
HLAS VENKOVA HLAS VENKOVA HLAS VENKOVA HLAS VENKOVA … občasník pro venkov …… občasník pro venkov …… občasník pro venkov …… občasník pro venkov …    HLAS VENKOVA HLAS VENKOVA HLAS VENKOVA HLAS VENKOVA ............    občasník pro venkov občasník pro venkov občasník pro venkov občasník pro venkov     

Datum vydání 26.9.2011 / číslo 13 / 2011 Datum vydání 26.9.2011 / číslo 13 / 2011 Datum vydání 26.9.2011 / číslo 13 / 2011 Datum vydání 26.9.2011 / číslo 13 / 2011 ....    

Pro p říznivce jezdecké turistiky 
byla na Vyso čině vyznačena síť 
jezdeckých stezek o celkové délce 
864 km dopln ěná o služby 150 jez-
deckých stanic. O slavnostní ote-
vření stezek se v areále Hospodá ř-
ském statku v Bohuslavicích po-
staral krajský radní Vyso činy pro 
oblast cestovního ruchu T. Škaryd.  

„Projekt sítě hipotras doplňuje hustou 
mapu pěších a cyklotras, která čítá 
na Vysočině přes 5,5 tisíce kilometrů. 
Za každou desítkou kilometrů znače-
ných tras jsou další desítky kilometrů 
naježděných při jejich značení a vy-
hledávání. Svou roli zde hrají i majite-
lé zastávek podél tras, kteří přichází s 
rozšířenou  nabídkou služeb,“ upo-
zornil Tomáš Škaryd. Podle předběž-
ných odhadů využijí značené stezky 
stovky uživatelů měsíčně. 

Síť značených tras pro pěší a cyklo 
turisty je na Vysočině nově doplněna 
o značené trasy pro jezdce na ko-
ních. Páteřní jezdecké trasy vedou 
přes celý kraj a navazují na východo-
české a jihočeské trasy, které směřují 
až do sousedního Rakouska. Podle 
slov Jiřího Kováře z Hospodářského 
statku v Bohuslavicích, který má s 
pohybem turistů všeho druhu na koň-
ské trase již pět let zkušenosti, jsou 
hipotrasy velice vítaným zpestřením 
pro stále větší počet cyklistů.  

Pro značení tras byla využita metodi-
ka značení používaná Klubem čes-
kých turistů, v regionu tak turisté na-
jdou trasy s červenými, modrými, ze-
lenými a žlutými jezdeckými značka-
mi a navigují je směrovky s názvem 
„Jezdecká stezka Kraje Vysočina“. Při 

putování Vysočinou po značených 
trasách již nebudou mít jezdci pro-
blémy s blouděním či neprostupným 
terénem, ani s majiteli pozemků, kteří 
by jim zakázali vstup na svůj poze-
mek. I díky jezdeckým stanicím na 
trasách je turistika na koni v regionu 
Vysočina mnohem pohodlnější, neboť 
poskytují potřebné zázemí pro turisty 
v sedle a ustájení pro jejich koně, 
mnohdy ale i řadu dalších zajímavých 
služeb. Pro usnadnění orientace na 
trasách je turistům k dispozici soubor 
map obsahující vyznačené jezdecké 
trasy na Vysočině, jejich podrobný 
popis, kontakty na jezdecké stanice a 
další služby.  

Vyznačení jezdeckých tras bylo reali-
zováno v rámci projektu podpořeného 

z ROP Jihovýchod spolufinancované-
ho Evropskou unií z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj. Projekt trval 
téměř dva roky a celkové náklady 
činily 2,8 milionů korun. 

„Projekt tohoto charakteru patří k vý-
znamným počinům s celoregionálním 
dopadem, umožňuje spojit různé na-
bídky turistických atraktivit. Je třeba 
připomenout, že je to jediný typ toho-
to projektu v regionu a spojuje řadu 
různorodých podnikatelských subjek-
tů. Důležité je, že proplacením dotace 
práce na značení hipotras nekončí. 
Pouze odstartovaly další fáze souvi-
sející s jejich marketingem,“ uvedla 
Renata Marková z Úřadu regionální 
rady NUTS2 Jihovýchod.       . 
                             Vyso čina Tourism 

Vysočina nabízí už 860 km jezdeckých stezek 



strana 2strana 2strana 2strana 2    číslo 13  číslo 13  číslo 13  číslo 13  ....    

Zástupci m ěst a obcí z 
Posázaví podporují nove-
lu rozpo čtového ur čení 
daní, která má snížit roz-
díl mezi nejchudšími ob-
cemi a nejbohatšími m ěs-
ty v republice. Podle no-
vely se má zvýšit výnos 
sdílených daní na jedno-
ho obyvatele v 6 241 men-
ších m ěstech a obcích 
dohromady až o 14,5 mili-
ardy korun.   

Obcím by to pomohlo po-
krýt rostoucí náklady spoje-
né s přechodem kompeten-
cí státní správy na samo-
správu, vyřešit problémy s 
financováním provozu 
obecních a městských úřa-
dů i posílit investiční zdroje. 

„Zvýšení příjmu z rozpočto-
vého určení daní by uvítalo 
každé město a obec,“ řekl 
starosta Týnce nad Sáza-
vou Martin Kadrnožka. Pod-
le kalkulačky zveřejněné na 
internetu by to například pro 
Týnec nad Sázavou, který 
má 5 555 obyvatel, zname-
nalo v městské pokladně 
navíc 13 milionů korun. „Co 
všechno by se za to dalo 

udělat, si každý umí před-
stavit. Trápí nás třeba špat-
né silnice, chybějící chodní-
ky, peněz se nám nedostá-
vá na rozvoj a údržbu měst-
ského majetku, na školy a 
školky,“ dodal Martin Kadr-
nožka. Týnec nad Sázavou 
ročně hospodaří  se 70 až 
80 miliony korun, většina z 
nich přitom padne na splát-
ky úvěrů, zajištění veřej-
ných služeb a provoz úřadu 
a organizací, které pod něj 
spadají. Na rozvoj města 
zbývá řádově kolem pěti 
milionů korun. „Je to žalost-
ně málo. V tuto chvíli jsme v 
situaci, kdy zvažujeme, o 
které dotace požádáme, 
abychom měli na jejich spo-
luúčast,“ uvedl starosta. 
Město má přitom schválený 
plán rozvoje, o projekty tedy 
nemá nouzi. Otázkou ale je 
jejich financování. 

Obec Teplýšovice, v níž žije 
kolem 430 obyvatel, by při-
jetím novely získala navíc 
1,2 milionu korun. Umožnilo 
by jí to například vzít si úvěr 
na stavbu čistírny odpad-
ních vod a kanalizace, na 
kterou v současnosti nemá 

peníze. „Po navýšení daní 
bychom úvěr dokázali splá-
cet,“ řekl místostarosta Mi-
roslav Kratochvíl. Nesou-
hlasí s argumenty kritiků 
novely, že velká města mají 
vyšší náklady. „Mají také 
vyšší příjmy, a to nejenom z 
daní, ale i díky širší občan-
ské vybavenosti a pestré 
nabídce služeb. Další pení-
ze jim přinášejí podnikatelé 
a firmy, kteří v nich mají svá 
sídla,“ uvedl Miroslav Krato-
chvíl. Slibům premiéra Pet-
ra Nečase o zvýšení výno-
su z daní, který dal nedáv-
no starostům, věří.  „Už se 
to dostalo do takové fáze, 
že by se to odvrátit nemělo. 
Myslím si ale, že ještě do-
jde k nějakému kompromi-
su,“ konstatoval Miroslav 
Kratochvíl. 

Novelu rozpočtového určení 
daní podporuje i starosta 
Ratměřic Viktor Liška. „Při 
270 obyvatelích, které Ra-
tměřice mají, to dělá skoro 
půl milionu korun. Částka, 
kterou máme nyní na inves-
tice, by se tím zdvojnásobi-
la. Podporujeme proto změ-
nu, a tím pádem i všechny 

snahy Sdružení místních 
samospráv ČR a Spolku 
pro obnovu venkova,“ řekl 
Viktor Liška. 

Přilepšila by si obec Petrou-
pim, která má necelých 300 
obyvatel. „Chceme, aby 
rozdělování daní bylo spra-
vedlivější,“ uvedl starosta 
Jiří Černý. Obec hospodaří 
s ročním rozpočtem kolem 
tří milionů korun, většina z 
toho jde na úhradu nákladů 
spojených s chodem obec-
ního úřadu a mateřské ško-
ly, na dotování autobusové 
dopravy a školní docházky 
místních dětí. Na investice 
nezbude ani milion korun. 
„Každé navýšení pro nás 
proto bude dobré,“ dodal 
Jiří Černý.  

Premiér Petr Nečas nedáv-
no starostům slíbil, že nove-
lu zákona o rozpočtovém 
určení daní vláda schválí do 
konce října. Podle ní by při 
rozdělování výnosu z daní 
velká města neměla dostá-
vat na obyvatele více než 
trojnásobek příspěvku pro 
malé obce. 

Jaroslava T ůmová 

Města a obce z Posázaví podporují novelu 
rozpočtového určení daní 

Ministr životního prost ředí Tomáš 
Chalupa znovu pozval 19. zá ří ke 
kulatému stolu zástupce kraj ů, sta-
rost ů, vědecké obce, sdružení Za-
chraňme Šumavu a ŠumavaPro a 
představitele politických stran za-
stoupených v poslanecké sn ěmov-
ně. V debat ě o budoucnosti Národ-
ního parku Šumava a jeho nového 
zákona byl zásadním tématem pro-
ces vymezování jednotlivých zón a 
spole čný výbor národního parku. 

Hlavním bodem druhého zasedání 

pracovní skupiny byla charakteristika 
jednotlivých zón a jízdní řád pro jejich 
vyhlašování. Správa šumavského 
parku předložila na jednání plán péče 
na dalších 45 let, rozdělený do třech 
období po patnácti letech, a návrh 
opatření, která by vedla k převedení 
některých lokalit ze zóny II A do první 
zóny.  

„Jednotlivé lokality teď projednáme s 
obcemi, se kterými si vyjasníme jejich 
postoje a připomínky k našemu návr-
hu. S mnoha šumavskými starosty 

jsem už mluvil a považuji za důležité 
říct, že bez obcí se rozhodovat nebu-
deme,“ řekl po jednání ministr Tomáš 
Chalupa. „Důležité je najít obecný 
konsenzus, a to nejen tady kolem 
jednacího stolu, kde sedí dva staros-
tové. V katastru Šumavy je 22 obcí a 
ony se k tomu musejí vyjádřit, ony 
mají tu největší místní znalost,“ dodal. 

Návrh zákona počítá se členěním 
parku do tří zón. Do první zóny by 
měla patřit celistvá, plošně rozsáhlá 
území 

Druhý kulatý stůl o Národním parku Šumava 

Dokon čení na stran ě 3 
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Developeři, pokud jejich 
projekt schválí vláda, by 
totiž nemuseli vůbec platit 
za zábor orné půdy. Nená-
padný přílepek k zákonu, 
který se týká něčeho úplně 
jiného, se má vztahovat 
také na dálnice nebo vede-
ní vysokého napětí. Ekolo-
gické organizace varovaly, 
že povede k dalšímu zabí-
rání krajiny, která slouží k 
zemědělství a vycházkám. 

Přílepek už schválil Hospo-
dářský výbor Poslanecké 
sněmovny a v pátek 23.9. 
byl načtený na schůzi Sně-
movny. Je součástí takzva-
ného komplexního pozmě-
ňovacího návrhu ke kontro-
verznímu zákonu o podpo-
rovaných zdrojích energie. 
Dodatek podporují ministr 
průmyslu a obchodu Martin 
Kocourek (ODS) i parla-
mentní zpravodaj zákona 
Milan Urban (ČSSD). 

Na straně číslo 42 obsáhlé-
ho pozměňovacího návrhu 
je na první pohled nená-

padný odstavec, odkazující 
ke změně zákona o ochra-
ně zemědělského půdního 
fondu. Tento přílepek umís-
těný těsně před závěrečnou 
část týkající se účinnosti 
zákona však může odstar-
tovat mnohem rozsáhlejší 
ničení nejkvalitnější země-
dělské půdy a české kraji-
ny, než kterého jsme byli 
dosud svědky. 

Developeři musí podle zá-
kona o ochraně zeměděl-
ského půdního fondu hradit 
poplatek za každý hektar 
zemědělské půdy, který 
přemění ve staveniště. Ale 
zpráva Ministerstva životní-
ho prostředí varovala, že 
poplatky jsou již nyní příliš 
nízké, takže nestačí k tomu, 
aby bránily zbytečnému 
zabírání krajiny nekonečný-
mi řadami skladišť a překla-
dišť, jež by pohodlně mohly 
stát na místě opuštěných 
průmyslových provozů. Prů-
myslová zástavba nyní za-
bírá asi 59 hektarů země-

dělské půdy týdně - často 
úplně zbytečně. V devade-
sátých letech se v Česku 
zastavělo více jak 5000 
hektarů, ale mezi roky 2000 
a 2010 to bylo již přes 25 
000 hektarů. Rychlost zá-
stavby se přitom stále zvy-
šuje. 

Poplatky za vynětí kvalitní 
půdy ze zemědělského 
půdního fondu byly výraz-
něji zvýšeny až od letošní-
ho ledna, poprvé po téměř 
dvaceti letech. Povinnosti 
platit poplatek za vyjmutí ze 
zemědělského půdního fon-
du byli dosud zbavené vý-
hradně pozemky, u kterých 
by poplatek smysl neměl - 
například čističky, rybníky, 
zahrady nebo obytné domy 
uvnitř zastavěného území. 

Hospodářský výbor ale na-
vrhuje rozsáhlou výjimku 
pro stavby dopravní in-
frastruktury, přenosové 
soustavy, distribuční sou-
stavy či pro logistická cen-
tra a průmyslové zóny, kte-
ré zabírají většinu nově za-
stavěné půdy. Návrh je na-
víc v rozporu s Programo-
vým prohlášením vlády i s 

Koaliční smlouvou a připra-
ví státní rozpočet o 1,6 mili-
ardy korun. Výbor životního 
prostředí se zasadil o poz-
měňovací návrh, aby nebyl 
kontroverzní přílepek v zá-
koně obsažený. Poslanec-
ká sněmovna bude o přijetí 
návrhů hlasovat v týdnu od 
24. října. 

JUDr. Petra Humlíčková ze 
Zeleného kruhu k tomu 
uvádí: „Návrh pánů Kocour-
ka a Urbana je dalším pří-
kladem, jak rozvrátit logiku 
českého práva. Přilepovat 
úpravu týkající se zeměděl-
ské půdy k zákonu týkající-
mu se energetiky je věcný 
nesmysl. Připadá-li vám to 
ne až tak neobvyklé, je to 
tím, že žijete na Slovensku, 
v USA anebo u nás. Nikde 
jinde se totiž legislativní 
přílepky nevedou. Další a 
větší nesmysl je ale věcný. 
Vyjmout ze zákona, který 
se snaží zabránit zastavění 
české krajiny, platnost pro 
ty stavby, které ji ohrožují 
zdaleka nejvíce, podkopává 
smysluplnost práva jako 
takového." 

Společné prohlášení: 
Zelený kruh, Nesehnutí, 

hnutí Duha 

Poslanci navrhují, aby zabírání orné půdy 
a volné krajiny bylo pro průmysl zadarmo 
Někteří poslanci navrhují, aby bylo výhodn ější zabírat 
pole pro výstavbu hal v pr ůmyslových zónách, které 
vyrůstají na okrajích m ěst. 

Druhý kulatý stůl o Národním parku Šumava 
s nejvýznamnějšími přírodními hod-
notami. Do druhé zóny by měla patřit 
území s ekosystémy, které budou 
vhodné pro šetrné, přírodě blízké 
hospodaření. Návrh zákona počítá se 
členěním druhé zóny na dvě části – 
na část A a část B. Část A by mělo 
vedení parku systematicky připravo-
vat na vstup do první zóny, zatímco 
část B do prvních zón včleněna nebu-
de. Třetí zóna by měla být vyčleněna 
na hospodářskou činnost, turistiku a 

sportovní aktivity. Dalším bodem jed-
nání byl i společný výbor národního 
parku, ve kterém by měli zasednout 
zástupci samosprávy a odborníci na 
životní prostředí. Členy výboru by měl 
jmenoval a odvolávat ministr životní-
ho prostředí a jeho devítičlenné slo-
žení by mělo být: jeden zástupce 
MŽP, jeden správy parku, 2 zástupci 
dotčených krajů a 2 zástupci dotče-
ných obcí a 3 vysokoškolsky vzdělaní 
odborníci, dva z univerzit, jeden z 
Akademie věd. Diskutéři řešili kompe-

tence zástupců, otázku frekvence 
jednotlivých zasedání nebo délku 
funkčního období členů výboru, která 
by měla být sedm let. Na jednání se 
zástupci dohodli na tom, že na dalším 
kulatém stole bude předložen detailní 
návrh rozpisu kompetencí rady a je-
jích členů a budou dále rozpracovány 
připomínky jednotlivých skupin, které 
se jednání účastní. Ustavena byla i 
pracovní skupina, která se bude za-
bývat přesnou definicí kompetencí 
správy parku.                             MŽP 

Pokračování ze strany 2 
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Ve dnech 6.-8.10. se v Bo-
rech uskute ční seminá ř 
"Vesnické komunitní ško-
ly 2011 - ú činný nástroj 
rozvoje a vzd ělávání". 

Po pěti letech bude opět 
celý seminář věnovaný ven-
kovským komunitním ško-
lám a jejich zvyšujícímu se 
významu na vesnicích. Prá-
vě venkovské komunitní 
školy se nyní mohou stát na 

venkově partnery Místních 
akčních skupin nejen v bu-
dování rozvojové kapacity 
regionů, ale i mohou sloužit 
jako centra pro celoživotní-
ho učení pro zvýšení eko-
nomické výkonnosti obcí a 
zaměstnatelnosti lidí žijících 
na venkově. 

Letošní ročník semináře 
ukáže přístupy z Walesu, 
Polska či například Lotyš-

ska, které se inspirovalo 
českými zkušenostmi a 
dnes má desítky venkov-
ských komunitních škol s 
širokou působností a  inspi-
rativními nápady. Zajímavé 
bude i sdílení zkušeností 
účastníků cestující dílny 
evropského projektu Grund-
tvig zaměřeného uplatnění 
lidí po padesátce jak v roz-
voji vesnic, tak ve venkov-
ském vzdělávání. Příklady 

fungujících škol z ČR uká-
žou nejen fungující metody, 
ale i potíže, které přetrváva-
jí, stejně jako nové výzvy a 
role, které se překvapivě 
před vesnickými komunitní-
mi školami objevují. V pří-
padě zájmu o podrobnější 
informace kontaktujte Ing. 
Marcelu Slavíkovou: 
ma.slavikova@gmail.com. 

Mgr. Pavla Doležalová 

Nadregionální seminář Vesnické komunitní školy  

Teplé sluneční odpoledne přálo již 5. ročníku Melounové slavnos-
ti, která se uskutečnila v neděli 11. září na zahradě Spolkového 
domu. Již po 14 hodině byla zahrada plná dětí a jejich rodičů, na 
které čekala zábavně-sportovní stanoviště a na nich vedoucí z 
letních táborů.  Na stanovištích se děti bavily plněním různých 
úkolů. Měly možnost změřit svůj důvtip i obratnost v Melounovém 
bludišti, odhad ve srážení Ruských kuželek, svou mušku zkusily 
ve střelbě z luku na melouny, obratnost a sílu vyzkoušely v lezení 
za melouny na lezecké stěně. Na trampolíně se děti potrápily ve 
skoku za melounem. Dalšími stanovišti byla Překážková dráha a 
Hod míčky do melounu.   Miroslav Brožek a Eva Hájková  

Na pozvání představitelů německého 
Dessau-Rosslau se koncem srpna 
účastnili zajímavého setkání krkono-
šští starostové Jan Sobotka, Vladimír 
Staruch a Karel Klíma. Obyvatelé 
Dessau-Rosslau, tamní členové zá-
jmových spolků a sdružení tu připravi-
li slavnost Labe, při které, mimo jiné, 
prostřednictvím vztyčených vlajek, 
vzdali hold městům ležícím na Labi. A 
mezi tuto vybranou společnost Špin-
dlerův Mlýn, Vrchlabí a Hostinné bez-
pochyby patří.  
„Velmi mě obohatilo poznání lidí, 
např. členů spolku lodníků, a dalších, 
kteří tak hezky oslavují Labe. Evrop-
skou řeku, která přináší do krajiny 
obživu a život,“ uvedl Jan Sobotka. 
„Dessau-Rosslau před vstupem do 
EU, například stavělo říční lodě. Ten-
to průmysl tu však byl regulován a 
omezen. Nyní se město může pyšnit 
např. nádhernými muzei lodí a leta-
del. Je zřejmé, že vztah místních lidí 

k vodě však nepominul. Své význam-
né postavení, které u nás možná ne-
právem maličko podceňujeme, tu má 
také Labská cyklotrasa, dlouhá 680 
km v Německu a 370 km v České 
republice. Je určena nejen pro cyklis-
ty, ale také pro pěší turistiku. Má zvuk 
jedné z nejatraktivnějších a 
nejpestřejších stezek v Evropě.“  

Předmětem společné slavnosti a oje-
dinělé prezentace měst na Labi, která 
se uskutečnila letos po dvacáté, bylo 
vztyčování vlajek. Pravdou je, že or-
ganizátorům k plné dokonalosti ještě 
několik českých vlajek chybí, nicmé-
ně to na atraktivitě oslavy celkem 
neubralo. Touto aktivitou chtějí nao-
pak tyto oslavy pozvednout, aby moh-
li oslovit i chybějící města na Labi. Za 
Českou republiku měl svoji prezentaci 
připravenu Krkonoše – svazek měst a 
obcí.  

Mirka Chaloupská, manažerka Svaz-

ku Krkonoše, přiblížila: „Vezli jsme s 
sebou řadu v němčině tištěných pro-
pagačních materiálů Svazku, ale i 
partnerů z Fondu cestovního ruchu, 
nechyběl živý Krakonoš, který rozdá-
val propagační materiály a tím zatrak-
tivnil českou prezentaci. Dřevěný do-
meček určený pro nás byl umístěn 
hned vedle informačního stánku 
Roßlau  a velkého stanu pro 1000 
osob, kde probíhal hlavní kulturní 
program. Lidé, kteří se zúčastnili, pro-
žívali slavnost opravdově. Společně 
se radovali, sledovali připravený pro-
gram. Uctili životodárnou řeku, o kte-
rou a její okolí viditelně s láskou pe-
čují. Denní i večerní programy byly 
velmi bohaté, bohužel páteční vedro 
a sobotní chlad přes den moc lidí ne-
nalákalo, ale podvečerní a noční pro-
gram  byl přímo nabitý tisícovkami 
lidí. Divadelní vodní oslavy v přístavu 
končily po oba dva dny velkým ohňo-
strojem.“                                      D.P. 

Slavnost Labe a svátek vlajek 
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V sobotu 10. zá ří 2011 se 
v Trhovém Št ěpánov ě na 
Benešovsku uskute čnil 
druhý ro čník Dne hasi čů 
a záchraná řů. Pro řadu 
návšt ěvníků byl vzrušují-
cím zpest řením sobotního 
odpoledne.    

Od 13 hodin přicházeli lidé 
za krásného počasí na ze-
lené prostranství naproti 
fotbalovému hřišti, kde na 
ně čekala řada zajímavých 
ukázek a lákavých atrakcí. 
Velkou pozornost a ovace 
sklidily vlašimské mažoret-
ky, které vystoupily před 
soutěžním kláním.  

Hasičské soutěže probíhaly 
v požárním útoku, obecen-
stvo poctivě fandilo a druž-
stva se opravdu snažila. 
Nablýskaný putovní pohár 
si tentokrát odváží tým z 
SDH Rataje. Téměř nikdo si 
také nenechal ujít zinsceno-
vanou ukázku příjezdu hasi-
čů k nehodě a vyprošťování 
zraněné osoby z havarova-

ného auta. Hasiči při ní 
předvedli nezbytné vybave-
ní a techniku a především 
profesionální práci. 

Na louce mohli návštěvníci 
obdivovat vystavené hasič-

ské stroje různých dat výro-
by. Mnozí rodiče s dětmi 
také nasedli do výletní heli-
koptéry a vyrazili na krátký 
let nad městem a okolní 
přírodou. V neustálém pro-
vozu byl i skákací hrad. 

Akci navštívily přibližně dvě 
stovky lidí. SDH Trhový 
Štěpánov začne brzy pláno-
vat Den hasičů a záchraná-
řů na rok 2012.                

Eva Vrzalová 

Den hasičů a záchranářů v Trhovém Štěpánově 

Svazek Krkonoše zaznamenal během 
srpna nebývale vysoký počet přepra-
vených osob v Krkonošských cyklobu-
sech. V historii provozu veřejných linek 
je to díky 16 420 cestujícím a 1413 
jízdním kolům třetí místo. 

To se podařilo především díky dobré 
marketingové spolupráci Svazku měst 
a obcí Krkonoše s pracovníky krkonoš-
ských informačních center, kteří auto-
busové linky a tudíž i spojení mezi 
jednotlivými částmi hor soustavně me-
zi veřejností popularizují. 

Koordinátorka projektu, Mirka Cha-
loupská, k tomu doplnila: „Jsme velice 
rádi, že tuto službu návštěvníci Krko-
noš využívají. Díky dobré spolupráci 
se Správou Krkonošského národního 

parku se rozšířila možnost cyklistů 
dojet až na Špindlerovu boudu a na 
rozcestí U čtyřech pánů v 1. ochranné 
zóně KRNAP. Cyklobusy mají v Krko-
noších svoji tradici, letos jsme organi-
zovali osmý ročník. Lidé o linkách vě-
dí, odpovídá jejich potřebám. V srpnu 
nám Krakonoš poslal slunečné počasí 
bez velkých veder a to přímo vybízelo 
k horským cyklistickým výletům a pě-
ším túrám.“        

Krkonošské cyklobusy, projekt koordi-
novaný Svazkem Krkonoše a spolufi-
nancovaný Královéhradeckým a Libe-
reckým krajem, je bezesporu úspěš-
nou veřejnou službou, která jde naproti 
místním lidem i návštěvníkům nej-
vyššího českého pohoří.               D.P. 

Rozdělí 30 milionů 
pro neziskovky 
MMR vyhlásilo další kolo progra-
mu podpory nestátních nezisko-
vých organizací. Pro kalendá řní 
rok 2012 má pro zájemce p řipra-
veno na 30 milion ů korun. 
„Chceme podpořit zajímavé projekty 
ze tří oblastí, které svým zaměře-
ním odpovídají činnosti resortu,“ 
uvedl Kamil Jankovský, ministr pro 
místní rozvoj. Hlásit se mohou tyto 
NNO se sídlem v ČR: občanské 
sdružení, obecně prospěšná spo-
lečnost, zájmové sdružení právnic-
kých osob, nadace a nadační fondy. 
„Maximální výše dotace může do-
sáhnout 70% rozpočtu projektu,“ 
doplnil ministr. Uzávěrka pro podá-
ní žádostí je 30. zá ří 2011 a  pod-
mínky jsou na webu MMR.  

Krkonošské cyklobusy v srpnu 
využilo 32 tisíc pasažérů 
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První skupina aktivit, na 
které bude možné získat 
peníze, jsou podnikatelské 
projekty. Zde je připraven 1 
mil. Kč a bude možné pod-
pořit zbudování nebo rozší-
ření provozovny, např. sta-
vební úpravy nebo vybave-
ní (stroje, zařízení, výpočet-
ní technika apod.), toto spa-
dá do Fiche 5. Druhou ob-
lastí  je podpora cestovního 

ruchu, konkrétně služby 
(ubytování, stravování, půj-
čovny sportovních potřeb 
aj., to je Fiche 6 a přichys-
táno je tu 2,1 mil.Kč. Fiche 
7 je také podpora cestovní-
ho ruchu, ale tentokrát v 
krajině – sem patří např. 
budování a vyznačení ste-
zek, oprava mostků a lávek, 
rozhledny, podpora pro tuto 
oblast je 1,1 mil.Kč. Posled-

ní podporovanou aktivitou 
je tvorba územních plánů – 
Fiche 8, kde je připraveno 
200 tis.Kč. 

Zde se nabízí otázka, jak 
MASka zajistí spravedlivé a 
transparentní rozdělení pe-
něz? To vysvětluje před-
sedkyně výběrové komise 
Ewa Chmelíková:“ Každý je 
přesvědčený, že jeho pro-
jekt je nejpotřebnější, ale 
my můžeme vybrat jen ty 
projekty, na které máme 
peníze. Snažíme se být 
objektivní, body se přidělují 
podle předem stanových 
pravidel – ta jsou veřejná a 
každému k dispozici.“ V 

rámci výběru projektů pro-
běhne i tzv. veřejná obha-
jobu projektu – všichni ža-
datelé jsou zváni na společ-
né setkání, kde představují 
výběrové komisi své projek-
ty a zodpovídají doplňující 
dotazy. Termín této prezen-
tace bude zveřejněn na 
webu, akce je skutečně 
veřejná, vítáni jsou všichni, 
kdo plánují nějaké projekty 
nebo se jen chtějí dovědět, 
co se v Podlipansku děje. 

V rámci předcházejících 
výzev bylo rozděleno více 
než 30 mil. Kč.  

Jana Havelková 

Konec roku přinese další peníze do Podlipanska 
Místní ak ční skupina  Podlipansko chystá letošní dru-
hou výzvu na projekty v regionu Podlipansko, v cel-
kovém po řadí je to již šestá výzva. Peníze jsou p ři-
praveny pro podnikatele, obce i pro neziskovky. Dal o 
by se říci, že peníze jsou rozd ěleny na čtyři hromád-
ky, v projektovém jazyce jsou to tzv.fiche. Výzva b u-
de vyhlášena 8. 11. 2011. 

Polotmavé pivo Sedm kulí z bene-
šovského Pivovaru Ferdinand zís-
kalo na prvním ro čníku Královské-
ho vzorkového veletrhu pivovarnic-
tví, který se uskute čnil na hrad ě 
Křivoklát, bronzový královský glejt.  

O tom, že toto pivo chutnalo nejen 
odborné porotě, ale i návštěvníkům, 
svědčí skutečnost, že bylo vyprodáno 
ještě před vyhlášením výsledků. Zlatý 
mok Sedm kulí letos získal také ozna-
čení Středočeská Regionální potravi-
na. 

Podle mluvčího poroty moderátora 
Petra Jančaříka, nebylo rozhodování 
vůbec lehké. Vítěze musel určit až 
„rozstřel“, protože piva na prvních 
třech místech získala v anonymním 
hodnocení stejný počet bodů. Porotci 
museli ochutnat více než 40 druhů piv 
od výčepních přes ležáky, speciály až 
po piva ovocná. Hodnotili mimo jiné 
jejich vzhled, vůni a chuť. Soutěž se 
konala v sobotu i v neděli, každý den 
byla porota v jiném složení. Piva, kte-
rá obsadila první tři místa v sobotním 
klání, už v neděli soutěžit nemohla. 

Křivoklátské klání na sluníčkem pro-
hřátém hradním nádvoří si pochvalo-
vali nejen návštěvníci, ale i samotné 
pivovary. „Očekávali jsme ale větší 
návštěvnost, za sobotu a neděli přišlo 
na pivní festival kolem 2000 lidí,“ řekl 
Radek Dvořák, ředitel společnosti 
Rakovnicko o.p.s., která akci pořádala 
spolu se správou hradu. Příští rok 
proto plánují termín pivního festivalu o 
týden posunout, aby se kryl s tradič-
ním setkáním starostů na hradě Křivo-
klát. 

Podle kastelána hradu Luďka Frencla 
je cílem festivalu nejen zpestřit nabíd-
ku akcí na hradě, ale také podpořit 
propagaci obnovy Křivoklátského 
hradního pivovaru. Jeho projekt už je 
připravený, bez dotace se ho ale reali-
zovat nepodaří. 
Podle dochovaných písemných zpráv 
se na hradě Křivoklát vařilo pivo od 
roku 1517. Archeologické nálezy však 
prokázaly, že historie křivoklátského 
pivovarnictví sahá podstatně dál. 

Jaroslava T ůmová 

Benešovské pivo Sedm kulí 
získalo bronzový glejt 

Vláda schválila pilotní program 
poskytování úv ěrů ze Státního 
fondu rozvoje bydlení na podpo-
ru výstavby nájemních byt ů. Pro 
žadatele je p řipraveno prvních 
120 milion ů korun. 

„Tímto krokem chceme iniciovat 
výstavbu nájemních bytů a to 
zejména takových, které budou ur-
čeny pro seniory, osoby se zdravot-
ním postižením a pro osoby s níz-
kými příjmy,“ uvedl ministr Kamil 
Jankovský. Právě na tento účel 
půjde minimálně 70 % celkové výše 
prostředků programu.  

Úvěr bude poskytován právnickým i 
fyzickým osobám na novou výstav-
bu bytových domů s nájemními by-
ty, případně na rekonstrukce existu-
jících staveb, ze kterých vzniknou 
bytové domy s nájemními byty. 
Úvěr nelze čerpat na výstavbu nebo 
rekonstrukci rodinných domů. V 
případě výstavby nájemních bytů 
pro cílovou skupinu bude poskytnut 
úvěr se zvýhodněnou úrokovou sa-
zbou.                                     MMR 

Vláda schválila  
podporu výstavby 
nájemních bytů 
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Zaměření a odborný program: Kon-
ference pokrývá celou oblast ekolo-
gie od úrovně organismů až po úro-
veň globálního ekosystému. Cílem je 
rozvíjení komunikace a spolupráce 
odborníků a studentů bádajících v 
biologicko-ekologických oborech v 
akademických institucích, pracovníků 
ochrany přírody a dalších zájemců o 
ekologii. Konference by měla před-

stavovat krok k lepšímu propojení 
ekologického výzkumu (základního i 
aplikovaného) v České republice a 
zvýšení vzájemné informovanosti o 
tom, co se v české ekologii děje. 

Konference se bude specificky 
věnovat následujícím oblastem: 
Ekologie organismů a evoluční ekolo-
gie, Ekologie populací a společen-
stev, Ekosystémová ekologie, Makro-

ekologie, biodiverzita a ekologická 
biogeografie, Paleoekologie a histo-
rická ekologie, Ekologie současných 
změn přírody a krajiny   

Přihlášky na konferenci: Na webo-
vých stránkách ČSPE nejpozději do 
31. srpna 2011. Pro ú čast je pot ře-
ba uhradit konferen ční poplatky. 
Podrobnosti najdete na webu 
www.cspe.cz                                 (r) 

Ekologie 2011 - 3. konference České společnosti pro ekologii   
Termín konání: 21. – 23. října 2011, místo konání: Kostelec nad Černými lesy – zámek   

Členové Rady Svazku Krkonoše i 
pracovníci marketingové skupiny se 
na svých zářijových  schůzkách zabý-
vali tématikou účasti SMO na veletr-
zích. Z jistého úhlu pohledu, a s při-
hlédnutím ke stále rostoucím cenám, 
které požadují firmy zajišťující organi-
zaci veletrhů za prezentace,  se dá 
vypozorovat současný trend pečlivé-
ho vážení a důkladného rozmýšlení, 
kterého veletrhu se účastnit.  

S ohledem na zvyšující se náklady, a 
také v souvislosti s rozšířením inter-
netu do valné většiny domácností, je 
jasné, že veletrhy už nejsou tak pří-
nosné, jak se jevilo před deseti pat-
nácti lety. Úroveň jednotlivých ve-
letrhů se postupem času také mění. 
Konečný dopad na cílového zákazní-
ka se někdy míjí účinkem. Prezenta-
ce nejsou levné. Za cenu, kterou mu-
sí vystavovatel zaplatit, nemá mnoh-
dy ani důstojný prostor ve stánku u 
pultu. 

Pravdou je, že jsou místa, která z 
pohledu společensky prestižního nel-
ze, řekněme pomíjet. Je třeba zdů-
raznit, že prostřednictvím partnerské 
spolupráce se státní agenturou 
CzechTourism, Královéhradeckým 
krajem a Libereckým krajem dosáhne 
Svazek Krkonoše za nižší pořizovací 
ceny na vyšší účast na veletržních 
prezentacích, než si může dnes do-
volit jednotlivec. Je třeba však vážit a 
důsledně vyhodnotit kde a jak být, za 

jakých podmínek. Kde to má smysl a 
kdy nejsou investice zbytečně vynalo-
žené. 

V roce 2011 byli nejvyšší české hory 
a podnikatelé, kteří přispívají do Fon-
du cestovního ruchu, prezentováni 
prostřednictvím Svazku Krkonoše na 
výstavách a veletrzích: 13. - 16.1. ČR 
– Regiontour Brno, 28.- 30.1. Němec-
ko - mezinárodní veletrh Dresdner 
Reisemarkt v Drážďanech, 11. 2. Re-
gionální veletrh Regiony ČR v Lysé 
nad Labem, 9.- 13.3. Německo - me-
zinárodní veletrh ITB v Berlíně, 11. - 
13.3. ČR - regionální veletrh Dovole-
ná a region v Ostravě,17. 3. ČR - 
Burza českých, polských a němec-
kých firem ve Dvoře Králové, 17. - 
18.3. INFOTOUR a CYKOLTURUS-
TIKA v Hradci Králové, 25.- 27.3. ČR 
- For Bikes – veletrh cyklistiky v Pra-
ze, 6.- 7.5. Polsko - prezentace na 
Turistických trzích v Jelení Hoře, 12. - 
14.5. Polsko – prezentace na Meziná-
rodních turistických trzích v Opoli, 
21.5. ČR - Kouřim - Krkonoše a Pod-
krkonoší ve skanzenu lidové architek-
tury,  24. 6. Lomnice nad Popelkou - 
Den Libereckého kraje, 26.- 28.8. 
Německo - Rosslau-Dessau - Pre-
zentace regionu Krkonoše a KRNAP 
při 20. výročí festivalu měst na Labi. 

Pro nadcházejí období jsou připrave-
ny do konce roku tyto prezentace: v 
září – Č - Krajské dožínky v Hradci 
Králové, v říjnu – Polsko - prezentace 

v nákupním centru OC Galeria Domi-
nikanska ve Wroclavi, TS Poznaň a v 
ČR - regionální prezentace ITEP Pl-
zeň. V listopadu bude zajištěna pre-
zentace v Německu - mezinárodní 
veletrh TUC Lipsko. 

Praha a Brno pro rok 2012 
zatím zůstávají s otazníkem 

Zvýšení cen za veletržní stánky v Br-
ně na Regiontour i v Praze na Holi-
day World a hlavně nižší počty těch, 
kteří do expozic osobně přijdou a o cíl 
svých cest a výletů se zajímají, jsou  
aktuálními tématy pracovníků desti-
načních managementů turistických 
regionů Královéhradeckého kraje i 
Libereckého kraje. I na těchto dvou 
velkých veletrzích se Svazek Krkono-
še doposud vždy prezentoval. Ředi-
telka Kamila Hlinková uvedla: 
„Nemalý nárůst výdajů a nižší efekti-
vita nás přiměli k otevřené diskusi a 
polemice nad tím, jak a zda se pro 
nadcházející rok účastnit na obou 
dvou veletrzích anebo jestli je úplně 
nevypustit. Cena na tomto jednom 
veletrhu se pohybuje i v řádech stati-
síců korun. Dlouho jsme hledali cesty 
a pravděpodobně se Svazku Krkono-
še nakonec podaří zajistit prezentaci 
na obou veletrzích, a to i s důstojným 
a vhodným prostorem, který bude 
celý region kvalitně reprezentovat a 
prezentovat.“ 

D. Palátková 

Krkonoše se veletrzích prezentují tam, 
kde to má smysl 
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Nadace Partnerství dne 
22.9. ocenila osm skv ě-
lých dopravních řešení v 
prestižní celostátní sout ě-
ži Cesty m ěsty. Mezi p ět 
nejúsp ěšnějších projekt ů 
rozd ělila nadace celkem 
400 tisíc korun, dv ě čest-
ná uznání a obec Vlkoš 
odm ěnila rychlostním ra-
darem. Ceny p ředával 
také šestinásobný vít ěz 
rallye Pa říž – Dakar a 
zmocn ěnec ministra do-
pravy pro bezpe čnost sil-
ničního provozu Karel 
Loprais.  

Vítězství v kategorii bodová 
řešení a 120 tisíc korun 
získaly Prachatice. 
„Designová lávka příkladně 
vyřešila propojení nově se 
rozvíjející části města a 
stávajícího sídliště s občan-
skou vybaveností. Ocenili 
jsme zejména bezkolizní, 
bezpečné a bezbariérové 
překlenutí frekventované 
silnice a také mimořádně 
povedenou architekturu 
lávky,“  shrnuje vítězný pro-
jekt předseda hodnotící 
poroty Jan Mužík z Katedry 
urbanismu  a územního 
plánování Fakulty stavební 
ČVUT. Mimořádné čestné 
uznání udělila komise za 
dosud nevídanou spoluprá-
ci školy, dětí, rodičů, učite-
lů, policistů, úředníků a pro-
jektantů v Praze v Sázav-

ské ulici, výsledkem které je 
příjemné a bezpečné pro-
stranství před vchodem do 
školy. 

V kategorii liniová řešení 
zvítězila cyklostezka v 
Břeclavi, díky které vznikla 
ve městě nová klidová zóna  
a místo pro relaxaci. Cenu 
ministra dopravy získaly 
Lovosice za proměnu hlavní 
průtahové třídy z jedno-
stranně dopravní a rušné 
komunikace na skutečnou 
městskou třídu, která nabízí 
mnohem více prostoru 
chodcům, ale také obchod-
ním a relaxačním aktivitám 
obyvatel města. Cenu časo-
pisu Moderní obec získal 
Vyškov za vynikající promě-
nu nevábného podchodu v 
reprezentativní a důstojnou 
vstupní bránu do historické 
části města přístupnou pro 
pěší, cyklisty, kočárky i hen-
dikepované. 

Česká Třebová získala ví-
tězství za velkorysou úpra-
vu přestupního dopravního 
uzlu v soutěžní kategorii 
plošných řešení. Nadace 
Partnerství věnovala za toto 
příkladné skloubení indivi-
duální, cyklistické, automo-
bilové, místní i dálkové au-
tobusové a železniční do-

pravy prémii 120 tisíc ko-
run. „V České Třebové ve-
řejný prostor upravili nad 
rámec dopravních opatření 
a vytvořili podmínky pro 
využití hromadné dopravy, 
například nízkou cenou par-
kování a poskytnutím 
úschovných kójí na kola,“  
říká člen hodnotící komise 
Petr Ondráček, zástupce 
generálního partnera soutě-
že Škoda Auto.  

Obec Vlkoš v Olomouckém 
kraji získala ocenění za 
dlouhodobý systematický 
přístup k minimalizaci nega-
tivních dopadů dopravy na 
životní prostředí, zvýšení 
bezpečnosti a zmírnění do-
minance motorové dopravy. 
„Máme radost, že radar, 
který obec Vlkoš obdržela 
od naší společnosti, zcela 
zapadá do dalších plánů 

pana starosty,“ říká Ladi-
slav Cvrkal ze společnosti 
3M. Opočno získalo oceně-
ní za úpravu historické části 
přívětivější pro pěší turisty a 
děti.  

„Soutěž Cesty městy je ve 
střední Evropě unikátní 
svým zaměřením, rozsa-
hem i tradicí. Odborná po-
rota v ní od roku 2002 hod-
notila téměř 250 dopravních 
projektů a 60 z nich ocenila. 
Za celou desetiletou historii 
soutěže v ní Nadace Part-
nerství odměnila projekty 
více než třemi miliony ko-
run. Slavnostní vyhlášení 
se koná také symbolicky s 
posledním dnem letošního 
Evropského týdne mobility,“ 
uvádí koordinátor soutěže 
Petr Šmíd z Nadace Part-
nerství.  

AK, Nadace Partnerství 

Soutěž Cesty městy má letošní vítěze 
Proměny měst, ve kterých dali přednost pěším, cyklistům, bezpečnosti, klidu 
a estetice, ocenila letos odborná porota v jubilejním 10. ročníku soutěže. 


