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

Vzhledem k připravovanému národní-
mu dotačnímu titulu, ze kterého bude 
obcím a svazkům obcí hrazeno DPH, 
ministerstvo zemědělství rozhodlo o 
dočasném pozastavení proplácení pro-
jektů, které byly schváleny v rámci 
prvního až čtvrtého kola příjmu žádos-
tí. Tento stav je pouze přechodný a 
bude trvat do doby schválení nového 
dotačního titulu. Vláda o něm bude 
jednat v průběhu srpna. 
V rámci přípravy nového dotačního titulu 
pro financování DPH u projektů obcí a 
svazků obcí schválených k financování z 
Programu rozvoje venkova v 1. – 5. kole 
příjmu žádostí bylo ministerstvem země-

dělství rozhodnuto o pozastavení proplá-
cení projektů z 1. – 4. kola příjmu. Tento 
stav bude trvat do doby schválení nového 
národního dotačního titulu vládou. Poté 
bude zveřejněna detailní tisková zpráva k 
dalšímu postupu administrace DPH.  
Ačkoliv přijalo ministerstvo zemědělství 
rozhodnutí, že pro žádosti předkládané v 
roce 2009 a dále již pro veřejnoprávní 
subjekty DPH způsobilým výdajem nebu-
de, nacházejí se v administrativním systé-
mu řádově stovky žádostí schválených v 
letech 2007-2008, u kterých byla DPH 
považována za způsobilou, žadatelům 
schválena a s ohledem na právní nárok 
také musí být proplacena.  

Příjemcům je dotace z PRV hrazena z 
prostředků předfinancovaných ze státního 
rozpočtu a návazně nárokována u Evrop-
ské komise k refundaci ve výši 75 %. S 
ohledem na nařízení Rady nemůže být 
částka dotace související s DPH tímto 
způsobem nárokována, proto jsou výkazy 
vyplacených prostředků předávané Komi-
si o DPH očištěny. V průběhu administra-
ce programu tak vzniká nesoulad mezi 
prostředky vyplacenými v rámci výdajů na 
PRV a prostředky vykazovanými vůči 
Komisi. 

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe 

Příprava na proplacení DPH obcím si vyžádá 
pozastavení plateb na projekty PRV 

České ekologické zeměděl-
ství a trh s biopotravinami 
zažívá v současnosti období 
dynamického rozvoje. Počet 
ekologicky hospodařících 
zemědělců přesáhl dva a půl 
tisíce, pracují na bezmála 
deseti procentech celkové 
plochy zemědělské půdy v 
České republice. 
Na tisové konferenci k zaháje-
ní jubilejního pátého ročníku 
akce s názvem Měsíc ekolo-
gického zemědělství a biopo-
travin to v hotelu Adria v Praze 
uvedl ministr zemědělství Ja-
kub Šebesta. 
„Ekologické zemědělství se v 
České republice rozvíjí již od 
roku 1990, tehdy hospodařily 
ekologicky pouze 3 farmy. 

Dnes je jich registrováno cel-
kem 2 586. Výměra zeměděl-
ské půdy v ekologickém země-
dělství dosáhla 391 965 hekta-
rů, to znamená podíl 9,22 pro-
centa z celkové rozlohy země-
dělské půdy u nás,“ uvedl na 
konferenci ministr Šebesta. 
Počet výrobců biopotravin 
stoupl na 429. Nejvíce jich 
působí podle ministra v Jiho-
moravském kraji (101), v Pra-
ze (49) a Středočeském kraji 
(47). 
Sortiment českých biopotravin 
je podle ministra poměrně širo-
ký, zahrnuje především mléko 
a mléčné výrobky, pečivo, ča-
je, koření, mouku, těstoviny, 
dětskou výživu, vejce, vepřové 
a hovězí maso, ovoce, zeleni-
nu, sušené ovoce, víno atd.  

„U některých komodit, zejména 
u vajec, ovoce a zeleniny, je 
ale nabídka nedostatečná a 
nepokrývá poptávku spotřebi-
telů. Například oleje nebo ku-
řecí maso nejsou českými vý-
robci biopotravin produkovány 
vůbec a dovážejí se ze zahra-
ničí,“ upozornil ministr.Česká 
bioprodukce se naopak podle 
ministra Šebesty rozvíjí zejmé-
na v kategorii hovězího masa, 
pečiva, mléka a koření.  
Podpora Ministerstva zeměděl-
ství ČR je zaměřena přede-
vším na dotaci pro ekologické 
zemědělce na plochu zařaze-
nou do ekologického zeměděl-
ství.Tato dotace je vyplácena s 
několikaletou přestávkou již od 
roku 1991, od roku 2007 je 
vyplácena v rámci Programu 

rozvoje venkova 2007 – 2013, 
kde je ekologické zemědělství 
jedním z tzv. agroenvironmen-
tálních opatření. Sazba se liší 
podle obhospodařované kultu-
ry, například na trvalé travní 
porosty je sazba asi 2 000 
Kč/ha, na ornou půdu cca 3 
500 Kč/ha a na vinice a sady 
více než 20 000 Kč/ha.  
Také podpora výrobců biopo-
travin je realizována prostřed-
nictvím Programu rozvoje ven-
kova 2007-2013. Výrobci bio-
potravin jsou výrazně bodově 
zvýhodněni při podávání inves-
tičních projektů. 
Detailní informace o akci Mě-
síc ekologického zemědělství 
a biopotravin naleznou zájemci 
na www.mesicbiopotravin.cz . 

Měsíc září patří i letos ekologickému 
zemědělství a biopotravinám  

Program na straně 3  
Celostátní setkání škol obnovy venkova 2009  
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Zlatý pruh Polabí, o.p.s., za značného 
přispění České centrály cestovního 
ruchu – CzechTourism, vydal k příleži-
tosti návštěvy papeže Benedikta XVI. v 

České republice a k příležitosti pěší 
poutě z Libice nad Cidlinou, rodiště sv. 
Vojtěcha do Staré Boleslavi k Bazilice 
sv. Václava, pamětní pohlednice. V 

případě Vašeho zájmu o tyto pohlednice 
se  obraťte na naši o.p.s. Zlatý pruh Pola-
bí paní Moniku Červinkovou : e-mail 
cervinkova@polabi.com 

Návštěva papeže v Polabí 

V obci Olešnice v Orlických 
horách na pomezí náchod-
ského a rychnovského okre-
su, doslova na hranicích s 
Polskem (odtud je do Nácho-
da nejblíž přes polský Le-
vín), se traduje, že věžní ho-
diny na místní  radnici mají 
svůj původ na hradu Frym-
burk u nedalekého Nového 
Hrádku.   
Věřme, nevěřme, fakt je, že 
tyto hodiny, jež pravidelně a 
bezchybně odbíjejí čas, kdysi 
zakoupila obec z výtěžku diva-
delního představení a že už v 
poslední době moc potřebova-
ly odbornou opravu. „Loni jsme 
tu měli jednu pražskou firmu, 
která se  rekonstrukcí věžních 
hodin zabývá, a rozpočet byl 
200 tisíc korun. Přitom by je 
ale neopravili, udělali jejich 
repliku a starý stroj by si od-
vezli. Ty peníze jsme neměli, 
proto jsem se obrátila na  tři 
šikovné lidičky od nás a ti je za 
pakatel rozchodili. Co nového? 
Od loňského majálesu máme 
informační středisko - obecní 

úřad totiž využil  nabídku úřa-
du práce, a tak k velké spoko-
jenosti všech v něm jako ve-
doucí pracuje místní člověk. Je 
to  Adolf Soumar, synovec 
řezbáře Vendelína Schmoran-
ze,“ dodala s úsměvem sta-
rostka Eva Skalická. 
V jedné místnosti na obecním 
úřadu je vystaven unikátní šest 
metrů dlouhý vyřezávaný me-
chanický Utzův betlém; ten byl  
slavnostně zpřístupněn  30. 
dubna 2000 u příležitosti oleš-
nického majálesu a od té doby 
(do srpna 2009) ho navštívilo 
10 500 návštěvníků. Tento 
artefakt vytvořili  na přelomu 
30. a 40. let 20. století řezbář 
Vendelín Schmoranz (1901-
1982) z Horní Olešnice v Orlic-
kých horách, vyučený řezbář-
ství v Králíkách, a mechanic-
kou část český Němec Josef 
Utz (†1944). Pro tohoto hor-
ského tkalce, provozujícího 
mechanickou tkalcovnu, se 
práce na betlému stala osud-
nou - zemřel na následky úra-
zu, který si způsobil na cirku-

lárce, když řezal další 
díly na toto dílo. 
 Utzův betlém je pohá-
něn kovovou transmisní 
hřídelí, která začíná 
dřevěnou řemenicí. 
Pomocí dvou horizon-
tálně otáčejících se 
kožených řemenů s 
kovovými trny se tak 
pohybují vozíky s po-
stavami poutníků (tzv. daráků) 
s dárky pro Ježíška. Samotné 
postavičky hýbou rukama, 
nohama a hlavou, Ježíšek si 
sedá a lehá, oslíček stříhá 
ušima, voleček otvírá tlamičku, 
Panna Maria rozpíná ruce, 
Josef se klaní a nad betlémem 
zvolna stoupá anděl s roztaže-
nými křídly. Některé části toho-
to artefaktu se však nedocho-
valy – např. v pozadí bývala ze 

dřeva vyřezaná skalnatá kraji-
na, kudy probíhaly cestičky, 
kterými procházely menší fi-
gurky (kvůli perspektivě), a z 
36 figurek původních vozíků s 
figurkami daráků se jich poda-
řilo zprovoznit 32. Nové pozadí 
se zimní olešnickou krajinou 
namalovala výtvarnice Jarmila 
Haldová z nedalekého Sedlo-
ňova.   
Tento  betlém, který po soud-
ních jednáních i odvoláních 
zůstal v majetku Královéhra-
deckého kraje, je prostřednic-
tvím Muzea Orlických hor v 
Rychnově nad Kněžnou zapůj-
čen obci Olešnice v Orlických 
horách.  PhDr. Josef Krám 

Věžní hodiny a Utzov betlém v Olešnici v Orlických horách 
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Středa 11. 11. 2009 
12.00 – 14.00 Prezence 
14.00 – 14.15 Zahájení - Karel Smutný, starosta  Klenčí pod Čerchovem 
14.15 – 14.30 Desatero pro kraje -  Ing. arch. Jan Florian, člen předsednictva SPOV ČR 
14.30 – 15.30  Podpora obnovy venkova - Ing. Miroslav Kalous, náměstek ministra MMR ČR 
15.30 – 16.15 Program rozvoje venkova - Ing. Zuzana Dvořáková, ředitelka odboru venkovských podpor MZe ČR 
16.30 – 17.15 Co venkov potřebuje - Ing. Jiří Hladík, Ph.D., VÚZOP  
17.15 – 18.00 Vysoká škola a spolupráce s MAS - Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., PEF ČZU Praha 
19.00 – 21.00 Kulturní program (folklor) 
Pátek 13. 11. 2009 
  9.00 – 12.00 Exkurze 
Čtvrtek 12. 11. 2009 
  9.00 –   9.30 Pomáhá vzdělávání venkovu? - Ing. Petr Ort, Ph.D.,Bankovní institut – vysoká škola 
  9.30 – 10.00 Rozvoj venkova: teorie a praxe - Ing Petr Hienl, ÚZEI Praha 
10.00 – 10.30 ŠOV v Radomyšli vychovává Evropany - Ing. Luboš Peterka, starosta městyse Radomyšl (ŠOV) 
11.00 – 11.45 Ekonomická udržitelnost projektů - Bc. Jan Tomiczek, ŠOV Třanovice 
11.45 – 12.30 Environmentální obec - Ing. Tomáš Horník, ŠOV Zdislava  
14.00 – 14.30 LEADER jako metoda rozvoje venkova - JUDr. Radan Večerka, místopředseda SPOV ČR 
14.30 – 15.15  ŠOV Bavorsko - zástupce ŠOV Bavorsko 
15.15 – 15.45 Metodika hodnocení SPL MAS  - Jan Martínek, ředitel CPKP západní Čechy 
16.15 – 18.00  Školy obnovy venkova – jak dál?  Diskuse 
19.00 – 24.00 Společenský večer 

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku na e-mailovou adresu sov@agakcent.cz nebo na poštovní adresu 
AgAkcent, s. r. o., Zlatnická 195,  339 01  Klatovy nebo faxem na 376 382 642 nejpozději do 30. září 2009. Bližší informace na 
tel. 376 310 957. Vložné ve výši 950 Kč uhraďte, prosím, na účet města Hartmanice č. 0822577319/0800 pod variabilním symbo-
lem 6409 a specifickým symbolem 13112009. V ceně je zahrnuto ubytování, stravování a doprava (exkurze). V případě neúčasti 
se uhrazené vložné nevrací. 

ŠOV Šumava - Český les a ŠOV v Radomyšli, město Hartmanice a společnost AgAkcent, s. r. o., 
Vás zvou na 

Celostátní setkání škol obnovy venkova 2009  
pod záštitou Spolku pro obnovu venkova ČR, které se koná ve dnech 
 11. – 13. listopadu 2009 v Kulturním domě v Klenčí pod Čerchovem  

Jak se ještě více přiblížit 
přírodě a zajistit si netradič-
ní pohled na současný svět? 
Jak uspokojit zájem poznat 
nepoznané? V Krkonoších i 
Podkrkonoší nabízí typ re-
kreace mimořádně vhodný 
pro lidi dnešní doby – aktiv-
ní pobyt v přírodě, při kte-
rém si člověk duševně odpo-
čine. 
V Krkonoších a Podkrkonoší 
hospodaří na farmách a o své 
zvířecí přátele se stará řada 
šikovných lidí. Umožňují strávit 
volný čas ve zdravém prostře-
dí českého venkova a zároveň 
získat zajímavé znalosti a zku-
šenosti. Ekoturistika a hipotu-
ristika jsou ideální formy rodin-
né dovolené.  

Už z minulosti je kůň znám 
jako ušlechtilé zvíře tvořící 
součást života člověka. I nyní 
přibývá zájemců, kteří dají 
přednost dovolené v tuzemsku 
s ekologickou formou turistiky. 
Vždyť právě netradiční pohled 
na oblé vrcholy hor i jejich 
podhůří zažijete při jízdě na 
koních.   
Krkonoše – svazek měst a 
obcí ve spolupráci s Králové-
hradeckým krajem, jako doná-
torem, připravuje nový propa-
gační materiál. Na formátu A5, 
na 40 stranách, v nákladu až 
10 000 kusů, ve čtyřech jazy-
kových mutacích, vzniká orien-
tační brožura „Ekoturistika, 
agroturistika a hipoturistika v 
Královéhradeckém kraji“.  

Spoluzpracovatelka materiálu 
Klára Kroupová, ředitelka Re-
gionálního informačního centra 
Krkonoše se sídlem ve Vrchla-
bí, k tomu doplnila: “Poskytne 
návštěvníkovi informace o 
možných formách ekoturistiky, 
agroturistiky a hipoturistiky. 
Stane se vhodným nástrojem 
pro prodloužení turistické se-
zony s rovnoměrnějším roz-
místěním návštěvníků po regi-
onu. Bude obsahovat mapky 
oblasti, kontakty na podnikate-
le, ale i informační centra Kr-
konoš a Podkrkonoší, označe-
ní a popis služeb poskytovate-
lů, ale i různé nabídky balíč-
ků.“ 

D. Palátková 

Ekoturistika, agroturistika a hipoturistika  

MAS z Lotyšska působící 
na území s cca 25.000 
obyvateli hledá spolupra-
cující MASku z Česka, 
která má ve svých priori-
tách podporu sportovních 
aktivit, eventuelně kon-
krétně paintballové plochy 
a kurzy. 
Kontakt: 
sk_medvecka@inbox.lv, 
Do kopie prosím dejte ro-
man.haken@cpkp.cz, ať 
můžeme případně pomoci 
při zprostředkování kontaktu. 

Lotyšská MAS 
hledá českého 
partnera 
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Olomoucký kraj bude inicio-
vat změnu zákona, který by 
umožnil snazší poskytování 
peněz obětem mimořádných 
událostí. Cílem iniciativy je 
upravit zákon o krajích, jenž 
znemožňuje rozdělování 
peněz pro obce formou roz-
hodnutí krajské rady a svě-
řuje tuto pravomoc výlučně 
zastupitelstvu.  
Změnu legislativy inicioval 
hejtman Martin Tesařík, který 
musel kvůli poskytování fi-
nanční pomoci obcím během 
prázdnin dvakrát svolat krajské 

zastupitelstvo. „Schvalování 
příspěvků radou kraje by bylo 
operativnější a umožnilo by 
nám rychleji pomáhat obětem 
povodní a dalších živelních 
pohrom,“ konstatoval hejtman. 
Pravomoci rady by měly být 
posíleny v době trvání krizo-
vých stavů.  
Krajskou radu tvoří 11 členů, 
kteří se zpravidla scházejí jed-
nou za dva týdny. V případě 
potřeby mohou dokonce hlaso-
vat korespondenční metodou, 
což je při využití moderní tech-
niky v podobě mobilních telefo-

nů a elektronické pošty velmi 
rychlé. Naproti tomu zastupitel-
stvo se skládá z 55 členů, kteří 
se musejí fyzicky sejít. Zase-
dání zastupitelstva je totiž ze 
zákona veřejné, což znemož-
ňuje například korespondenční 
formu hlasování. V době let-
ních prázdnin je řada z nich na 
dovolené, a to i v zahraničí. Je 
proto velmi obtížné je operativ-
ně svolat.  
Martin Tesařík se ještě tento 
týden obrátí dopisem na před-
sedu Asociace krajů České 
republiky Martina Haška s cí-

lem projednat návrh Olo-
mouckého kraje na některém 
ze příštích setkání hetmanů 
všech krajů. Olomoucký kraj 
prozatím zvažuje tři možnosti 
iniciování změny zákona. V 
úvahu přichází samostatná 
legislativní iniciativa Olo-
mouckého kraje, spolupráce s 
některým z poslanců, který by 
návrh přijal za svůj a předložil 
sněmovně, případně dohoda s 
vládou, jež má rovněž právo 
návrh zákona připravit a poslat 
do parlamentu.   

Ivo Heger 

Olomoucký kraj navrhne kvůli povodním změnu zákona 

Rok od roku přibývá na jižní 
Moravě vinařských akcí, které 
jsou skutečným lákadlem neje-
nom v hlavní turistické sezóně, 
ale i po zbytek roku. Vedle 
velkých „všelidových“ vinobra-
ní v Mikulově a Znojmě si při-
jdou na své i milovníci komor-
nějších akcí, například v Bzen-
ci, Velkých Pavlovicích nebo 
Strážnici. Autentické zážitky 
přináší především menší vinař-
ské obce, jako jsou Novosedly 
nebo Dolní Dunajovice. Pro 
skutečné milovníky vín je v 
závěru sezóny připraven pod-
zimní Festival otevřených skle-
pů, který představí vinaře jižní 
části Mikulovské podoblasti. 
Pálavské vinobraní v Mikulově 
je příkladem masově navště-
vované vinařské akce, která 
láká desítky tisíc návštěvníků 
nejen na skvělá vína, ale záro-
veň na nabitý doprovodný pro-
gram. Letošní rok přijaly po-
zvání například hudební skupi-
ny Chinaski nebo Čechomor a 
jako vždy do města přijede 
Václav IV. se svým průvodem, 
kterého jednotka mikulovských 
těžkooděnců osvobodila v roce 
1403 z vídeňského vězení. Od 
pátku 11. do neděle 13. září se 
zaplní nejen centrum Mikulova, 
ale zároveň i stanové městeč-
ko, které nabízí dostatečnou 
kapacitu pro velké množství 
návštěvníků. 

Mnohem komornější, ale mož-
ná o to autentičtější vinobraní 
slibuje obec Novosedly na 
Moravě. Tříhodinový průvod 
čekají čtyři zastávky ve skle-
pech místních vinařů, kterým 
panstvo udělí právo šenku na 
další rok. Mezi nimi budou i 
dvě věhlasná vinařství Marcin-
čák a Kovacs. Průvod v dobo-
vých kostýmech hotařů, krojo-
vaných vesničanů, místní vrch-
nosti i cikánů povede starově-
ký bůh vína Bakchus. Místní 
otevřené sklepy budou tradič-

ně ukončeny velkou degustací 
a večerním folklorním progra-
mem u cimbálky.  
Všichni, kteří od návštěvy jižní 
Moravy čekají opravdový vi-
nařský zážitek, by měli na Mi-
kulovsko směřovat 17. a 18. 
října. Bude zde totiž připraven 
jeden z vrcholů vinařského 
podzimu, Festival otevřených 
sklepů, jenž slibuje prožít at-
mosféru posledních sluneč-
ných dní a pozdních sběrů 
přímo ve sklepech s vinaři v 
historickém Mikulově a dvou 

malebných obcích na úpatí 
Pálavských vrchů, Bavorech a 
Perné. Vstupenka a sklenička 
festivalu nabídne neopakova-
telnou příležitost navštívit jak 
velká a známá vinařství, tak 
malé vinaře, z nichž většina 
otevírá své sklepy vůbec popr-
vé. Podzimní festival začíná v 
sobotu 17. října, kdy budou 
sklepy otevřeny od 10 do 21 
hodin, v neděli pak pokračuje 
od 10 do 15 hodin.           NP 

Atraktivní vinařský podzim na Mikulovsku 

Ministerstvo životního pro-
středí vyhlásilo grantové 
řízení pro nestátní neziskové 
organizace na rok 2010. Ob-
čanská sdružení a obecně 
prospěšné společnosti mo-
hou až  do 5. října 2009 
předkládat projekty do pěti 
tématických oblastí zaměře-
ných na ochranu životního 
prostředí a udržitelný rozvoj. 
Jedná se o jednoleté, malé 
neinvestiční projekty do 300 
000 Kč.  
Mezi hlavní podporované ob-
lasti patří změna klimatu, 
ochrana přírody a biologické 
rozmanitosti, životní prostředí 
a vlivy na lidské zdraví, kvalita 
života, udržitelný rozvoj odpa-
dy a průřezová oblast. Průře-
zová oblast se vztahuje zejmé-

na na projekty environmentál-
ního vzdělávání, výchovy a 
osvěty a environmentálního 
poradenství, které řeší více 
témat dohromady.  
MŽP podporuje projekty ne-
státních neziskových organiza-
cí každoročně. Za posledních 
10 let podpořilo přibližně 1 800 
projektů za celkovou částku 
cca 225 milionů Kč. Mezi 
úspěšné projekty z minulosti 
patří Ekologické dny Olomouc, 
týden osvětových akcí k Ev-
ropskému týdnu mobility, 
vzdělávání o přírodě blízkém 
lesním hospodaření FCS, fes-
tival GLOBE Games, veletrh 
ekologických výukových pro-
gramů, poskytování bezplatné-
ho právního poradenství v 
oblasti ochrany životního pro-

středí a další. V rámci grantů 
MŽP přispívá i na vydávání 
časopisů, jako je Ochrana 
ovzduší, Sedmá generace, 
Ekolist, Obnovitelné zdroje 
energie, Časopis Bílé Karpaty, 
Poodří atd.  
Podrobné informace o výběro-
vém řízení jsou zveřejněny na 
webových stránkách MŽP na 
i n t e r n e t o v é  a d r e s e 
http://www.mzp.cz/cz/podpora
_projektu_nno_2010_vr  
Výsledky a výstupy z projektů 
podpořených MŽP v předchá-
zejících letech jsou pro novi-
náře, veřejnou správu  i širo-
kou veřejnost k dispozici v 
elektronické databázi na 
w e b o v é  a d r e s e 
www.mzp.cz/projekty.  

Neziskovky žádají MŽP o granty na rok 2010 
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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 realizuje 
projekt, který je zaměřen na 
podporu odborných part-
nerství v sociálních služ-
bách – Podpora partnerství  
v oblasti poskytování soci-
álních služeb na území Stře-
dočeského 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,  ZÁŘÍ  2009, číslo 9 / 2009 

BANNOFORUM XIII. 
NEZISKOVKY PO VOLBÁCH 2009 
Dovolujeme si pozvat zástupce NNO na moderovanou  disku-
zi se zástupci politických stran  kandidujících  za Jihomorav-
ský kraj do parlamentních voleb  pořádaná  

ve  středu  23. září 2009 od 16.00 hodin 
 v sále Slévárny Vaňkovka,  Ve Vaňkovce 1, Brno.  

Pozváni jsou jihomoravští leadeři ODS, ČSSD, Strany Zele-
ných, KDU – ČSL, TOP 09 a KSČM 
Základní otázky na kandidáty politických stran: 
1. Jaké  změny v legislativě prosadí vaše strana pro zrovno-

právnění NNO s ostatními subjekty včetně příspěvkových 
organizací ? 

2. Co vaše strana udělá pro odstranění přetrvávajícího podfi-
nancování nestátních neziskových organizací ? 

Následovat bude diskuze. Předpokládaný konec a miniraut je 
plánován na 18:15 hodin. Vaši účast potvrďte emailem na 
info@annojmk.cz, kapacita sálu je omezena. 
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Od 31. července do 8. srpna 
hostil Spolkový dům celkem 46 
mladých lidí z České republiky, 
Holandska a Finska. Jednalo 
se již o třetí setkání v rámci 
mezinárodního projektu 
„Mládež a krajina“, který spolu 
pořádají tři organizace zabýva-
jící se péčí o krajinu a rozvoj 
venkova – nezisková organiza-
ce ZO ČSOP Benešov, ne-
vládní organizace Landscha-
psbeheer z Nizozemí a finská 
místní akční skupina Joutsen-
ten reitti.  
Jak téma projektu napovídá, 
setkání bylo zaměřeno na 
ochranu, tvorbu a údržbu kraji-
ny v těchto třech evropských 
zemích. Cílem mezinárodní 
výměny „Mládež a krajina III.“ 
bylo především poznávání 
české krajiny, konkrétně kraji-
ny Podblanicka a také uzavře-
ní celého tříletého projektu 
(první výměna se uskutečnila v 
létě 2007 v Holandsku a v roce 
2008 ve Finsku).  
Mladí účastníci se mohli se-
známit především s činností 
významných lokálních organi-
zací, angažujících se v ochra-
ně krajiny – ekoporadce Mgr. 
Jan Urban je například provedl 
Podblanickým ekocentrem a 
seznámil s aktivitami této vla-
šimské neziskové organizace. 
Ing. Jiří Pokorný jim zase jako 
zástupce státní správy před-
stavil činnost Správy CHKO 
Blaník, dále seznámil se systé-
mem státní ochrany krajiny a 
přírody a s přírodním a histo-
rickým bohatstvím nejmenší 
chráněné krajinné oblasti v 
České republice. Součástí 
programu byla také pěší exkur-
ze v přírodních rezervacích 
Velký a Malý Blaník a Podlesí. 
Dále měli účastníci během 
pobytu na Podblanicku mož-
nost projít si zámecký park na 
Konopišti, kde se seznámili s 
naučnou stezkou, vybudova-
nou ZO ČSOP Benešov, a 
navštívili zámek Konopiště. 

Vrcholem návštěvy parku bylo 
malé překvapení v podobě 
působivého vystoupení místní-
ho mysliveckého hudebního 
tria, které v exteriérech parku 
zahrálo několik skladeb na 
lesní rohy. 
Setkání mládeže se ale nenes-
lo pouze ve znamení exkurzí a 
odborných přednášek, ale bylo 
postaveno na aktivní účasti 
všech mladých lidí. A tak na-
příklad účastníci celé akce za 
přítomnosti vedoucí Odboru 
životního prostředí Městského 
úřadu Vlašim Ing. Jany Zmeš-
kalové navrhli během společ-
ného plánování budoucí podo-
bu zeleného prostoru u auer-
spergské rodinné hrobky v 
centru Vlašimi. „Většina ná-
vrhů byla opravdu zajímavých 
a inovativních, a proto se bu-
deme snažit alespoň některé 
prvky mladých účastníků za-
komponovat do budoucího 
projektu na rekonstrukci tohoto 
dosud zanedbávaného prosto-
ru. Jsme rádi, že tito mladí a 
šikovní lidé plní dobrých nápa-
dů mohli přispět ke zvelebení 
životního prostředí města,“ 
uvedla Ing. Zmeškalová.  

Na ekofarmě Kršnův dvůr v 
Městečku zase mohla mládež 
přiložit ruku k dílu a vypomoci 
při sklizni letošní úrody hrachu, 
s čištěním krav, skládáním 
sena či s výrobou keramických 
výrobků pro potřeby farmy. V 
duchu rukodělného tvoření se 
také nesl řemeslný workshop, 
během kterého se mladí lidé 
naučili spřádat, čistit a tkát 
ovčí vlnu a vytvářet z ní barev-
né obrázky. Dále si mohli vy-
zkoušet výrobu omítek z pří-
rodních materiálů. Mezi zají-
mavé zkušenosti, během které 
se především zahraniční 
účastníci seznámili s vlivem 
turismu a rekreace na českou 
krajinu, byl jednodenní sjezd 
Sázavy. 
„Vyvrcholením celého setkání i 
celého projektu byla výstava 
pro veřejnost s názvem 
„Krajina tří zemí“, kterou spo-
lečně připravili všichni účastní-
ci akce. Uskutečnila se v pátek 
7. srpna na zahradě Spolkové-
ho domu a návštěvníci se na 
ní mohli seznámit zábavnou 
formou se zajímavostmi finské, 
holandské a české krajiny,“ 
doplňuje Bc. Jana Zmeškalo-

vá, organizátorka akce a mís-
topředsedkyně ZO ČSOP Be-
nešov. 
„Věříme, že se mladým lidem 
na Podblanicku líbilo, že si 
předali řadu zajímavých po-
znatků a zkušeností v oblasti 
ochrany a tvorby krajiny a strá-
vili spolu nezapomenutelné 
chvíle. Potěšilo nás, že řada 
českých účastníků se opravdu 
aktivně podílela na organizaci 
akce, a proto doufáme, že se 
do budoucna někteří z nich 
ujmou vlastní iniciativy a navá-
žou na několikaletou meziná-
rodní spolupráci v podobě ob-
dobného projektu,“ uvádí Mgr. 
Eva Hájková, spoluorganizá-
torka akce a dodává: „Rádi 
bychom poděkovali Městu 
Vlašimi za záštitu nad celou 
akcí a také finanční podporu. 
Velké díky patří také České 
národní agentuře Mládež, kte-
rá projekt finančně podpořila v 
rámci programu Evropské unie 
pro neformální vzdělávání Mlá-
dež v akci. Samozřejmě také 
děkujeme všem, kteří se nám 
během programu věnovali.“ 
Mgr. Eva Hájková, 
vedoucí Spolkového domu 

Vlašim hostila účastníky mezinárodní akce 
„MLÁDEŽ A KRAJINA III.“ 

Účastníci mezinárodní akce „Mládež a krajina III.“ před čínským pavilonem ve vlašim-
ském zámeckém parku – foto Jan Kulík 
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Úroda obilovin bude letos o 
zhruba deset procent nižší 
než v loňském roce. Sklizeň 
lze označit za průměrnou a 
především plně dostačující k 
pokrytí všech potřeb České 
republiky v dobré kvalitě. V 
průběhu Národních dožínek 
v rámci 36. ročníku agrosa-
lonu Země živitelka to uvedl 
ministr zemědělství Jakub 
Šebesta. 
Národních dožínek, které jsou 
tradičním místem pro hodno-
cení výsledků sklizně, se spo-
lečně s ministrem Šebestou 
zúčastnil i předseda vlády ČR 
Jan Fischer. 

„Počasí nám letos ukázalo v 
plné síle svoji nadvládu a roz-
mary. Letošní povodně v Čes-
ké republice ale byly naštěstí 
lokálního charakteru, a přesto-
že v některých regionech způ-
sobily velké materiální ztráty, 
celkově jejich rozsah neovlivní 
sklizeň v České republice vý-
znamnějším způsobem,“ uvedl 
v rámci svého vystoupení mi-
nistr Šebesta.   
Sklizňové práce spějí podle 
jeho slov ke svému závěru, 
sklizeň ozimého ječmene a 
řepky prakticky skončila. Do-
končuje se sklizeň pšenice, 
jarního ječmene a žita. Podle 

posledních souhrnných infor-
mací ze začátku tohoto týdne 
bylo podle MZe sklizeno 92,92  
procent ploch základních obilo-
vin s průměrným výnosem 
5,13 t/ha, to znamená celkem 
6,8 milionů tun. Řepky je skli-
zeno 99,64 procent ploch s 
průměrným výnosem 3,23 t/ha, 
tedy 1,1 milionu tun. 
MZe předpokládá ve sklizňo-
vém roce 2009 celkovou skli-
zeň všech obilovin včetně ku-
kuřice ve výši 7,4 milionu tun, 
přičemž k pokrytí tuzemské 
spotřeby zcela postačí objem 
5,3 milionu tun. Výnosy dosa-
hují lepšího průměru, než se 

dalo očekávat po velmi su-
chém počasí na počátku vege-
tace. Problémem je ale podle 
ministra meziroční propad cen 
obilovin i řepky jak na domá-
cím tak na světovém trhu.   
„Proto budeme v marketingo-
vém roce 2009/10 prosazovat 
aktuální intervenční nákup 
pšenice a ječmene, neboť se 
jedná o hlavní nástroj při řeše-
ní přebytků na trhu s obilovina-
mi v EU a v podstatě určitou 
záchrannou síť před ještě hlub-
ším propadem cen,“ řekl minis-
tr Šebesta  

Petr Vorlíček 

Sklizeň bude oproti loňsku o deset procent nižší 

Ministerstvo životního pro-
středí přišlo s úpravou pod-
mínek programu Zelená 
úsporám, která zpřístupní 
dotace širšímu okruhu žada-
telů.  
„Současná ekonomická krize, 
která má závažnější následky, 
než jsme očekávali, brání ob-
čanům investovat do velkých 
projektů, které byly předmětem 
původního návrhu programu 
Zelená úsporám. Proto jsme 
se rozhodli upravit program a 
vyjít vstříc i menším projektům 
s nižšími investicemi, které 
povedou k energetickým úspo-
rám a zároveň ke snižování 
emisí, jako je například pouze 
výměna oken,“ říká k úpravám 
programu Zelená úsporám 
ministr životního prostředí La-
dislav Miko. 
Nově si bude moci veřejnost 
zažádat o dotaci na jakékoli 
úsporné opatření (výměna 
oken, zateplení střechy, zatep-
lení podlahy apod.) za předpo-
kladu dosažení kvalitativních 
kritérií a požadované úspory 
roční měrné potřeby tepla o 
minimálně 20 %. Vypuštění 
podmínky původně požadující 
kombinaci několika opatření 
najednou umožní získat dotaci 
i těm, kdo si v současné době 
nemohou větší investici dovo-

lit. Zároveň ministerstvo život-
ního prostředí zvyšuje dotační 
podporu v oblasti celkového 
zateplení objektu. Nově tak 
dotace na celkové zateplení 
bohatě převyšuje hranici 30% 
celkových investičních nákladů 
a projekty zateplení se tak pro 
žadatele znatelně zlevňují.  
Zásadní novinkou v programu 
je také snížení vstupních ná-
kladů v podobě poskytnutí 
dotace na nezbytné energetic-
ké ohodnocení domu a na 
vypracování projektu realizace 
energetických úspor a instalaci 
obnovitelných zdrojů. Dotace 
na projektové dokumentace 
a na energetické hodnocení 
budou fixní a budou se vy-
plácet v momentě schválení 
žádosti o dotaci. Tato pod-
pora je poskytována z pro-
středků technické asistence 
programu Zelená úsporám a 
vyplácena bude do 31. 3. 
2010 nebo do vyčerpání cel-
kové částky 50 milionů ko-
run. „Jde nám především o 
motivaci projektantů a veřej-
nosti, aby se sami začali zají-
mat, jak mohou i oni snížit 
emise skleníkových plynů a 
náklady na bydlení,“ říká ředi-
tel Státního fondu životního 
prostředí Petr Štěpánek.  
 

Program Zelená úsporám 
je nyní dostupný i pro 
zateplování paneláků 
Dotační program Zelená 
úsporám, zaměřený na pod-
poru obnovitelných zdrojů 
energie pro vytápění a ener-
getické úspory v oblasti byd-
lení, se ode dneška otevírá i 
pro dotace na komplexní 
zateplení panelových byto-
vých domů. 
Otevření programu umožnila 
dohoda mezi MŽP, které spra-
vuje program Zelená úsporám, 
a Ministerstvem pro místní 
rozvoj (MMR), jež spravuje 
program Nový panel. „Z pro-
gramu Zelená úsporám posky-
tujeme dotaci na celkové za-
teplení panelových domů, pro-
gram Nový panel pomůže zase 
s ostatními částmi rekonstruk-
ce,“ říká ministr životního pro-
středí Ladislav Miko.  
MŽP v dohodě přistoupilo na 
podmínky MMR, které určují, 
že podpora se bude týkat pou-
ze komplexního zateplení pa-
nelových domů, které zároveň 
splní podmínky, které ve své 
části A stanovuje program 
Nový panel. „Na efektivní za-
teplení tak nyní mohou získat 
dotaci i panelové domy. Propo-

jení s programem Nový panel 
zase zajistí prostředky napří-
klad na vnitřní rekonstrukci 
domů,“ říká ředitel odboru udr-
žitelné dopravy a energetiky 
MŽP Petr Holub. 
„V příštích týdnech dojde k 
podpisu dalších prodejních 
smluv na zhruba 20 milionů 
ušetřených emisních jednotek, 
což nám umožnilo podporu 
rozšířit i pro panelové domy,“ 
dodává ministr Miko. 
„Pro žadatele úprava podmí-
nek neznamená žádné kompli-
kace a to ani pro ty, kteří již 
žádosti zpracovali. Budeme 
více investovat do konzultační 
podpory nejen žadatelů, ale i 
projektantů, kteří jsou často 
prvním odborníkem, na které-
ho se zájemci o zateplení ob-
racejí,“ dodává ředitel Státního 
fondu životního prostředí Petr 
Štěpánek. 
Žádosti o podporu přijímá Stát-
ní fond životního prostředí ČR 
na všech krajských pracoviš-
tích od 1. září. Podmínky jsou 
k dispozici na webových strán-
k á c h  p r o g r a m u 
www.zelenausporam.cz. Bez-
platná informační linka má 
číslo 800 260 500. 

Jakub Kašpar 

MŽP otevřelo Zelenou úsporám i menším investicím 



Strá nk a  8 Venkovské noviny,  ZÁŘÍ 2009 , číslo 9 /  2009 

Kdybych právě neukončil ko-
rekturu připravovaného Velké-
ho slovníku floskulí, určitě 
bych na čelné místo teď zařa-
dil termín pandemie.  Čítanko-
vě vyprázdněnou, účelově 
panikářskou floskulí se tohle 
nevinné slovo stalo přesně od 
chvíle, kdy odborným lékař-
ským termínem s přesným 
vymezením začali v médiích v 
souvislosti se Šumavou strašit 
občany jihočeský hejtman Jiří 
Zimola, plzeňská hejtmanka 
Milada Emmerová a „expert“ 
Josef Vovesný, poradce Sdru-
žení vlastníků obecních a sou-
kromých lesů (to expert píšu 
záměrně v uvozovkách, proto-
že zástupce soukromých vlast-
níků lesa je ve věcech ochrany 
přírodních procesů, jež jsou 
smyslem každého národního 
parku na světě, opravdovým 
kozlem mezi zahradníky:  
„expertizy“ podobných lobbyis-
tů, z kterých vychází Zimola,  
jsou naopak křiklavým příkla-
dem střetu zájmů).   
VĚDCI BÁDAJÍ, MÉDIA 
MAJÍ JINÉ KONĚ   
A média, včetně těch takzvaně 
seriozních, po léta ignorují 
fundovaná ochranářská stano-
viska desítek přírodovědců, 
renomovaných profesorů i 
celých vědeckých rad z akade-
mických ústavů (Botanický 
ústav, Entomologický ústav, 
Ústav systémové biologie a 
ekologie,, Ústav půdní biolo-
gie, Hydrobiologický ústav, 
Ústav krajinné ekologie, Vý-
zkumný ústav Silva Taroucy 
pro krajinu a zahradnictví aj.)  
a vrcholných představitelů 
fakult řady prestižních univerzit 
(od Karlovy Univerzity, Mende-
lovy zemědělské a lesnické 
univerzity, Jihočeské univerzi-

ty, Palackého univerzity, Čes-
ké zemědělské univerzity a její 
Lesnické a dřevařské fakulty 
až po Technickou univerzitu ze 
Zvolena nebo holandskou Uni-
verzitu ve Wageningen).  
Místo nesčetných písemných i 
webových stanovisek a vědec-
ky podložených analýz těchto 
institucí, které se problémem 
Šumavy zabývají profesionál-
ně už celá desetiletí (a všech-
ny bez rozdílu mluví proti zá-
sahům v jádrových zónách 
národního parku), dávají mé-
dia přednost diletantským ne-
pravdám.  
Například redaktora soft-
pornografického časopisu pro 
pány, který sice kdysi  studoval 
přírodovědu, ale v oboru nikdy 
vědecky nepracoval a nepra-
cuje, na místech o nichž píše 
nikdy nebyl (nebo tam chodil s 
šátkem přes oči), vychází jako 
ze zdroje z lobbyistických zjiš-
tění bývalého manažera dře-
vozpracujícího závodu a neob-
těžuje se ověřit si ani základní 
tvrdá data o prokazatelně 
zmlazeném Trojmezenském 
pralese a o jeho blokádě, k níž  
před deseti lety nevyzvala žád-
ná Duha, jak píše, ale pět re-
nomovaných přído- i lesověd-
ců  (Ivan Brezina: Šumavský 
experiment nevyšel, LN 27. 8. 
09).          
JAK HOLUB NA BÁNI?  
Druhým lhoucím diletantem, 
jehož pokrouceným polo-
pravdám média v poslední 
době, namísto přírodovědcům, 
ochotně naslouchají, je filmový 
publicista Radovan Holub.  
Je opravdu tristní pohled na 
profesní úpadek kdysi tak kva-
litního publicisty, který po de-
sítky let své názory o Šumavě 

– v daném oboru stejný laik 
jako já - opíral o někoho fundo-
vaného, někoho,  kdo přírod-
ním procesům a evoluci lesa 
opravdu rozumí (významný 
přírodovědec Karel Kaňák, šéf 
bavorského parku Karel Sin-
ner, jeho předchůdce doktor 
Bibelriether aj.).  
Dnes je Holubovým základním 
a jediným „seriozním“ zdrojem 
(Na Šumavě za pět set let, LN 
18.8. 09) – hádejte kdo? Žádní 
vědci, žádné výzkumy, ale 
anonymní, nejmenovaný ně-
mecký turista na Luzném 
(1372 na/m), který mu vypra-
vuje pohádky a údajném 
„přelomovém“ rozhodnutí ve-
dení sousedního parku, které 
prý přistoupilo k holosečnému 
kácení proti kůrovci i v jádro-
vých zónách národního parku.  
A Holub – samozřejmě účelo-
vě – po „zemanovském“ vylí-
čení strašlivého hřbitova smrků 
opomene zdůraznit, že se jed-
ná pouze a výhradně o nově 
připojené plochy, že jádrová 
území starého parku (75% 
území!) jsou už po tři desetiletí 
v nezpochybnitelném bezzása-
hovém režimu (nevěřím, že 
kdokoli toto zázračně zmlaze-
né bavorské území třeba přes 
Modrý sloup navštíví, bude i 
nadále příznivcem kácení).  
Z jeho článku vůbec nevyplý-
vá, že se u sousedů samozřej-
mě koncepčně nic nemění a 
měnit nebude, že se jedná 
pouze o ta  připojená území, 
kde bavorské vedení nikdy 
nezastíralo, že bude bránit 
průniku kůrovce do soused-
ních hospodářských lesů i tra-
dičními lesnickými metodami. 
A Holubova nedementovaná 
lež má kupodivu dlouhé nohy, 
šíří se dál a LN ji ochotně tisk-
nou hned v první větě čtenář-
ského dopisu („Holub informu-
je čtenáře o změně zaměření 
boje proti kůrovci v jádrových 
zónách NP Bavorský les“, LN 
27. 8. 09).   

Opravdu, takový Karel Kaňák 
se dnes musí obracet v hrobě. 
I mně se dělá z Holubova ná-
zorového veletoče špatně. A 
taky se trochu stydím a omlou-
vám se, že jsem v médiích kdy 
mohl propagovat a jako tisko-
vého mluvčího NP doporučo-
vat tak prodejného novinářské-
ho chameleóna. Posuďte sami. 
Ještě před rokem psal Holub 
toto: „Orkány Kyrill a Emma 
přesvědčivě prokázaly, že za-
sahovat proti kůrovci plošným 
kácením napadených stromů 
vede k jedinému – Šumavě 
bez lesa. Tam, kde se v minu-
losti s kůrovcem nakládalo 
tímto způsobem, řádil vítr nej-
více a tam byly také polomy 
největšíc Les bez zásahů 
člověka je geneticky připraven 
na místní podmínky, je scho-
pen zadržovat vláhu a posky-
tovat ji všemu, co v něm roste. 
Dnešní nárůst ploch se suchý-
mi stromy je pomalejší než 
nárůst ploch s přirozeným 
zmlazováním ploch, které byly 
postiženy prosycháním. Ty 
tvoří pouze zhruba 2,5% vý-
měry lesů NP Šumavac“  
A vehementně se přitom dovo-
lával českých vědeckých insti-
tucí, jež dnes okázale ignoruje. 
A také šest let starého doporu-
čení nezávislého odborného 
arbitra celého šumavského 
sporu (pane Zimolo, ušlo vám, 
že to co požadujete, už tady 
jednou bylo!) – totiž Světového 
svazu ochrany přírody (IUCN): 
„Okamžité kácení a asanace 
lokalit v centrálních oblastech 
s výskytem kůrovce nejsou 
přijatelná opatřeníc“ (všechny 
citace in: Jakub Kašpar, Rado-
van Holub, Informační list 2, 
červenec 2008).  
Stejné evangelium bezzásaho-
vosti šířil Radovan v nesčet-
ných statích z let 1993 – 2003, 
kdy pracoval jako nezávislý 
novinář a doporučoval bavor-
skou cestu. Dnes píše pravý 
opak. Pod Luzným se prý jen 

PANDÉMIE NEBO ŠÍŘENÍ POPLAŠNÉ ZPRÁVY?  
Poznámky k šumavské hysterii   *  Poznámky k šumavské hysterii   * Poznámky k šumavské hysterii  

Motto: „Příroda, kterou zde vidíme, je obdobná i u nás. K 
ochraně lesa přistupujeme stejným způsobem, v chráně-
ných zónách, kde kůrovec enormně napadá lesy zejména 
na jihozápadě a západě Colorada, také nezasahujeme:“ 
Vance G. Martin, president The Wild Foundation, Colorado, 
USA o Šumavě, 29. 5. 2009   

Dokončení na straně 9 
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„les zmlazuje pomalu v jakých-
si hnízdech, vzniká tu zase jen 
smrkový, takže za několik de-
sítek let ho pravděpodobně 
opět sežere kůrovecc“(MfD,  
25. 8.09). Lež jako věž!  
Místopřísežně prohlašuji, a 
mohu to doložit čerstvými 
snímky z konce srpna t.r., že 
se pár metrů za hranicí pod 
Luzným les zmlazuje jako les 
do značné míry smíšený 
(dokonce i tam, kde byla dříve 
smrková monokultura), tedy 
horská smrčina s vydatnou 
příměsí vtroušeného jeřábu, 
javoru, blatky a dokonce buku. 
Kladu si otázku, kdy tedy vlast-
ně Holub lhal: celou dobu v 
letech 1993 – 2008, nebo lže 
až teď? Blábol v posledně zmí-
něné stati o tom, že snad kůro-
vec u Pramenů Vltavy napadl i 
klečovou formu borovice, snad 

ani není třeba komentovat: ten 
nesvědčí o reálné situaci, ale 
výhradně o Holubově nulové 
kompetentnosti (když to řeknu 
hodně slušně). Proč to ale 
vlastně Radovan dělá? Nevím, 
důkazy nemám, snad jen ne-
přímé indicie, ale napadá mě 
citát z V+W:  „On to dělá čás-
tečně z vlastní blbosti a čás-
tečně za cizí peníze“.           
PANDEMIE VLASTNÍ 
BLBOSTI?  
Je typické, že  slůvka pande-
mie se okamžitě chytla veške-
rá média, skloňují je ve všech 
pádech, doprovázejíce je hrůz-
nými obrázky uschlého horní-
ho patra lesa (které tvoří zhru-
ba 2% celkové rozlohy parku, 
což málokterý z „prodavačů 
šumavské apokalypsy“ dodá). 
Přitom senzacechtivá média 
dávají většinou velmi dobrý 
pozor na to, aby hororovou 
představu o šumavské pande-

mii nenarušila nezpochybnitel-
ná realita statisíců vzrostlých 
různověkých a druhově rozrůz-
něných stromků pod uschlým 
horním patrem lesa (nevěříte-
li, projděte se, a naléhavě vás 
o to žádám, do Bavorska přes 
Modrý sloup, z Březníku je to 
necelých 5 kilometrů), protože 
toto zmlazení představuje sta-
tisíce zelených argumentů pro 
bezzásahovost. A usvědčují 
Zimolu, Vovesného, Emmero-
vou a jejich pandemii v lepším 
případě z pitomosti, v horším z 
trestného činu záměrně šířené 
poplašné zprávy.  
Stupidita termínu je srovnatel-
ná se stupiditou nejmenované-
ho zkrachovalé politika  - i to-
hoto „experta“ příznačně citují 
média daleko častěji než příro-
dovědce -  který se na přelomu 
března a dubna poprvé v živo-
tě vznesl vrtulníkem nad Šu-
mavou. (Údajně za peníze 

přítele - předlistopadového 
generála a velitele tankové 
divize Zdeňka Zbytka). A začal 
čile prodávat šumavskou apo-
kalypsu, aniž si nebožák všiml, 
že vzrostlý zelený podrost v tu 
dobu zakrývá v hraničním hře-
beni až dvoumetrová vrstva 
sněhu.  
Na jeho příkladu je vidět, jak 
konstruktivně ušetřit čtenářům  
čas, strávený nad nekonečným 
mlácením prázdné kůrovcové 
slámy, totiž nad dávno meziná-
rodním arbitrem rozhodnutým 
sporem. Navrhuji, aby napříště 
o věci diskutovali pouze ti, kdo 
„apokalypsu“ a „pandemii“, ve 
skutečnosti nádherné přírodní 
divadlo a olbřímí lež o něm, 
viděli zdola (tak jako poslanec 
Vítězslav Jandák), nikoli shora 
(jako Miloš Zeman) na vlastní 
oči.     

Vladimír Just  

PANDÉMIE NEBO ŠÍŘENÍ POPLAŠNÉ ZPRÁVY?  
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Ministr zemědělství ČR Jakub Šebesta 27. srpna v Českých 
Budějovicích zahájil 36. ročník největší tuzemské výstavy 
zaměřené na rozvoj venkova Země živitelka 2009. Slavnost-
ního zahájení se zúčastnil také prezident České republiky 
Václav Klaus. 
V rámci programu zahájení byl v Pivovarské zahradě předán 
novým držitelům certifikát národní značky kvality KLASA, jehož 
pořadatelem je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Mi-
nistr také udělil Cenu pro mladé vědecké pracovníky a Cenu za 
nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v roce 2009. 
„Kvalita potravin patří mezi priority ministerstva zemědělství a 
logo KLASA je prestižní značkou. Záleží nám nejen na zachová-
ní její prestiže, ale i na jejím posílení. K tomu určitě přispěje 
projekt Regio - Klasa, který je zaměřený na tradiční potravinář-
ské výrobky z regionů. Jeho příprava v současné době finišuje,“ 
uvedl ministr Šebesta na slavnostním zahájení. Značka KLASA 
byla podle jeho slov propůjčena včetně nově oceněných celkem 
1335 produktům od 222 českých a moravských výrobců. Oce-
nění získalo 19 výrobků od 10 výrobců, mezi nimi je i pět no-
vých, dosud neoceněných společností. 
Letošního ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitel-
ka se účastnílo více než 600 vystavovatelů a obchodníků 
včetně 23 zahraničních firem ze 17 zemí světa. Nově se le-
tos na výstavě představily regionální potraviny. Více pro-
storu oproti předchozím ročníkům dostal také rozvoj ven-
kova.                                                                                    MZe 

Šebesta zahájil veletrh Země živitelka 
Ministr pro místní rozvoj 
Rostislav Vondruška před-
stavil na sedm priorit pro 
rozvoj cestovního ruchu, 
které bude v září předkládat 
poslancům ekonomických 
výborů a podvýborů. 
 Definování jednotlivých priorit 
vzniklo po jednání ministra a 
představitelů většiny asociací, 
působících v cestov-
ním ruchu. Ti se 
dnes sešli ke společ-
nému jednání na 
ministerstvu pro 
místní rozvoj. 
Seznam priorit: 
• snížení sazby DPH pro 

služby cestovního ruchu 
• průvodcovská činnost  
• neoprávněné podnikání 
• vízová politika  
• vyjmutí turistických vozidel 

(souprav) nad 3,5 tuny z 
příslušné poplatkové sku-
piny dálničních známek 

• sociální cestovní ruch – 
Cestovní ruch pro všechny 

• zřízení Podvýboru PSP pro 
cestovní ruch 

„Těchto sedm priorit považuji 
pro rozvoj cestovního ruchu za 

velmi důležité. Budu 
se proto snažit pře-
svědčit poslance, 
aby v souvislosti s 
nimi začali pracovat 
na možných legisla-

tivních změnách,“ uvedl minis-
tr Vondruška. 
Poslancům těchto sedm priorit 
představí ministr v září přímo 
v Poslanecké sněmovně. Jed-
notlivé priority budou prezen-
tovat představitelé oborů ces-
tovního ruchu.  

MMR 

Ministr představil sedm priorit 
pro rozvoj cestovního ruchu 
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Vláda dne 17.8. schválila Strategii obnovy 
území částí Jihočeského, Ústeckého, 
Olomouckého a Moravskoslezského kraje 
postižených záplavami a povodněmi v 
červnu a červenci 2009. Na obnovu obec-
ního a krajského majetku vyčlenila 3,6 
miliardy korun. Zároveň na posílení pro-
gramu „Podpory bydlení“ vyčlenila dalších 
477 milionů korun. 
 Celkové náklady na obnovu majetku vy-
číslené zmíněnými kraji dosahují  cca 7 
637 mil. Kč. Strategie obnovy území se 
zaměřuje především na zabezpečení stát-
ní pomoci na obnovu obecního a krajské-
ho majetku prostřednictvím programu 
„Obnova obecního a krajského majetku 
postiženého živelní nebo jinou pohromou“ 

spravovaného Ministerstvem pro místní 
rozvoj. 
Vláda na jeho realizaci vyčlenila částku 3, 
6 miliardy korun.  Tyto prostředky jsou 
určeny zejména na obnovu silnic 2. a 
3.třídy, místních komunikací, mostů, 
chodníků, technické infrastruktury, kultur-
ních zařízení apod. Zároveň vláda vyčle-
nila finanční prostředky na podpůrné ná-
stroje v oblasti bydlení spravovaných mi-
nisterstvem v celkové výši 477,5 milionů 
korun. Dalších 420 milionů korun na po-
vodňové škody se použije ze Státního 
fondu rozvoje bydlení. 
Podrobnosti o státní pomoci poskytované 
prostřednictvím ministerstva pro místní 
rozvoj jsou k dispozici na jeho webových 

stránkách a na stránkách Státního fondu 
rozvoje bydlení. 
„Obce a kraje mohou o peníze na odstra-
ňování povodňových škod na obecním 
majetku žádat už od středy, kdy budou 
připraveny na ministerstvu výzvy,“ zdůraz-
nil  Ministr pro místní rozvoj Rostislav 
Vondruška. 
Vzhledem k rozsahu a závažnosti účinků 
letošních záplav a povodní bude pomoc 
určená obcím, krajům a občanům směřo-
vat nejen do území, na nichž byly vyhlá-
šeny krizové stavy, ale zčásti také do 
dalších zasažených míst České republiky. 
Informace určené pro žadatele o státní 
pomoc lze již nyní nalézt na webu minis-
terstva www.mmr.cz. 

Vládní dotace na povodňové škody ve výši  4 miliardy Kč  

Při strategickém plánování 
rozvoje obcí a regionů v České 
republice se často setkáváme 
s nerovnoměrnou pozorností 
věnovanou jednotlivým priorit-
ním oblastem, případně úplné 
pomíjení některých aspektů 
rozvoje.  Na druhou stranu 
není problém se v takových 
dokumentech setkat s pojmy 
jako „harmonický“ ,„udržitelný“ 
případně „trvale udržitelný“ 
rozvoj regionu. Hledání vyvá-
ženého poměru mezi rozvojo-
vými aktivitami a zachováním 
zdravého a nepoškozeného 
prostředí pro budoucí genera-
ce by mělo být důležitou otáz-
kou pro všechny, kdo se na 
procesech strategického a 
územního plánování podílejí.  
Tematikou udržitelného rozvo-
je se zabývá řada institucí a 
tento koncept pohledu na svět 
a správu věcí veřejných je v 
současnosti neopomenutelným 
a všeobecně uznávaným vý-
chodiskem pro strategické a 
územní plánování. Proto je 
nutné uplatňovat jej od nejniž-

ších správních jednotek.  
Uplatnit všeobecně přijímaný 
model udržitelného rozvoje do 
praxe není jednoduché. K to-
mu může pomoci Strategie 
udržitelného rozvoje České 
republiky. Je to legislativní 
nástroj, jenž vytváří celkový 
rámec pro strategické plánová-
ní v rámci udržitelnosti rozvoje 
v naší zemi.  

Aktualizovaná strategie rozvá-
dí koncept vyváženosti tří pilířů 
do pěti tzv. prioritních os, které 
pokrývají většinu aspektů kva-
lity života obyvatel ČR. Proto-
že se jedná o strategický doku-
ment na národní úrovni, zůstá-
vá na vysoké úrovni obecnosti. 
Vymezuje však základní směry 
a zásady pro uvažování o udr-
žitelném rozvoji na místní 
úrovni. 

Strategie udržitelného rozvoje 
poskytuje obcím a regionům 
pomoc při vytváření vlastních 
strategických plánů  několika 
způsoby.  Vymezuje zásady, 
kterými se budou řídit nadřaze-
né strategie, které strategické 
plánování na nižší úrovni ovliv-
ňují.  Dává příklady pro řešení 
některých obecných problémů 
na národní úrovni, aplikovatel-
ných i na úrovni obcí a regio-

nů. V nepo-
slední řadě 
upozorňuje 
na některé 
aspekty kva-
lity lidského 
života, které 

jsou opomíjeny. Pro strategic-
ké plánování s ohledem na 
udržitelný rozvoj je dobré se-
známit se s tímto dokumen-
tem, který může být zajímavou 
pomocí. 
 Koordinaci aktualizace Strate-
gie má na starosti Ministerstvo 
životního prostředí, ale na for-
mulaci strategie se podíleli 
odborníci ze všech minister-

stev. Strategie udržitelného 
rozvoje proto není strategií 
ochrany životního prostředí, 
jak je jí často mylně přisuzová-
no, ale pohlíží s dlouhodobou 
perspektivou na rozvoj nejdů-
ležitějších oblastí lidské aktivi-
ty.   
Strategie udržitelného rozvoje 
byla vládou ČR schválena dne 
8. prosince 2004 (usnesení č. 
1242/04) a stala se základem 
pro zpracování dalších materi-
álů koncepčního charakteru 
(sektorových politik či akčních 
programů). V současném ob-
dobí prochází „Strategie“ aktu-
alizací a připravuje se na 
schválení ve vládě na podzim 
tohoto roku.  S aktualizovaným 
návrhem a dalšími materiály 
souvisejícími s touto strategií 
naleznete na www.mzp.cz/sur. 
Další informace o otázkách 
ž ivotního prostředí  na 
www.udrzitelny-rozvoj.cz .  

Mgr. Ondřej Marek CpKP 
střední Čechy, člen Výboru 
pro komunikaci Rady vlády 

pro udržitelný rozvoj.  

Strategie udržitelného rozvoje: 
K čemu ji využít na místní úrovni?  


