním kampaním ví, co to jsou 
biopotraviny, nicméně zatím 
dostatečně neznají důvody, 
proč biopotraviny kupovat a 
jsou někdy skeptičtí k dodržo-
vání pravidel a principů ekolo-
gického zemědělství.  
Organizátoři letošní kampaně 
proto budou veřejnost pro-
střednictvím internetové strán-
ky www.mesicbiopotravin.cz 
detailně informovat o pravi-
dlech a systému kontroly eko-
logického zemědělství a ga-
rancích, které každá potravina 
označené značkou „BIO“ spo-
třebitelům přináší.  
Cílem kampaně je informovat 
co nejvíce lidí o principech a 
pravidlech ekologického země-
dělství, povzbudit je, aby bio-
potraviny ochutnali a na vlastní 
oči se přesvědčili, jak ekologič-
tí zemědělci hospodaří.  
 

Co se bude dít během 
Měsíce biopotravin? 
Na webových stránkách 
www.mesicbiopotravin.cz na-
jdou lidé od poloviny srpna 
podrobný kalendář všech akcí. 
Během září otevřou pro veřej-
nost své „brány“ desítky ekolo-
gických farem a uspořádají 
speciální akce, jako „dny ote-
vřených dveří“, pikniky, ukázku 
práce se zvířaty nebo na poli 

při sklizni, ochutnávky, pro-
cházky naučnými stezkami 
uvnitř farmy a přednášky. Do 
akce se zapojí i výrobci a pro-
dejci biopotravin formou ochut-
návek, prezentací nových pro-
duktů a slev. Bioprodejny bu-
dou pro své zákazníky kromě 
ochutnávek organizovat výlety 
na ekofarmy a přednášky míst-
ních ekozemědělců. Budou 
organizovány regionální Bio 
dožínky a bio jarmarky a mno-
ho dalších akcí.  
 

Na biofarmu! 
Dnes jsou biopotraviny běžně 
dostupné v tisících maloob-
chodních prodejen po celé 
České republice, vyzkoušet je 
tedy může opravdu každý. 
Maximálně čerstvé a pravdě-
podobně nejlevnější biopro-
dukty nakoupíte přímo na eko-
logické farmě. Zejména v se-
zóně je velmi výhodné zajet si 
na ekofarmu a nakoupit čers-
tvou zeleninu či ovoce. Na 
podzim je zase výhodné na-
koupit si zásobu na zimu. Na-
víc spojujete příjemné s užiteč-
ným...výlet na farmu je skvělá 
aktivita na víkend, potěší vás i 
vaše děti. „Navštívit ekologic-
kou farmu a přesvědčit se na 
vlastní oči, jak ekologický sys-
tém hospodaření pracuje v 
harmonii s přírodou, je skvělá 
příležitost pro ty, kteří k biopo-
travinám zatím nezískali důvě-
ru“, říká Tom Václavík, koordi-
nátor kampaně.  
 

Proč navštívit 
ekologickou farmu: 
Zájem o biopotraviny se zvyšu-
je. Přesto zůstávají metody a 
způsoby produkce biopotravin 
pro většinu lidí neznámé.  
• Návštěva ekologické farmy 

nabízí příležitost seznámit 

se na vlastní oči se země-
dělským systémem, který 
pracuje v souladu s příro-
dou, nikoli proti ní.  

• Návštěva ekofarmy nabízí 
možnost strávit příjemný 
den v přírodě, příležitost 
vidět hospodářská zvířata a 
dozvědět se něco o tom, 
jak se ekofarma liší od prů-
myslové farmy.  

• Přesvědčit se, že ekologic-
ké zemědělství se nespolé-
há na chemická hnojiva a 
pesticidy.  

• Seznámit se s tím, jak eko-
logičtí farmáři chrání životní 
prostředí a začleňují potře-
by přírody a ochrany kraji-
ny do produkce bezpeč-
ných, zdravých a chutných 
potravin.  

• Fungování ekologické ze-
mědělství je podmíněno 
rozhodnutím konzumentů 
kupovat biopotraviny. I vy 
můžete nákupem biopotra-
vin dát najevo, že souhlasí-
te s principy ekologického 
zemědělství a jeho podpo-
rou chráníte krajinu a poho-
du chovaných zvířat. 

• Někteří bio zemědělci své 
produkty přímo na farmě 
zpracovávají. Můžete si tak 
nakoupit úplně čerstvé 
mléko, sýry, koření, maso, 
sušené ovoce či mošty. 
Biopotraviny jsou potraviny 

s příběhem – prožijte si jej 
na vlastní kůži. Navíc spo-
jujete příjemné s užiteč-
ným...výlet na farmu je 
skvělá aktivita na víkend, 
potěší vás i vaše děti.  

• Pokud chcete vyzkoušet o 
dovolené něco nového, 
zavzpomínat, jaké to bylo v 
zemědělství před vznikem 
velkochovů a monokultur, 
zajeďte si na ekofarmu.  

 

Připravte akci 
a dejte o ni vědět 
Organizátoři kampaně již nyní 
vyzývají všechny podnikatel-
ské i neziskové subjekty na 
trhu, aby začali na září připra-
vovat své akce, které se sta-
nou součástí kampaně. Hlav-
ním komunikační platformu 
budou od 20. července opět 
t voř i t  webové st ránky 
www.mesicbiopotravin.cz, kam 
bude možné akce vkládat do 
Kalendáře.  
Kampaň Měsíc ekologického 
zemědělství a biopotravin fi-
nančně podporuje Ministerstvo 
zemědělství ČR. Koordináto-
rem kampaně je agentura 
Green marketing, kreativní 
podporu zajišťuje agentura 
Outcomm. Mediálními partnery 
akce jsou weby Bio-info.cz, 
NaZeleno.cz, Chytrá Žena.cz a 
časopis Moderní obchod.  

ToV 

ZÁŘÍ  - měsíc ekologického zemědělství a biopotravin 
Jubilejním pátým rokem se bude letos v září oslavovat Mě-
síc ekologického zemědělství a biopotravin. Akce je největ-
ší a nejvýznamnější propagační aktivitou zaměřenou na 
ekologické zemědělství a biopotraviny v Česku a proběhne 
pod záštitou Ministerstva zemědělství  ČR. 

 

Občanská sdružení, obce, školy nebo církevní subjekty mohou 
až do pátku 28. srpna 2009 žádat o granty na výsadby stromů. 
Program Strom života Nadace Partnerství rozdělí v podzimním 
kole 350 000 korun. Generálním partnerem je společnost Skan-
ska, která na jeho činnost letos věnuje 5 mil. korun. Granty na 
sázení stromů ve výši do 20 tisíc korun uděluje program Strom 
života již devět let. „Ovšem k tomu, aby žádost uspěla, musí 
přesto splňovat některá důležitá kritéria. Podpořeny budou pře-
devším výsadby stanovištně původních druhů dřevin, důraz 
klademe také na zapojení místních obyvatel, škol či spolků do 
průběhu sázení.“ Účast veřejnosti při výsadbě má svůj smysl. 
„Víceleté zkušenosti nám potvrzují, že lidé, kteří si ke stromům 
vytvoří vztah, je neničí, naopak často sami zajišťují následnou 
péči o výsadbu,“ doplňuje Magdalena Dobišová. Jednoduchý 
formulář žádosti o grant je na www.stromzivota.cz/granty.   
                                                                 Miroslava Drobílková 

Žádejte o grant na výsadbu stromů 
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Nová netolická kálečka a histo-
rické potrubí V těchto dnech 
přibyla na hladině starobylého 
netolického rybníka Mnichu 
replika původní historické ká-
lečky. Že nevíte co je to káleč-
ka? Kálečka je netolickou rari-
tou, která se již nikde jinde 
nedochovala. Byl to dřevěný 
vor na rybníku, ukotvený ke 
břehu, který sloužil ženám k 
máchání prádla (v netolickém 
nářečí - kálení). Kálečka se z 
tradice stále obnovovala a ta 
poslední se rozpadla při od-
bahňování rybníka před několi-
ka lety. Letos se tedy vrací na 
místo, kde sloužila možná 

stovky let. Nejvíce ji asi přivíta-
jí netoličtí patrioti, protože ká-
lečka vždy patřila ke koloritu 
města , dále koupající se mlá-
dež nebo naopak v zimě zase 
bruslaři na přezouvání. Asi 
před měsícem se na zdejší 
hrázi  objevila další turistická 
zajímavost, dřevěný přístřešek 
s dřevěnými rourami. Jedná 
se, o zrestaurované části his-
torického výpustního potrubí z 
rybníka. Podle dentrologické 
expertízy byla jedle, ze které je 
potrubí vyrobeno skácena v 
období léto 1694 až jaro 1695.  
Stáří druhého, borového kusu 
se nedá tak přesně určit, ale 

strom měl být skácen v inter-
valu let 1799 až 1824.  Obě 
obnovené památky,  které do-
plňují naučnou stezku Historic-
ký krajina Netolicko budou 

ještě doplněny informačním 
panelem. 

Oldřich Petrášek, 
starosta Netolic 

Netolice mají další turistickou zajímavost 

Počet vozidel u Mikulova 
nepřekročí deset tisíc den-
ně, a tedy za třicet let nebu-
de na silnici 52 Pohořelice – 
Mikulov tolik vozidel, kolik 
požaduje česká norma pro 
výstavbu čtyřpruhové silni-
ce. Tedy minimálně do roku 
2040 je silnice I/52 zcela 
dostačující. Tato studie ŘSD 
je také důkazem nereálnosti 
nedávno publikovaného 
tvrzení starosty Mikulova o 
sedmdesáti tisíci vozidel v 
Mikulově. 
Naopak již dnes budovaná 
R55 od Zlína k Břeclavi přine-
se přes 20 tisíc vozidel. Pokud 
se nepostaví čtyřpruhový ob-
chvat Břeclavi s napojením do 
Rakouska, Břeclav a Valtice se 
budou muset vypořádat s ne-
žádoucím nárůstem tranzitní 
dopravy, a to i té z Polska, 
která dnes jezdí velkou zajížď-
kou přes Brno a na vybudová-
ní R55 čeká. 
Starší dopravní studie, které 
zahrnují řádné napojení Ra-
kouska u Břeclavi dokládají 
ještě dramatičtější pokles do-

pravy v Mikulově a ještě dra-
matičtější nárůst dopravy do 
Rakouska u Břeclavi. 
Podle posledních informací z 
Rakouska má rakouská strana 
rezervován koridor pro severní 
obchvat Reintalu. Občané ra-
kouského Grosskrutu již byli 
informováni o trasách obchva-
tu. Tato trasa je plánována tak, 
že umožňuje výstavbu čtyřpru-
hové varianty s napojením na 
plánovanou rakouskou dálnici 
A5 u Walterskirchen. 
Loni v září podepsal ministr 
dopravy s hejtmanem JMK a 

představiteli ČSSD, ODS a 
Strany zelených Memorandum 
o vzájemné podpoře při zajiš-
ťování kroků k přípravě a reali-
zaci čtyřpruhové varianty ob-

chvatu Břeclavi s napojením 
R55 na Rakousko). Následně 
Ministerstvo dopravy předložilo 
loni v září do vlády dokument s 
časovým plánem, že se pode-
píše vládní dohoda s Rakous-
kem o napojení u Břeclavi v 
červnu příštího roku.  
Před několika dny Nejvyšší 
kontrolní úřad (www.nku.cz) 
uzavřel kontrolní akci na R52 a 
uvedl,  že projekt R52 není 
potenciálně životaschopný. 
Publikace ŘSD nyní dokazuje 
totéž. Navíc Ministerstvo do-
pravy má od prosince 2006 

právní analýzu o pochybeních 
JMK při pořizování územního 
plánu Břeclavsko.  
Pro silnici I/52 Pohořelice - 
Mikulov není tedy třeba inves-
tovat miliardy korun. Naopak je 
zapotřebí, aby se okamžitě 
zastavilo mnohamilionové plýt-
vání na podivně zpolitizova-
ném projektu R52 a aby se 
všechny síly koordinovaně 
vrhly do řešení čtyřpruhového 
obchvatu Břeclavi R55. Bez 
tohoto koncepčního přístupu 
se situace na jihu Moravy ne-
vyřeší.  
Jak již čtenáři Venkovských 
novin vědí, varianta s dálnič-
ním napojením Rakouska u 
Břeclavi (a ne u Mikulova) je 
pro Jihomoravský kraj o 30 
miliard levnější, což je úspora 
100 tis. korun na každou čtyř-
člennou rodinu v Jihomorav-
ském kraji.  
Nyní  je maximálně žádoucí, 
aby se k dané problematice 
věcně, a ne politicky a emotiv-
ně, vyjádřilo vedení Jihomo-
ravského kraje. Fakta publiko-
vaná ŘSD a velmi kritický kon-
trolní závěr Nejvyššího kontrol-
ního úřadu k R52 nemohou 
zůstat bez nápravy doložených 
pochybení.  

Doc. Petr Firbas, 
předseda OS v Brně 

Dálnice Brno – Vídeň, aneb i ŘSD zveřejnilo pravdu  
Ředitelství silnic a dálnic nově publikovalo na svých inter-
netových stránkách (www.rsd.cz) knihu autorizovanou ge-
nerálním ředitelem Bruclíkem o páteřní dopravní síti s před-
povědí počtu vozidel na hlavních komunikacích. Z obrázku 
je vidět, jaká má být podle ŘSD hustota dopravy v Mikulově 
a u Břeclavi v roce 2040. 
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Ve druhé nejmenší obci Stře-
dočeského kraje vzniklo origi-
nální dětské hřiště pojmenova-
né Mamounduchov. Středo-
český kraj přispěl na hřiště 
částkou 198 tis. Kč, Obec Slo-
věnice zaplatila 132 tis. Kč z 
vlastních zdrojů. Do výběrové-
ho řízení na vybudování nové-
ho hřiště se přihlásilo celkem 5 
firem. Pro realizaci byla vybrá-
na moravská firma Gerlich 
Odry s.r.o. – chráněná dílna a 
služby. 
Cílem bylo vybudovat hřiště, 
které bude sloužit pokud mož-
no všem věkovým kategoriím. 
Má být využíváno dětmi, mla-
dými i k posezení starších ob-
čanů. Hřiště tvoří hlavně herní 
prvky pro děti od 3 do 14 let – 
hasičské auto na pérech, hou-
pací koník, velká prolézačka 
(věž), pískoviště, vahadlová 
houpačka, ale prostor doplňuje 
také prostorné pódium s lavič-
kami, které je využitelné pro 
nejrůznější akce obce. Sou-

částí projektu bylo i umístění 
ping-pongového stolu na ná-
ves. „Věřím, že celé hřiště 
přispěje k větší soudržnosti v 
obci, že se lidé budou více 
potkávat, povídat a bavit“, říká 
starostka. „Obec Slověnice má 
sice jen 36 trvale bydlících 
obyvatel, ale chalupářů, chata-
řů, vnuček, vnoučat a kamará-
dů sem jezdí mnohonásobně 
více“, vysvětluje Vondráková 
pro koho je hřiště určeno. 
Hřiště vzniklo na prostranství, 
které nemělo doposud valné 
využití a představovalo pro 
obec jen zátěž v podobě údrž-
by trávy. Dříve byl v tomto 
místě rybníček, který se využí-
val pro zásobu vody pro zvířa-
ta a fungoval jako požární ná-
drž. Před lety byl rybníček za-
vezen a zatravněn. „Hřiště se 
mělo původně jmenovat „Na 
rybníčku“, nakonec se ale děti 
přiklonily k variantě originálněj-
ší a hlasovaly pro „Mamoun-
duchov“ Název je odvozen z 

hesla „Na mou duši“, které 
jsme dávno zkomolily na 
„Mamounduši“, tak jsme si 
říkaly, když jsme byly ještě 
děti. Teď jsme název naší dív-
čí party oprášily coby matky a 
dětem se to líbilo“, vysvětluje 
starostka obce Renata Vond-
ráková název nad vstupní bra-
nou. 
Více informací o obci na 
www.slovenice.cz a o firmě, 
která zakázku realizovala na 
www.gerlich-odry.cz  
Obec Slověnice má 36 obyva-

tel a je druhou nejmenší ve 
Středočeském kraji (26 nej-
menší obec z 6 249 obcí v 
České republice). V roce 2009 
schválila nový územní plán, 
který byl dotovaný ze zdrojů 
Evropské unie. V další části 
roku ještě plánuje z dotací 
zřídit kontaktní místo Czech-
POINT na obecním úřadě. 
Daňové příjmy Obce Slověnice 
byly v roce 2008 ve výši 407 
tis. Kč. 

Mgr. Renata Vondráková, 
starostka obce 

Slověnice mají Mamounduchov 

Mluvíme-li o „aktivní odpočinkové zó-
ně“ máme na mysli veřejné prostran-
ství, na kterém se přirozeně setkávají 
děti, mládež a jejich rodiny za účelem 
aktivního trávení volného času.  
Začátkem května letošního roku jsme Vás 
informovali o uspořádání dotazníkové 
ankety s cílem zmapovat v regionu již 
existující zóny určené k aktivnímu odpo-
činku a zjistit, jaký by byl zájem o jejich 
dovybavení, popř. zájem o vybudování 
nových zón.  
A výsledky dotazníkové ankety? „Z celko-
vého počtu 200 kusů rozeslaných dotaz-
níků se nám vrátila necelá stovka vyplně-
ných zpět. Výsledky byly jednoznačné. Je 
velký zájem o vybavení a modernizaci 
stávajících aktivních odpočinkových zón a 
rovněž o vybudování nových“, řekla ma-
nažerka projektu Denisa Cibulková. „Po 
vyhodnocení dotazníkové ankety jsme 
koncem května svolali veřejné projednání 

s cílem získání dalších podkladů. Výsled-
kem setkání bylo sestavení analýzy – 
soupis kladných a záporných stránek, 
příležitostí a hrozeb projektu“ dodala ma-
nažerka projektu. 
Na základě všech shromážděných pod-
kladů členové programového výboru Míst-
ní akční skupiny Posázaví doporučili při-
pravit nové opatření, z kterého by případ-
ní zájemci, žadatelé, mohli čerpat finanční 
prostředky na výstavbu těchto zón. Nové 
opatření by mělo vzniknout v rámci čerpá-
ní finančních prostředků Strategického 
plánu Leader.  
„Již v uplynulých letech pomocí společ-
nosti Posázaví o.p.s. přišlo do regionu 
několik desítek miliónů korun prostřednic-
tvím programů Leader+ a Leader ČR. Na 
tyto úspěšné programy jsme navázali 
Strategickým plánem Leader 2007 - 2013, 
jehož prostřednictvím každoročně dosta-
neme do regionu od 15 do 19 miliónů 

korun na 
r e a l i z a c i 
nejzajíma-
vějších a pro region nejpřínosnějších pro-
jektů“, uvedla ředitelka společnosti Bo-
hunka Zemanová  
Věříme, že přispějeme k rozšíření nabíd-
ky kvalitně vybavených míst pro aktivní 
trávení volného času dětí, mládeže a je-
jich rodin v regionu, a to vše stále v duchu 
„jaké si to uděláme, takové to budeme 
mít“.                             Denisa Cibulková 
 

Obecně prospěšná společnost Posázaví 
(www.posazavi.com) ve spolupráci se svazky 
obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými 
subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o 
rozvoj a propagaci Posázaví. 

 

Vzniknou v Posázaví „aktivní odpočinkové zóny“? 
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