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Venkov ví, jak se má rozvíjet, potřebuje
k tomu ale peníze
Foto Stanislav Sojka

Pro splnění cílů rozvoje
venkova, tedy obcí, zemědělství a lesnictví, malých
podniků,
neziskových
organizací a spolků, bude
třeba v letech 2014 až
2020 minimálně 275 miliard korun z evropských
fondů. Z toho by mělo být
minimálně 75 miliard Kč
pro sektor zemědělství a
lesnictví. Vyplývá to z Prčické výzvy účastníků
národní konference Venkov 2011, která ve středu
16.11. skončila v Sedlča- jektů, kteří se zabývají rozvojem venkova nebo na
nech.
Venkov touto výzvou nabízí venkově působí. Jednání
vládě a Parlamentu ČR, že probíhalo ve čtyřech skupipokud dostane tyto peníze, nách podle předem daných
bude schopen splnit ade- témat, a to Veřejná osobní
kvátní části cílů, ke kterým doprava na venkově, Vense Česká republika zaváže kov, rodina a tradice, RozEvropské komisi, a to voj a ekonomika venkova,
zejména konkurenceschop- Zemědělství a krajina. Podnost, snižování chudoby, něty, které z konference
snižování rizik klimatických vzešly, budou zaslány mizměn a inovaci a vzdělává- nisterstvům dopravy, zemění. Venkovem se podle této dělství, místního rozvoje a
definice rozumí území obcí životního prostředí.
do 25 000 obyvatel, v nichž Heslem workshopu Zeměžije 57 % populace ČR.
dělství a životní prostředí se
Třídenní národní konferen- stalo „Zabojovat za Česko“,
ce, která dostala podtitul a to nejen ve vztahu k EvVenkov v Prčici, se zúčast- ropské unii, ale také k tuspotřebitelům,
nilo 250 zástupců samo- zemským
správ, státní správy a lidí z kteří by měli dávat přednost
organizací i privátních sub- domácím výrobkům. Je třeba také připravit ucelenou

strategii
venkova, která bude
současně řešit
všechny
důležité oblasti, tedy půdu, nosti ti, kteří ji nevyužívají,
vodu a krajinu.
a ti, kteří ji potřebují, na ni
nemají
žádný vliv. Je proto
Účastníci pracovní skupiny
Rozvoj a ekonomika venko- třeba vytvořit koncepci, na
va se shodli na tom, že je níž se budou podílet hlavně
potřeba spravedlivěji pře- samosprávy a samotní obrozdělovat daňové výnosy čané.
pro obce, zasadit se o vymahatelnost práva a vytvořit jasné a srozumitelné
právní předpisy pro rozvoj
podnikání a cestovního ruchu na venkově. Podle
účastníků workshopu Veřejná osobní doprava na venkově rozhodují o veřejné
osobní dopravě v součas-

Pracovní skupina Venkov,
rodina a tradice odmítla
návrh ministerstva školství
na optimalizaci škol, protože by to podle ní prakticky
znamenalo likvidaci venkovského školství. Účastníci
této pracovní skupiny podDokončení na straně 2
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Venkov ví, jak se má rozvíjet, potřebuje
k tomu ale peníze
Dokončení ze strany 1
pořili tradiční hodnoty,
mezi něž patří mimo jiné
fungující rodina, péče o
děti a seniory. Je podle
nich také třeba podporovat pospolitost venkovské komunity a občanských iniciativ.
Národní konferenci Venkov 2011 pořádal Spolek
pro obnovu venkova ČR
v rámci Celostátní sítě

pro venkov, zřízené Ministerstvem zemědělství
ČR, v součinnosti s Národní sítí místních akčních skupin ČR. Dalšími
partnery konference bylo
Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR, Ministerstvo
životního prostředí ČR,
Ministerstvo dopravy ČR
a Středočeský kraj. Akce
byla spolufinancovaná z
Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj
venkova.
jt

Foto Stanislav Sojka

V pěti obcích vybudují nová prostranství
Odborná hodnotící komise Nadace VIA vybrala
projekty 5 organizací, které mají za cíl společně s
místními občany vybudovat či obnovit veřejně přístupná prostranství v obcích. Každá z podpořených organizací se může
těšit na grant ve výši 300
000 Kč určený na samotnou úpravu prostranství.
Dalších 10 000 Kč dostanou realizátoři na vytvoření
případové studie projektu.
Vybrané organizace navíc
získají přístup k bezplatnému vzdělávání – zúčastní
se třech seminářů tematicky
vycházejících z realizace
projektů a k dispozici jim
bude odborný konzultant.
Podpořené organizace se
tak například naučí, jak získat další prostředky na svůj
projekt, nebo jak zapojit
veřejnost do všech fází
vzniku nového veřejného
prostranství.

Plzeňského kraje a po jednom z kraje Jihočeského,
Moravskoslezského a Zlínského. Specifikem letošního
ročníku je vysoké zastoupení obecních samospráv mezi nejúspěšnějšími organizacemi. Z pěti vyvolených
jsou nakonec tři obce, jedno
občanské sdružení a jedna
střední škola.
„Výrazný nárůst kvality
obecních projektů je pravděpodobně odrazem generační obměny starostů a
zastupitelů, ke které v mnoha obcích došlo po loňských volbách,“ vysvětluje
manažer programu Ondřej
Šindelář. „V letošním roce
jsme se při návštěvách nejlépe hodnocených projektů
poprvé ve výraznější míře
setkali s mladými odvážnými starosty a starostkami,
kteří se nespokojí jen s vybudováním
kvalitní
infrastruktury, ale jde jim i o
rozvoj obce z pohledu lidských vztahů.“

programu je další novinkou,
která vychází z letošních
změn v programu. Jde o
první
organizaci,
která
uspěla s projektem na úpravu veřejného prostranství
pro mládež, na jehož plánování a realizaci se bude
mládež také výrazným způsobem podílet.
O účast v programu byl letos velký zájem. Své projekty přihlásilo 57 organizací a
do užšího výběru se dostalo
13 nejlépe hodnocených,
které zástupci hodnotící
komise osobně navštívili.
„Moc nás těší, že se setkáváme se stále větším počtem lidí, kteří nejsou lhostejní ke stavu svého okolí a
záleží jim na buducnosti
místa, kde žijí,“ říká ředitel
Nadace VIA Jiří Bárta. „I
proto jsme rádi, že můžeme
těm pěti nejlepším nabídnout vyšší finanční podporu
než v minulosti.“

ně obtížné. Mnohem poučnější však pro mne bylo číst
si v jednotlivých projektech.
Uvědomila jsem si totiž, jak
silně mnohé obce a jejich
obyvatelé cítí potřebu něco
dělat s prostředím, v němž
žijí, pracují, vychovávají své
děti, a jak moc v nich touží
vytvořit důstojný prostor pro
společné či společenské
aktivity.“ okomentovala náročný výběr Dagmar Sladká
z Nadace České spořitelny,
která byla také členkou
hodnotící komise.

„Místo, kde žijeme“ je stěžejním programem Nadace
VIA a letos byl vyhlášen již
poosmé. Tento ročník, stejně jako všechny předešlé,
by nemohl proběhnout bez
podpory generálního partnera programu Nadace
České spořitelny. Díky novému hlavnímu partnerovi,
společnosti
NET4GAS,
s.r.o., pak mohly být letošní
„Vybrat pětici nejlepších z nadační příspěvky jednotliMezi podpořenými projekty
množství kvalitně připrave- vým organizacím navýšeny
.
jsou letos zastoupeny dva z Zastoupení střední školy v ných projektů bylo nesmír- o 100 000 Kč.
Nadace VIA
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Díky novým domům budou žít handicapovaní
lidé normální život

Kraj Vysočina spustil řadu let diskutovaný proces transformace.
Pod pojmem se skrývá výstavba
pěti nových domů ve Velké Bíteši a
Náměšti nad Oslavou, ve kterých
by měli žit handicapovaní lidé běžným životem. Bydlení rodinného
typu začne sloužit dvacítce uživatelům v polovině roku 2013.

mech a bytech v okolí
Náměště nad Oslavou.
Kraj Vysočina se proto
rozhodl neprodleně situaci řešit a vytvořil záměr
„Transforma-ce
ÚSP
Jinošov“. Projekt představuje změnu velkokapacitní ústavní péče pro
handicapované spoluobčany na způsob bydlení v běžném
prostředí. Nově vzniklá zařízení ve
Velké Bíteši a Náměšti nad Oslavou
ponesou společný název Domov bez
zámku. Organizace s novým názvem
zahrnuje čtyři domácnosti, ve kterých
budou žít uživatelé v šestičlenných
skupinách. Hlavní budovou se stane
Cetrum denních aktivit s kavárnou a
zázemím pro personál, který zajistí
fungování celého komplexu.

Hlavní objekt v Náměšti nad Oslavou
se stane zázemím pro personál, který
bude do domácností docházet a na
svěřence dohlížet. „První etapa projektu vyjde na šedesát miliónů korun,
z čehož sto procent uznatelných nákladů bude hrazeno z Integrovaného
operačního programu z fondů Evropské unie, neuznatelné náklady pokryje rozpočet Kraje Vysočina. Ty jsou
odhadovány na čtyři miliony korun,“
přiblížil Petr Krčál, radní kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí.
„S odpovídající podporou mohou lidé
Už tři roky uplynuly od nečekaných s postižením žít v běžných domácudálostí v Ústavu sociální péče v Ji- nostech, převzít přiměřenou odponošově. V roce 2008 došlo k propad- vědnost za svůj život a zvládat dle
nutí stropů tamějšího zařízení. Od svých schopností péči o sebe a bydhavárie, která narušila statiku celého lení. Někteří mohou být zaměstnaní,
objektu, žijí klienti v pronajatých do- rozvíjet své záliby nebo se stýkat s
přáteli z okolí. Současné podmínky

bydlení v pronajatých bytech jen dokazují, že handicapovaní klienti jsou
schopni žít normální život a vše s ním
spojené zvládat bez větších problémů,“ uzavřel radní Petr Krčál.
Ojekty Domova bez Zámku:
Náměšť nad Oslavou
• Centrum denních aktivit a zázemí
pro management v ulici V. Nezvala
• Dům „Pod Křišťálovem A“
• Dům „Pod Křišťálovem B“
Velká Bíteš
• Dům v lokalitě „Jihlavská A“
• Dům a terapie „Jihlavská B“

OCHRANA EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALIT
Praha, čtvrtek 24.11. 2011

Přednáškový sál Ekowattu, Areál Štrasburk, Švábky 2, 180 00 Praha 8

Jednotlivé bloky se skládají z úvodních příspěvků a řízené diskuse v tématech:
→ Účast veřejnosti na rozhodování / Proces EIA, správní řízení,

→ Hodnocení vlivů záměrů na soustavu Natura 2000 dle §45 písm. i. zák. 114/1992 Sb.,
→ Poškozování evropsky významných lokalit,
→ Typy ochrany EVL, Předběžná, základní a smluvní ochrana, vyhlašování ZCHÚ.
→ Ochrana EVL na evropské úrovni

Přihlašujte se emailem na adresu vlastimil.karlik@arnika.org. Účast na semináři je bezplatná.
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Potřebujeme očistit českou energetiku
Ministr Martin Kuba má
šanci napravit neslavný
obraz, který získal ještě
před vstupem do úřadu.
Jeho úkolem totiž bude
naložit se Státní energetickou koncepcí (SEK),
která vznikala pod vedením exministra Kocourka
a exředitele ČEZ Martina
Romana.
Nový ministr by neměl prosazovat koncepci, která
nerespektuje trendy moderní energetiky a zajišťuje
ČEZu pokračování nerušené „jaderně-uhelné“ dominance. Jen v případě, že
zajistí kompletní revizi SEK,
totiž může uniknout z podezření, že v politice zastupuje klientelistické zájmy.
Exministr Kocourek předložil vládě dvě varianty SEK,
dokumentu, který určí podo-

bu české energetiky na následující půlstoletí. Nejvíce
přitom prosazoval tu, která
počítá s bouráním severočeských obcí, těžbou černého uhlí v chráněné krajinné
oblasti Beskydy či s dalším
uranovým dolem.

V zájmu ČEZu jsou ovšem
obě varianty tohoto dokumentu. Zatímco Kocourkův
zákon o podpoře OZE –
bude-li schválen Senátem –
zrušením podpory a zavedením řady byrokratických
překážek prakticky zastaví
rozvoj využívání českých
OZE, SEK plánuje, že nebudou
více
využívány
(včetně instalace fotovoltaických panelů na střechách domů, které domácnostem umožňují snížit závislost na energetických
firmách) ani v době, kdy již
bude obnovitelná a čistá

energie levnější, než fosilní
paliva.
Výsledkem obou
kroků by omezení domácích čistých zdrojů a potlačení nezávislé konkurence
malých výrobců.

Nyní ČR vyrábí více elektřiny, než potřebuje a dlouhodobě ji vyváží. SEK navrhuje v masivních vývozech
pokračovat. To je výhodné
pro zisky ČEZu, ovšem za
cenu pokračujícího znečištění ovzduší a dopadu na
zdraví
občanů.
Vedle
masivního vývozu elektřiny
SEK navrhuje rozšíření
elektrického vytápění především v oblasti centrálního
zásobování teplem. Protože
počítá s těmito masivními
vývozy a plýtváním elektřinou na topení, navrhuje
SEK další rekonstrukce a
výstavbu nových uhelných
a jaderných zdrojů.

Obě varianty SEK naopak
jen minimálně využívají potenciálu úspor v oblasti zateplování budov či zvyšování energetické efektivity
našeho průmyslu. Využití
enormního potenciálu v
obou těchto oblastech by
přitom výrazně zvýšilo konkurenceschopnost našeho
průmyslu. Právě energetické efektivity a zvyšování
konkurenceschopnosti se
týká Směrnice o energetické efektivitě (EED), která
bude náplní zřejmě první
zahraniční mise nového
ministra Kuby – již 24. 11.
se koná jednání Rady ministrů energetiky Evropské
unie, Zelený kruh se dnes
připojil k evropským neziskovým platformám a vyzval
ministra, aby se v této věci
aktivně angažovat.
ZK

Státní ochrana přírody v další fázi rozkladu
Ministerstvo životního prostředí ohlásilo další vlnu
propouštění a rušení fungujících odborů. Úřad tak přichází o zkušené profesionály, po kterých nemá náročnou agendu kdo převzít.
Peníze, které měly sloužit
ozdravění prostředí pro
českou veřejnost, zřejmě
poputují na projekty, jejichž
veřejný přínos je sporný.
Ochrana životního prostředí
se tím dostává do systematického ohrožení.

odborníků ze všech národních parků, ČIŽP a SFŽP,
se jedná o další v řadě nesystémových změn. Kupříkladu část právníků ministerstva byla propuštěna,
aby hned vzápětí ministerstvo vyhlásilo veřejnou zakázku na právní služby do
výše až 40 milionů korun.
Současná restrukturalizace
ministerstva nemá za dobu
jeho existence obdoby –
více než kdykoli předtím
jsou vedoucí pozice obsaPočátkem listopadu MŽP zované podle stranického
ohlásilo propuštění dalších klíče a bez ohledu na po23 odborníků a zrušení či třebné zkušenosti.
sloučení odborů, které za- Případů
nekoncepčního
jišťovaly přímou ochranu jednání a záměrného oslaživotního prostředí. Po loň- bování role ministerstva
ských razantních organizač- jeho vlastním vedením naních a personálních změ- lezneme v posledních měsínách a propuštění desítek cích celou řadu: ministr

Chalupa se společně s exministrem průmyslu Kocourkem zasloužil o darování 26
miliard korun přímo ČEZu v
bezplatných emisních povolenkách. Tyto prostředky
přitom mohly být využity na
pokračování
populárního
programu Zelená úsporám.
Pomohly by tak zlepšit kvalitu ovzduší a ještě i ušetřit
domácnostem za topení.
A to stále není všechno:
obyvatelé na Ústecku a
Ostravsku musí stále dýchat špinavý vzduch, dobrovolné dohody ministerstva
se znečišťovateli jsou totiž
uzavírány tak, že k jeho
zlepšení nevedou. Ministr
nevystoupil proti Státní
energetické koncepci, jejíž
oba předložené scénáře
prakticky zamezují využití

obnovitelných zdrojů domácnostmi. Jeden z nich
navíc počítá s rozšířením
těžby hnědého uhlí a bouráním obcí v severních Čechách, přestože ministra k
zachování limitů těžby zavazuje
platná
koaliční
smlouva. MŽP také dosud
neschválilo již 2 roky připravenou vyhlášku, která by
zabránila živelnému kácení
alejí a stromů ve městech.
Ministr hojně cestuje po
českých obcích, na slibovaný dialog si ale zatím čas
nenašel, přestože se na něj
mnohé občanské iniciativy
marně obracejí už několik
měsíců. MŽP kvůli nekoncepčnímu a zájmovému
vedení stále méně tvoří
protiváhu
ekonomickým
rezortům.
ZK
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Přijedou Wroclawští slavit Nový rok do Krkonoš?
Krkonoše – svazek měst a
obcí představil v polské
Wroclawi turistické atraktivity Krkonoš. Prezentace
„Bílé šílenství v Čechách“
byla ve dnech 18. - 20. listopadu uspořádána zahraničním zastoupením agentury CzechToursim v Polsku, resp. její vedoucí pracovnicí Ivanou Bílkovou,
která průběh organizačně
vedla i moderovala.
I když teploty ještě neklesly
hluboko pod bod mrazu a
pořadatelé nemuseli likvidovat a lopatami odhazovat
kupy sněhu, byl o materiály
s aktuální nabídkou zimních
sportů a pobytů z oblasti
Krkonoš zájem. Prezentace, které se kromě Krkonoš
zúčastnily i další regiony
ČR, probíhala ve wroclawském obchodním centru

Galeria Dominikanska. O
návštěvníky, které pohltila
předvánoční nákupní horečka, nouze nebyla.

Harrachov,
Špindlerův
Mlýn, Pec pod Sněžkou,
Janské Lázně, Malá Úpa,
Vrchlabí, Trutnov, Bratrouchov, ale i o další. Těšil nás
bezpočet konkrétních otázek na lyžařská střediska a
na možnosti trávení aktivní
dovolené. Jako velmi zajímavý hodnotíme nárůst
dotazů na konkrétní tipy
kvalitního ubytování v Krkonoších a silvestrovské akční
nabídky. O tom, zda-li přijedou Poláci oslavit Nový rok
právě do Krkonoš, se brzy
přesvědčíme,“ uvedla M.
Chaloupská.

„Obchodní
centrum
ve
Wroclawi je tradičním místem prezentace Krkonoš.
Počtvrté se snažíme přímo
oslovit a zaujmout cílovou
skupinu - turisty, kteří za
námi do výstavních hal ani
na renomované veletrhy
cestovního ruchu nechodí.
Hodnotím tuto formu jako
velmi přínosnou,“ prohlásila
Mirka Chaloupská, ředitelka
Regionálního
turistického
informačního centra Krkonoše.
Na pultu byly návštěvníkům
k
dispozici celokrkonošské
„Zájem návštěvníků obpropagační
a prezentační
chodního centra o nejvyšší
materiály
především
těch
české hory nás opět mile
překvapil. Tradičně se zají- podnikatelských subjektů,
mali o turistické cíle jako je které se podílejí svými příspěvky na tvorbě Fondu

cestovního ruchu Krkonoše.
Formou ukázek práce byl
představen oficiální regionální
turistický
portál
www.krkonose.eu.
Jeho
texty jsou přeloženy i do
polštiny a slouží především
ke snadnému získání aktuálních informací o turistické
nabídce
v
Krkonoších.
„Praktické ukázky s webovým portálem byly velmi
zdařilým představením Krkonoš. Musíme jít s dobou ne všichni chtějí sbírat a
pročítat tištěné propagační
letáčky. Především pro mladší generaci je dnes jednodušší a přirozenější odnést
si vizitku s internetovou adresou a všechny potřebné
informace hledat v pohodlí
domova u počítače,“ řekla
Mirka Chaloupská.
D. Palátková

Nová koncepce financování Ministerstvo dostalo celkem
regionálního školství
169 žádostí za 226 milionů Kč
Ministerstvo školství připravuje nový systém
financování regionálního školství. Koncepce se
sice již nezmiňuje o odlišném financování nepedagogických pracovníků, ale přesto je výsledek podle Svazu měst a obcí České republiky
spíše tristní.
Systém financování navázaný na optimálně obsazenou třídu je ve své podstatě likvidační pro plnohodnotné malé venkovské školy. V tomto systému
se uchytí jen velké školy a školy s prvním stupněm. Co nezaplatí stát, zbude na zřizovatele.

Ministerstvo pro místní rozvoj
uzavřelo příjem žádostí v rámci aktuální výzvy v podprogramu Obnova obecního a krajského majetku zničeného po
živelních pohromách v roce
2011. Celkem evidujeme 169
žádostí o dotaci s celkovou
výší požadované dotace 226
milionů Kč.

„Letos přijímáme žádosti pouze v dotačním titulu číslo dvě.
To znamená, že žádosti mohou podávat obce, svazky obcí
a kraje postižené živelní pohromou v roce 2011, pro jejichž území nebyl vyhlášen
stav nebezpečí nebo nouzový
stav,“
uvedl ministr Kamil JanVzhledem k tomu, že materiál nebyl dosud diskutokovský.
Peníze jsou určeny na
ván se zřizovateli, ani se školskými odbory, můžerekonstrukci
nebo opravu mate vyjádření k zamýšlené koncepci zaslat na nemjetku
obcí
a
krajů
poškozeného
cova@smocr.cz .
živelní pohromou. Jedná se
www.ceskaskola.cz
Školská komise Předsednictva Svazu měst a obcí
České republiky poukázala právě na problémy s
financováním druhého stupně ZŠ. V současné době, kdy z druhého stupně mnoho žáků odchází na
gymnázia, bude na řediteli školy zajistit optimální
naplněnost tříd. Svaz situaci sleduje a návrhy připomínkuje.

zejména o mosty, komunikace,
veřejné osvětlení, rekonstrukci
nebo opravu veřejných prostranství a veřejných obecních
budov a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury.
MMR vyčlenilo celkem 50 milionů Kč. Protože poptávka převyšuje nabídku, vybere komise
ty žádosti, které nejlépe splňují
stanovená hodnotící kritéria.
Konkrétně půjde o poměr výše
předpokládaných nákladů projektu k výši celkového rozpočtu
žadatele, to, zda akce zajišťuje
základní funkce daného území, rozsah a stupeň poškození
obnovovaného majetku, který
je předmětem žádosti, to, zda
majetek, na jehož obnovu je
dotace požadována, byl nebo
nebyl pojištěn.
MMR
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ČESMAD spustil dezinformační
kampaň o financování veřejné dopravy
Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA rozjelo dezinformační reklamní kampaň, ve
které veřejnosti prezentuje financování veřejné dopravy. Billboardy
s jednostranně prezentovanými
průměrnými čísly vytrženými z
kontextu srovnávají průměrnou
cenu linkového autobusu s průměrnou cenou všech dálkových i
regionálních vlaků v Česku.

vou dopravou, která je právě z těchto ce autobusový, který za autobusy
důvodů ve všech vyspělých zemích neplatí ani silniční daň ani plošné
omezována,“ doplňuje Vyka.
mýtné,“ dodává Zítka.

„Opravdu nevím, zda svéprávný člo- „Celý problém spočívá v nerovných
věk může srovnávat cenu za jízdu podmínkách na dopravním trhu, jejednoho kilometru regionálního mini- jichž nastavení je důsledkem současbusu pro 15 lidí s dálkovým expresem né dopravní politiky. Tu ale v posleduzpůsobeným pro rychlost 200 km/h ních letech výrazně ovlivňuje kamios kapacitou více než 700 cestujících,“ nová lobby ve prospěch různých úlev
ptá se Miloslav Zítka, člen prezídia pro silniční dopravce, před kterými je
Svazu cestujících ve veřejné dopra- železniční doprava dlouhodobě zneKampaň je naprosto neseriózní, pro- vě. „A už nemluvě o tom, že železnič- výhodněna,“ uzavírá Vyka.
tože srovnává i cenu vlaků přepravu- ní dopravce odvede státu zpět na
Svazu cestujících
jících několik stovek cestujících a poplatcích mnohem více, než dopravve veřejné dopravě
následně se snaží o konfrontaci autobusu s vybranými vlaky, v nichž je
Plakát sdružení ČESMAD Bohemia:
méně než 20 cestujících.

„Srovnání, které ČESMAD záměrně a
vědomě provádí, odpovídá tomu, jako
kdybyste srovnávali cenu nájmu garsonky a dvougenerační vily, a pak
tvrdili, že bydlení ve vile je několikanásobně dražší,“ říká prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě
Miroslav Vyka.

I na méně vytížených regionálních
tratích se průměrná obsazenost vlaku
pohybuje kolem 20 cestujících. Podle
vyjádření pana Felixe pro server E15,
kde uvádí u vlaku spotřebu paliva 2,6
litrů na osobokilometr, by musely tyto
osobní vlaky vykazovat spotřebu v
průměru 5200 litrů nafty na 100 kilometrů. Motorové rychlíky obsazeny
například 120 cestujícími by pak podle Felixe spotřebovaly více než 31
000 litrů nafty na 100 kilometrů.
„Není pochyb o tom, že celá kampaň
je jedna velká demagogie účelově
vybraných čísel, které jsou naprosto
odtržené od reality, s cílem zdiskreditovat železniční dopravu,“ komentuje
kampaň ČESMADU BOHEMIA prezident Svazu cestujících ve veřejné
dopravě Miroslav Vyka. „Je zřejmé,
že ČESMAD chce tímto útokem na
železnici odvrátit pozornost od drastických škod na zdraví lidí a životním
prostředí způsobovaných kamiono-

číslo 17 .
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Nejkrásnější nádraží pro rok 2012
Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží ČR je prezentací dobrých příkladů v péči o prostředí železničních stanic a zastávek. Týká se budov,
ostatních objektů i jejich okolí. Smyslem soutěže je upozornit veřejnost na stav našich nádraží,
chválit dobrou práci lidí, kteří o svoje nádraží
dobře pečují, a dát dobrým příkladem ostatním.

Návrhy na Nejkrásnější nádraží roku 2012 můžete posílat již nyní. Své návrhy krásných nádraží a zastávek zasílejte mailem nebo poštou
na adresy: nejkrasnejsinadrazi@cd.cz, nebo
listovní poštou Asociace Entente Florale CZ –
Souznění, o.s., V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2.
Návrh musí obsahovat 3 kvalitní fotografie,
stručné zdůvodnění, proč stanici či zastávku
navrhujete a podpis. Pokud uvedete i adresu,
budete zařazeni do slosování o jízdenky do historických vlaků a vstupenky do Království železnic. Na adresu budou vítězům tyto ceny odeslány. Osobní údaje nebudou jinak využívány.
Veřejnost bude mít možnost zasílat návrhy do
9.9.2012, finalisté budou vybráni do 10. 10.
2012, pro finalisty bude hlasovat veřejnost do
11.11. 2012 a slavnostní vyhlášení proběhne Vítězem 5.ročníku bylo v roce 2011 nádraží v Uherském Hra12.12.2012 v Senátu Parlamentu ČR.
dišti. V kontrastu negativního stavu je fotografie starého duRNDr. Alena Dostálová chcovského nádraží.

Národní doplňkové platby budou vyplaceny
Ministr zemědělství Petr
Bendl a ministr financí
Miroslav Kalousek dosáhli dohody o zajištění a
výplatě přibližně 1,3 mld.
Kč tzv. národních doplňkových plateb (Top-Up).
Končí tak nejistota, zda
bude mít stát na výplatu
dostatek finančních prostředků, která české zemědělce trápila prakticky
během celého letošního
roku.
„Zajištění rozpočtových prostředků na doplňkové platby považuji za velmi důležitý signál pro naše zemědělce, který mimo jiné dokládá
úsilí státu, aby nedocházelo
k prohlubování rozdílu mezi

českými zemědělci a jejich
konkurenty ze zemí původní evropské patnáctky. Dohodu také vnímám jako
nezbytný dílčí krok k naplnění priority vlády Petra
Nečase, kterou je dosažení
srovnatelných a spravedlivých podmínek pro naše
zemědělce“, říká ministr
Petr Bendl.

Národní doplňkové platby
(Top-Up) jsou platby poskytované k jednotné platbě na
plochu (SAPS). Žadatel
nemá na Top-Up platbu
nárok, pokud nemá nárok
na platbu SAPS. Top-Up
platby jsou plně hrazeny z
národního rozpočtu a patří
mezi ně mj.:

• platba na chmel (132
žádostí v roce 2011),
• platba na přežvýkavce
(10 194),
• platba na chov ovcí popřípadě chov koz (2
707),
• platba na chov krav bez
tržní produkce mléka (5
868),
• platba na brambory pro
výrobu škrobu (253).
Žadatelé musejí o národní
doplňkové platby každoročně požádat v rámci jednotné žádosti nejpozději do
15. května kalendářního
roku.
Kateřina Böhmová

Vážení čtenáři,

Venkovské noviny se v
závěru letošního roku
promění. Díky dotaci z
MŽP budou noviny převedeny do on-line verze
na internet. Redakční
systém umožní vkládat
články do systému více
autorům a zároveň je
okamžitě
zpřístupnit
všem čtenářům. Nový
systém bude obsahovat
rovněž RSS kanál, který
zájemcům umožní získat upozornění na zajímavé články. V současné grafické podobě VN
budou vycházet do konce roku. PDF verze bude zachována, avšak
pouze v graficky zjednodušené verzi. (red)
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Ministr zemědělství Bendl jednal v Bruselu
o Společné zemědělské politice
Otázka takzvaného ozelenění byla
jedním z témat, o kterých 14. 11. v
Bruselu diskutovala Rada ministrů
zemědělství a rybářství Evropské
unie. Kromě návrhu reformy Společné zemědělské politiky (SZP) na
období po roce 2013 se ministři
zemědělství členských zemí EU
věnovali i dodržování směrnice o
dobrých životních podmínkách
nosnic v členských státech s ohledem na zákaz nezdokonalených
klecových systémů od 1. 1. 2012.
Ministr Bendl na zasedání připomněl,
že pro Česko je prioritní, aby nová
SZP byla transparentní, jednoduchá
a hlavně konkurenceschopná. V této
souvislosti hovořil o návrhu povinně
vyčleňovat 7 % obhospodařovaných
pozemků do klidu. „Vnímáme to jako
opatření, které omezuje tržní chování
zemědělců. Chceme dále intenzivně
diskutovat o návrhu na sedmiprocentní ozelenění, protože pokud by bylo
schváleno, leželo by pak u nás ladem
zhruba 250 tisíc hektarů. A to by snížilo naší konkurenceschopnost vůči
třetím zemím. Navíc velká část zemědělců v Česku hospodaří na pronajaté půdě, takže by museli platit nájem
za půdu, se kterou by vlastně nemohli řádně nakládat,“ uvedl ministr.
Za ostrá označil jednání týkající se
směrnice zakazující od 1. 1. 2012
chov nosnic v takzvaných neobohacených klecích, kde má drůbež méně
prostoru. „Čeští chovatelé investovali
značné finanční prostředky do výměny již nevyhovujících klecí za odpovídající technologie. Neučinily tak ale
všechny členské státy, a proto by

řekl, že se Česká republika staví kriticky k návrhu Komise, který chce
ztížit vyrovnávání rozdílů a dále znevýhodnit naše zemědělce. „Nyní v
Evropské komisi jednáme o tom, jak
nastavit celkový princip podpory zemědělců. Česká republika například
potřebuje podpořit citlivé komodity,“
Tohoto tématu se také týkala krátká uvedl Petr Bendl.
schůzka s Johnem Dallim, komisa- Ministr se dále setkal s komisařkou
řem pro zdraví a ochranu spotřebite- pro námořní záležitosti a rybolov Male. Ministr Bendl zdůraznil, že je po- riou Damanaki, která ocenila dosatřeba chránit ty, kteří dodržují pravi- vadní kroky ČR zdůrazňující roli sladdla, a pokud nenajde Komise vhodné kovodní akvakultury, zejména únorořešení, bude je hledat ČR.
vou Deklaraci vnitrozemských států o
budoucí
roli sladkovodní akvakultury
Na program Rady se vrátila i otázka
v
rámci
reformy Společné rybářské
pomoci nejchudším obyvatelům EU,
politiky,
kterou
iniciovala Česká rekde existuje blokační minorita, kterou
tvoří Česká republika, Velká Británie, publika. Komisařka v reakci na dotaz
Nizozemsko, Dánsko, Švédsko a Ně- ministra Bendla indikovala, že EK
mecko. Francouzský ministr Bruno Le bude v budoucím finančním období
Maire informoval, že s Německem směřovat separátní podporu do obpřipravuje dohodu, ve které tento stát lasti akvakultury. Ministr otevřel také
souhlasí s odblokováním situace za otázku přemnožení kormoránů. Zdůpodmínky, že program bude pokračo- raznil, že ČR v této věci žádá iniciativat pouze v letech 2012 a 2013 bez vu ze strany Komise, neboť jde o přespolufinancování ze strany členských shraniční problém, jehož řešení vyžastátů a od roku 2014 program nebude duje koordinovaný přístup. Komisařka
pokračovat ani v zemědělské, ani vyjádřila pochopení a ubezpečila, že
ve spolupráci s komisařem Janezem
sociální oblasti.
Potočnikem hledají vhodné řešení.
Ministr Bendl uskutečnil i několik dalších bilaterálních jednání. S komisa- Ministr Bendl jednal i se svými prořem pro zemědělství Dacianem Cio- tějšky z Dánska a Švédska. S dánloşem jednal zejména o návrhu Komi- skou ministryní Mette Gjerskov i se
se na zastropování přímých plateb, švédským ministrem Eskilem Erlandproti kterému Česká republika dlou- ssonem se domluvili na úzké spoluhodobě vystupuje. Diskutovali také o práci v rámci prosazování společných
návrhu EK omezit novým členským zájmů při přípravě Společné zeměstátům včetně ČR možnost dorovnat dělské politiky po roce 2014.
v roce 2012 přímé platby pro zeměKateřina Böhmová
dělce z národního rozpočtu. Ministr

mohli například chovatelé v Polsku
ohrozit konkurenceschopnost těch
našich, protože budou moci nabízet
levnější vejce. Proto požadujeme,
aby Evropská komise nejen vyzývala
k dodržení směrnice, ale také členské
státy, které ji nedodrží, sankcionovala,“ řekl Bendl.

Pro Centrum pro komunitní práci připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři
příspěvků. Poštovní adresa redakce: CpKP střední Morava, Horní náměstí 9,
75002 Přerov. Tel.: +420 608 700 130, e-mail:
cpkp@cpkp.cz,
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