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Městské části Valašského Meziříčí připravují

referenda o odtržení. Důvodem je korupce na radnici.

Ve Valašském Meziříčí to vře. Další
vzkaz, že v zastupitelstvu se rozmohla
korupce, obíhá město. Městské části
připravují referenda o odtržení. 

Nedlouho poté, co se na veřejnost dostal
dopis, usvědčující zastupitele za ODS z
manipulace s veřejnými zakázkami,
distancoval se od strany jeden z členů
zastupitelstva. „Velice krátce po mém
zvolení jsem začal cítit neustálý tlak ze
strany výše zmiňovaných na to, aby se
jednoduše dostali ke stavebním zakázkám
města a městských firem,“ stojí v dopise,
který rozeslal svým spolustraníkům poté, co
stranu opustil. 

O tom, zda s Valmezem zůstanou,
rozhodnou již za několik dní městské
části Krhová a Poličná, jejichž obyvatelé
se cítí být rozhodováním města
poškozováni. 

„Město se nám svévolně pokusilo zavřít
školu i školku, snaží se převést vlastnictví
lesů Krhové do rukou soukromé firmy a
chtějí nám kousek od obytné zástavby
vybudovat skládku,“ líčí problém obyvatel
Krhové Zdeněk Adamec, člen přípravného
výboru. 

Obyvatelé městských částí si prosadili
konání místního referenda o odtržení obce,
které je vypsáno na 21. dubna.
Samostatnost získají, pokud nadpoloviční
většina voličů v městské části odpoví „ano“
na otázku formulovanou v referendu. V
Krhové to znamená přes 810 občanů. „Velká
část místních je pro odtržení, ale bude to do
poslední chvíle napínavé. Pan starosta
rozšiřuje nepravdivé informace a výhružky,
aby lidi zmátl, a majetek Krhové zůstal v
rukou města,“ hodnotí šance na odtržení
Adamec. 

Za „separatisty“ stojí právníci
„Odtržení Krhové od města je krajní
variantou, jak předejít tomu, že si město
prosadí kousek od obytné zástavby obří
skládku komunálního odpadu. Nejde říct, že
by odtržení bylo paušálním řešením všech
podobných případů, ale v případě Krhové,
může občanům hodně přinést,“ říká Hana
Sotoniaková, právnička Ekologického
právního servisu, který občanům Krhové
poskytuje právní poradenství. „Hospodaření
a rozhodování je v malé obci blíže k lidem,
jichž se bezprostředně týká a je proto méně
náchylné na to, aby jej někdo zákulisně
ovlivňoval. Místní budou moct daleko
účinněji spolurozhodovat o tom, co se v obci
nakoupí či postaví,“dodává právnička. 

Související podklady:
Scan dopisu, usvědčujícího zastupitele za
ODS z manipulace s veřejnými zakázkami
Dopis 1 (formát pdf, vel. 416 kB)
Scan dopisu jednoho z členů zastupitelstva,
který vystoupil z ODS Dopis 2 (formát pdf,
vel. 227 kB) 
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Rybáři vysadili přes milion mladých úhořů

Česko prostřednictvím dotací z
Operačního programu Rybářství
posiluje populaci úhořů v řekách. Proto
i letos rybáři dostali z více než tisíc
kilometrů vzdálených lovišť ve Francii
zásilku monté, tedy mladých úhořů. 

Do Kaplice přivezl kamion 530 kilogramů
monté, tedy mladých úhořů do osmi
centimetrů délky ve středu 4. dubna. V
přepočtu to znamená zhruba 1 590 000
kusů v hodnotě 7 356 400 korun. Z
vynaložených finančních prostředků bude
šest milionů korun, tedy 82 procent
proplaceno z Operačního programu
Rybářství 2007 až 2013, zbytek zaplatí
Český rybářský svaz jako výhradní dovozce. 

Dovezení úhoři byli po zvážení umístěni do
dvojitých polyetylenových pytlů pod
ochrannou kyslíkovou atmosféru a ve
čtvrtek 5. dubna je pracovníci Českého
rybářského svazu začali rozvážet a
vysazovat do rybářských revírů v Čechách i
na Moravě. Vysazování úhoře však nekončí.
Zhruba za měsíc do České republiky dorazí
druhá vlna, tentokrát již půjde o odkrmené
monté z odchoven. 
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Obce se nezříkají své úlohy při financování

amatérského sportu

V souvislosti s novelou zákona o
loteriích je od ledna letošního roku 80
% výnosů z hazardu rozdělováno
prostřednictvím státního rozpočtu
městům a obcím České republiky. 

Ačkoliv zákon dnes neupravuje závazné
použití těchto finančních prostředků, budou
využity také k financování amatérského
sportu, především mládežnického, neboť
obce se své úlohy v oblasti sportu nezříkají.
Bez ohledu na výnosy z hazardu obce
sportovní kluby vždy finančně podporovaly a
budou podporovat i nadále. Aby nezůstalo
jen u prázdných slov, uzavřel Svaz měst a
obcí České republiky dne 20. března 2012 s
Českým svazem tělesné výchovy, Českým
olympijským výborem, Sdružením
sportovních svazů České republiky, Českou
obcí sokolskou Memorandum o vzájemné
spolupráci a podpoře ve financování
českého sportu. 

Konkrétním výstupem uzavřeného
Memoranda je především shoda v názoru,
aby obce hledaly možnosti podpořit
amatérské sportovní kluby jednou třetinou
výnosů, které v roce 2012 z hazardu obdrží. 

Strany se shodly rovněž v názoru o zdrojích
na podporu dobrovolných hasičů formou

odštěpu 3 % z neživotního pojištění, neboť
část hasičské obce je organizována i ve
sportovním hnutí, a také o finančních
zdrojích na úhradu preventivních
zdravotních prohlídek mladých sportovců,
které jsou podle platné legislativy stále
povinné. 

Svaz však zároveň sportovce upozorňuje, že
výnosy mohou být mnohem nižší, než které
predikuje na svých webových stránkách
ministerstvo financí, protože mnoho měst a
obcí hazard na svém území omezuje, či
přímo zakazuje a sami provozovatelé snižují
počet výherních a loterních automatů. Obce
beze sporu zohlední výši příspěvků, kterou
sportovní kluby v minulých letech obdržely
v rámci svých struktur. 
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Festival otevřených sklepů přilákal 1400 návštěvníků

O víkendu 14. – 15. dubna se do čtyř
obcí regionu Podluží sjelo více jak
čtrnáct set milovníků vína, které sem
přilákal další z řady Festivalu
otevřených sklepů. 

První festival čtvrtého ročníku se tak stal
druhým nejúspěšnějším v historii co do
počtu návštěvníků. „Jarní festival má svoje
neopakovatelné kouzlo, spojené se sluncem,
jarním povětřím a mladými víny. I proto na
něj lidé rádi jezdí,“ říká ředitel festivalu
Juraj Flamik z Nadace Partnerství, která
festival za podpory Vinařského fondu
organizuje. 

„Ve spolupráci s Českými drahami jsme
zařadili Moravskou Novou Ves do plánu
zastávek rychlíků v sobotu i v neděli a
hodně návštěvníků tuto službu využilo,“ říká
tiskový mluvčí festivalu Martin Gillár. První
kroky návštěvníků totiž vedly právě sem,
kde za doprovodu cimbálové muziky
probíhala registrace účastníků. Každý z nich
zde za vstupenku získal tištěného průvodce,
degustační skleničku, tašku a další dárky od
partnerů. Odtud to byl již jen kousek do
prvních sklepů v Moravské Nové Vsi, do
vinařství Františka Trojana a ke
Glosům. „Glosův Cabernet Moravia jsem si
nechtěl nechat ujít, takže jsem sem vyrazil
hned na desátou a udělal jsem dobře –
vůbec jsem se netlačil. Jak často se vám

stane, že můžete ochutnat odrůdu vína s
vinařem, který ji vyšlechtil,“ neskrývá
nadšení Jaroslav Kalod, který na festival
přijel z Plzně. 

Sklepní ulička ve Výmolu nabídla vína
Vinných sklepů Podluží, Ivany Tomanové,
Jiřího Fily a vinařství Vinaart. „Kolem
dvanácté zde bylo už ve sklepech přeci jen
trochu plno, ale stálo za to, počkat si kratší
frontu. Všechno, co jsem degustoval, bylo
příjemné suché, což mi vyhovuje,“ říká Petr
Dlouhý z Litoměřic. 

Ještě dopoledne si přibližně 40 milovnic vín
nenechalo v restauraci Ivy Tomanové ujít
pořad Ženy a víno, na němž tentokrát
Spolek moravských vinařek představil
Ryzlink rýnský ze čtyř různých
sklizní. „Všude opakuji, že návštěvníci
Festivalu otevřených sklepů jsou
nejkultivovanější ze všech. Vínu rozumí,
jsou zvědaví a během našich pořadů mají
vždy mnoho dotazů. Zároveň ale na festivalu
skutečně degustují, a tak ani večer
nepotkáváte společensky unavené
návštěvníky,“ říká s úsměvem tisková
mluvčí spolku Eva Kloudová. Potvrzuje to i
jeden z řidičů autobusové dopravy, která
návštěvníky převážela mezi obcemi: „Měli
jsme z toho trochu obavy, ale lidé jsou milí a
za celý den nebyl jediný problém.“
V Prušánkách ve sklepní kolonii Nechory,
proběhnul ve Vinných sklepech u Jeňoura již
v pátek gastronomický banket, který
nabídnul 7 chodů v doprovodu místních vín.
„U nás není víno tak tradičním nápojem jako
tady. Když už tu ale jsme, tak jsme si
nemohli nechat ujít příležitost ochutnat
místní víno v doprovodu vynikajícího jídla,“
říká Raia z Finska. „Domů neodjíždím s
prázdnou – několik lahví jsem si přibalila i
na cestu, abych je mohla ochutnat společně
s kamarády ve Finsku,“ dodává Raia. 

Atraktivní sklepní kolonie
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Prušánky-Nechory ze svého kouzla
neztrácela ani během sobotního odpoledne,
kdy se nad Podlužím zatáhly mraky.
„Sluníčko sice nesvítilo, ale to ve sklepech
přece nevadí,“ usmívá se Martin Řihák ze
Zlína. „Navíc, když najdete víno, které vás
opravdu překvapí, je to jako když najdete
poklad,“ říká spokojeně s tím, že jeho
favority byla především vína od bratří
Košutů. Ani v Prušánkách nechyběl
doprovodný program. Do vzdálenější části
Nechor, k vinařství Kovár a k Vinařství U sv.
Kříže vozil návštěvníky pan Košut starší na
svém koňském povozu, ve vinařství Milana
Vašíčka si večer užívali fanoušci folku i
jazzu, kde degustaci zpříjemňovala hudební
kapela, a Vinné sklepy u Jeňoura nabídly
širokou gastronomickou nabídku. 

Překvapením byla pro mnohé návštěvníky i
vína z Nového Poddvorova. „Na akcích
podobného typu se mi nejvíc líbí právě to, že
člověk tady narazí na vynikající vína od
menšího vinaře, o kterém třeba dřív
neslyšel. Pro mě byl překvapením například
pan Veselský. Jeho vína ročníku 2011 byla
nádherně voňavá, a přitom pěkně plná a
vyvážená,“ říká Jaroslav Kalod z Plzně. V
podobném duchu se návštěvníci vyjadřovali
i o dalších menších vinařích nejen z Nového
Poddvorova, ale i z Hrušek. Tam své sklepy
otevřelo hned 8 vinařů, z nichž zaujala vína
návštěvníky především z vinařství Beneš a
od Richarda Tichého. „Již během příštího
týdne vyhodnotíme anketu Šampion vín, ve
které návštěvníci hodnotili nejlepší vína
prostřednictvím anketních lístků. Letos jsme
ve spolupráci s firmou Seznam.cz zavedli i
novinku a návštěvníci mohou odpovídat i
prostřednictvím mobilní aplikace,“ dodává
Martin Gillár z Nadace Partnerství. 

„Jarní festival hodnotíme veskrze pozitivně –
spokojeni jsou návštěvníci, vinaři i my, takže
už netrpělivě vyhlížíme další festival.
Tentokrát se uskuteční 17. a 18. listopadu
na Hustopečsku a už se těším na mladá vína
ročníku 2012. Bude to poměrně náročný

podzim, protože hned tři týdny po
Svatomartinském festivalu na Hustopečsku
plánujeme vánoční festival v Brně. Třicítka
restaurací, vinoték a vináren představí ve
svých sklepních prostorech třicet nejlepších
vinařů jižní Moravy. Je to úplná novinka i
pro nás, tak doufáme, že i pro návštěvníky
bude vánoční festival atraktivním
předvánočním lákadlem,“ doplňuje ředitel
festivalu Juraj Flamik. 

Více informací: www.otevrenesklepy.cz 
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Odpadků v řece Sázavě a jejím okolí pomalu ubývá

Řeka Sázava je připravena na
turistickou sezonu. Postarali se o to
dobrovolníci, kteří se o uplynulém
víkendu (14.-15.4.) vydali vyčistit
hladinu a břehy toku, který patří k
nejvyhledávanějším českým vodáckým
lokalitám. 

Mezi Kácovem a Pikovicemi, kde úklid
organizovala společnost Posázaví o.p.s.,
sesbírali od pátku do neděle téměř 30 tun
odpadků, loni jich bylo 31,5 tuny. Do
třídenního úklidu se zapojilo 922
dobrovolníků, to bylo o 72 více než před
rokem. 

„Na rozdíl od předchozích ročníků je letos
konečně odpadu méně. Ubylo hlavně
starých černých skládek podél vody, také
chataři i vodáci si po sobě víc uklízejí.
Myslím, že se nechali inspirovat i naším
projektem Čistá řeka Sázava, který se letos
uskutečnil už posedmé. Nepořádáme ho jen
kvůli samotnému úklidu, ale snažíme se jeho
prostřednictvím lidem ukázat, že si mají u
řeky po sobě uklízet,“ řekla ředitelka
společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka
Zemanová. Potěšilo ji, že se k akci během
víkendu spontánně přidala řada dalších lidí,
kteří se o úklidu dověděli na poslední chvíli. 

Potřetí usedla do lodi s dobrovolníky i
patronka projektu zpěvačka Aneta

Langerová. Uklízet řeku letos pomáhala dva
dny. Lidem, kteří u Sázavy bydlí nebo se k
ní jezdí rekreovat, vzkazuje, aby si více
vážili a starali se o prostředí, které je tady
neuvěřitelné a krásné, jejich péči si proto
zaslouží. „Mám pocit, že odpadků, které
jsme letos sebrali, bylo daleko méně, což mě
příjemně překvapilo,“ řekla Aneta. 

Podobného názoru je i jeden ze skalních
příznivců projektu Martin Moravec. „Letos
konečně odpadu ubylo. Bohužel pořád ale
nacházíme staré skládky. Například u
Vojenského muzea v Lešanech zřejmě
několik desítek let vyhazovali odpadky za
bránu a plot, pak přijde déšť a zřejmě každý
rok po zimě se odkryje další část nepořádku.
To jsou tuny, které neubývají. Potřeba je
uklidit i řeku, ale už ne tolik, je to lepší,
většinou sebereme jen pár plastových
lahví,“ dodal Martin Moravec. 

„Sázava pro mě znamená moc. Obrovskou
část dětství jsem strávil v Posázaví, mám na
Sázavě chatu. Čištění Sázavy jsem se
zúčastnil asi popáté. Člověk tady potká
obrovské množství úžasných lidí, nadšenců,
kteří jsou ochotni se nadchnout pro dobrou
věc,“ řekl jeden z dobrovolníků Ondřej
Kaplan. 

Projekt Čistá řeka Sázava je nekomerční
aktivitou založenou na dotacích a
dobrovolnosti všech. Tedy nejen lidí, kteří
odpadky sbírají z lodí a břehů, ale také obcí,
měst, sponzorů a partnerů. Poskytují nejen
finanční, ale také materiální pomoc v
podobě úklidových prostředků, jídla pro
dobrovolníky nebo prostorů pro jejich
přenocování. V současnosti se uklízí z
Havlíčkova Brodu do Pikovic, napříč dvěma
kraji, Středočeským a Vysočinou. Vedle
společnosti Posázaví o.p.s. organizují úklid
také Místní akční skupina Lípa pro venkov a
RNDr. Martina Hupková pod záštitou
sdružení Program Sázava 21. „Odpadu bylo
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na pravidelně čištěných úsecích, s výjimkou
několika černých skládek, výrazně méně než
v předchozích letech, byly však přidány
nové úseky, kde jsme odstraňovali odpad
starý i deset let,“ uvedla Martina Hupková. 

Mezi Kácovem a Chabeřicemi se do úklidu
opět zapojila místní organizace Českého
rybářského svazu Soutice. Podle jejího
zástupce Václava Seidla tady nasbírali 25 až
30 velkých igelitových pytlů, což bylo
odhadem kolem 500 kilogramů
odpadků. „Rok od roku je nasbíraných
odpadků méně, je znát, že se řeka
pravidelně čistí,“ řekl Václav Seidl. Do akce
se zapojilo 35 rybářů, kterým pomohli s
nafukovacím člunem hasiči z Trhového
Štěpánova. 
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Knihovna Valchov získala ocenění

U příležitosti konání 2. ročníku
Slavnostního setkání knihoven obcí
Jihomoravského kraje v Moravské
zemské knihovně v Brně dne 11. 4. 2012
získala Obecní knihovna Valchov
ocenění za rozvoj veřejných
knihovnických a informačních služeb v
obci a podporu kulturního a
společenského života. 

Sluší se však podotknout, že vyhodnoceno
bylo více knihoven, a to z každého regionu
Jihomoravského kraje. Jde většinou o obecní
knihovny v menších obcích, které vedou
dobrovolné knihovnice a své záslužné práci
věnují veškerý volný čas. Snaží se nabízet
svým klientům nadstandartní služby a ve
většině případů jsou centrem kulturního a
společenského života svých obcí. Předaná
ocenění z rukou hejtmana Jihomoravského
kraje, ředitele Moravské zemské knihovny a
ostatních významných hostů, která vyjadřují
poděkování knihovnicím za jejich činnost,
budou jistě motivací do dalších projektů. 

Ale zpět do knihovny ve Valchově. Obecní
knihovna má velkou tradici, funguje v obci
téměř sto let. V současné době sídlí v
budově bývalé školy v jedné z původních
školních tříd a od poloviny roku 2010 ji vede
knihovnice paní Renata Kaliková. Ve svém
knižním fondu má 2377 knihovních
jednotek, 69 registrovaných čtenářů (což je

více než sedmina obyvatel), z toho 28
uživatelů do 15 let, tedy dětí. Může se
pochlubit 1260 výpůjčkami za minulý rok.
Počet návštěv v knihovně je však mnohem
větší, neboť knihovna pořádá často zajímavé
akce. Kromě funkce společensko-vzdělávací
má valchovská knihovna i funkci výchovnou,
poněvadž od osmdesátých let minulého
století není v naší obci základní škola.  

V roce 2011 se mohli obyvatelé Valchova i
okolí poučit a pobavit na 13 akcích mimo
pravidelný čtvrteční čtenářský kroužek pro
děti. Pořádají se přednášky a besedy na
různá témata – cestování, historie, s
ilustrátorem dětských knih Adolfem
Dudkem, výstavy – knih, tradičních výrobků
a dekorací, soutěže – v kreslení a oblíbené
rukodělné dílny. Naše rukodělky mají za cíl
obnovit a udržet místní tradice, podpořit
setkávání lidí, předávání zkušeností z
generace na generaci a vytvořit pocit
sounáležitosti. Zmíněná fakta vedla k
vytvoření loga knihovny, aby se mohla lépe
prezentovat na venek, a také slouží k lepší
identifikaci jejích uživatelů. 

V letošním roce připravujeme znovu mnoho
zajímavých setkání. Například besedu o
Hitlerově dálnici, o Japonsku, o
masožravých rostlinách, soutěž v kreslení s
vyhodnocením zakončeným táborákem,
rukodělné dílny, kdy tu adventní hodláme
oživit o praktické ukázky lidových řemesel
apod. Některé akce se již uskutečnily. V
době prázdnin, kdy neprobíhá čtenářský
kroužek, chceme vylepšit interiér knihovny,
zvládnout dokončit připojení na regionální
knihovní systém Clavius REKS a připravit
novou průběžnou a zajímavou akci, která je
zatím tajemstvím. 

Adresa redakce: Centrum pro komunitní práci - Venkovské noviny, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 608 700 130,
e-mail: venkovskenoviny@cpkp.cz. Pro Centrum pro komunitní práci připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků.



vydání 4/2012      strana 10

Podlipansko vyhlašuje jarní výzvu pro rok 2012

Pro letošní první výzvu, kterou MAS
Podlipansko o.p.s. vyhlašuje dnem
16.4.2012, je připraveno 5,23 mil. Kč. 

Podlipansko Místní akční skupina (MAS)
Podlipansko je nezisková organizace, která
získala peníze z Programu rozvoje venkova
na realizaci své rozvojové strategie. Pro
zájemce o tuto podporu jsou dvakrát ročně
vyhlašovány výzvy k předložení žádostí
dotaci. 

„Některé projekty se už připravují a hledají
se peníze na realizaci. Pro investiční
projekty platí – štěstí přeje připraveným a
tak většina obcí má připraveny technické
projekty v „šuplíku“ a čeká na vhodnou
dotační příležitost,“ sděluje projektová
manažerka Jana Havelková a dodává:
„Potřebovali bychom mnohem více peněz,
abychom mohli vyhovět všem žadatelům, ale
máme radost z každého projektu, který se
podaří uskutečnit.“ 

V rámci jarní výzvy 2012 budou přijímány
žádosti, které náleží do tří vybraných oblastí
– (1) občanské služby a vybavení (školy,
školky, hřiště, klubovny, hasičárny,
sokolovny, kulturní domy, obecní úřady
apod.), (2) služby v cestovním ruchu
(ubytovací a stravovací služby, půjčovny
apod.) a (3) územní plány obcí. 

Na otázku, podle jakých kriterií budou
peníze rozdělovány, odpovídá Lenka
Tučková, členka výběrové komise:
„Kdybychom mohli vyhovět všem žadatelům,
bylo by to nejlepší řešení, ale to bohužel
nejde. Menší část výběrových kriterií
přebíráme z Programu rozvoje venkova,
velkou část výběrových kriterií jsme si po
dlouhých diskusích navrhli sami.
Preferujeme projekty, které vytvářejí
pracovní místa, přinášejí něco nového,
obsahují průhledný rozpočet, zahrnují
informace o tom, jak bude projekt
financován v době provozu, a v neposlední
řadě máme zájem na tom, aby se na
projektu podíleli i další subjekty, partneři.
Co je velmi důležitá informace – výběr
projektů je velmi transparentní proces, ať už
bodování projektů podle předem
stanovených kriterií, veřejná obhajoba i
schvalování projektů správní radou.“ 

Kompletní preferenční kriteria jsou
zveřejněna na webu www.podlipansko.cz (v
oddíle LEADER), kde jsou veškeré
dokumenty, které žadatelé potřebují proto,
aby mohli připravit žádost o dotaci. Co zde
žadatelé nenajdou, mohou se dovědět na
semináři, který proběhne v místním
pivováru v Kostelci nad Černými lesy dne
25.dubna 2012 v 15 hodin. Dalším zdrojem
informací jsou konzultace, které budou
poskytovány po předchozí domluvě a z
kapacitních důvodů budou probíhat pouze
do 11. května 2012. Žádosti o dotace se
budou přijímat ve dnech 14. – 16. května
2012. 
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POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 - 2020: MÍSTNÍ

ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI

Evropská komise v říjnu roku 2011
přijala legislativní návrhy na politiku
soudržnosti pro období od roku 2014 do
roku 2020. 

Tento infolist je jedním z řady dalších
zdůrazňujících klíčové prvky budoucího
přístupu. Infolist ke stažení (formát pdf, vel.
176 kB) 
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Šumava se vydala směrem, kterým mají nakročeno

také Krkonoše

Krkonoše - svazek měst a obcí ustanovil
se zástupců obcí centrálních
východních i západních Krkonoš, Správy
Krkonošského národního parku,
Libereckého a Královéhradeckého kraje
ustavil pracovní tým, jehož úkolem je
připravovat Integrovanou strategii
krkonošského regionu na léta 2014 –
2020. 

Jedním z možných přístupů je využít záměrů
Ministerstva životního prostředí, a také pro
krkonošský region připravit Krajinný
integrovaný plán rozvoje (KIPR). 

KIPR může být jedním z nástrojů podpory
udržitelného rozvoje i našeho regionu.
Zároveň se může stát důležitým pro
efektivní čerpání finančních prostředků z
evropských strukturálních fondů. KIPR má, i
podle našeho názoru, předpoklady, aby se
stal koordinačním nástrojem pro společnou
přípravu celého komplexu navazujících
regionálně významných a vzájemně
souvisejících projektů. 

Projekty, které by byly zahrnuty v KIPR,
podle představ ministerstva životního
prostředí, by mohly být podpořeny z
aktuálních operačních programů, i dalších
rezortů, v případě řešení problematiky

komplexního rozvoje měst a obcí v regionu,
dále z ROP, případně dalších národních
programů. 

Projekty, které na jeho základě vzniknou,
zahrnují např. resort vodohospodářství,
rozvoje cestovního ruchu, infrastruktury,
dopravy, občanské vybavenosti. Nebudou
ale například řešit nárůst lůžkové kapacity,
ale spíše rozvoj služeb spojených s pobyty
návštěvníků daných lokalit. Z toho vyplývá,
že i Krkonošský region by se o tento
koncepční přístup, který by mohl pomoci
řešit jeho nejdůležitější problémy, měl
intenzivně zabývat. 

Ministerstvo životního prostředí asi před
třemi lety pověřilo Správu národního parku
Šumava přípravou pilotního projektu
Krajinného integrovaného plánu rozvoje
Šumavy. Cílem je, na základě získaných
zkušeností, tento přístup uplatnit i v dalších
regionech. 

V té souvislosti Josef Nosek, pracovník
Svazku Krkonoše a manažer regionálního
rozvoje, který s vybranými členy pracovní
skupiny Šumavu navštívil, vysvětlil: „Bylo
třeba s pracovníky, kteří šumavský KIPR
připravovali, prodiskutovat zkušenosti, a
případně se podobnou cestou vydat i v
Krkonošském regionu. To, co jsme se z
otevřené diskuse dověděli, bude pro nás
rozhodně přínosné. Víme, jak samotná
společná příprava šumavského dokumentu
přispěla k pochopení a upevnění dobrých
vztahů mezi Šumavským národním parkem
a obcemi, i dalšími subjekty, které se na
vytváření a realizaci tamější politiky
podílejí, s čím se potýkali ve vztahu k dalším
organizacím, rezortům i ministerstvu
životního prostředí.“ 

„To všechno se nyní budeme snažit využít i
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v Krkonoších. Aby naše záměry tady
vyjadřovaly především potřebu regionu a
současně zapadaly do koncepcí krajských i
celostátních. To jsou, podle mého názoru,
podstatné předpoklady, aby snažení
krkonošského svazku měst a obcí i všech
lidí, kteří tady žijí, podnikají, nebo do
Krkonoš přijíždějí jako turisté, mělo smysl a
přineslo v nastávajícím období konkrétní
výsledky. Pokud bychom Šumavu
nenavštívili, pravděpodobně by nebylo
iniciováno další setkání sedmi českých
specifických regionů zvláště chráněných
oblastí, do kterých Krkonoše také náleží.
Jeho cílem bude sladit přístupy tak, aby
argumenty podpořily taková řešení, která
omezí byrokracii, zjednoduší řízení a
zavedou objektivní kriteria pro posuzování
kvalit jednotlivých i dílčích projektů. Aby
finanční prostředky na jejich realizaci byly
využity účelně a přispěly k řešení toho, co je
v jednotlivých regionech nejdůležitější.
Jednání se uskuteční během května v
Praze,“ uzavřel J. Nosek. 
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Proběhl úklid podél toku Výrovky

V sobotu 14. dubna 2012 proběhl úklid
podél toku Výrovky v obcích Vrbčany,
Dobřichov, Chotutice, Pečky, Ratenice a
Kostelní Lhota. Byl vyčištěn tok Výrovky
a břehy od odpadků a předmětů, které
do vody nepatří. Poděkování za aktivní
účast patří 130 dobrovolníkům, kterým
se podařilo vysbírat 1 260 kg odpadu. 

Poděkování patří také představitelům obcí,
za zapojení do projektu a organizaci v
jednotlivých lokalitách a také neziskovým
organizacím Ratenické včele, Českému
svazu ochránců přírody a jejich kampani
Clean up the World -Ukliďme svět! a MAS
Podlipansku, o.p.s., které akci koordinovalo.
Svoz odpadu zajistilo Povodí Labe, které v
blízké době odstraní i odpad, který
dobrovolníci nemohli odklidit z vlastních sil
– děkujeme a těšíme se na setkání při
dalších aktivitách. 
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Značku HANÁ regionální produkt obdrželo 11 nových

výrobců

Značkou HANÁ regionální produkt
může své výrobky na následující dva
roky označit jedenáct nových výrobců z
Olomoucka, Prostějovska, Přerovska a
Kroměřížska. Rozhodla tak certifikační
komise složená ze zástupců místních
akčních skupin, sdružení, institucí,
regionálních výrobců a odborné
veřejnosti, která se sešla ve čtvrtek 26.
dubna v Července. 

Poprvé se certifikace účastnila i Státní
zemědělská a potravinářská inspekce. Mezi
certifikovanými produkty převážily
potraviny a spolu s řemeslnými výrobky
rozšíří počet udělených certifikátů na třicet
devět. 

„Velice nás těší zvyšující se počet zájemců o
značku HANÁ regionální produkt, protože
jejich produkce pomáhá udržovat a rozvíjet
neopakovatelný charakter Hané. Naplňuje
se tak smysl certifikace regionálních
výrobků, který je ve zviditelnění tradičního
regionu a v podpoře místních výrobců a
jejich spolupráce,“ řekla regionální
koordinátorka značky Vendula Pírková. 

Mezi certifikovanými výrobci nově najdeme
Pekárnu Medlov s Medlovským koblihem,
Základní školu Šumvald s Šumvalským

koláčkem, SANAL, spol. s. r. o., se
smaženými bramborovými lupínky a
Plumlovským chlebem, Hospodářské
družstvo Určice, které produkuje jablka,
Hospodářství ve dvoře se sýry ze
Střemeníčka z kozího, ovčího a kravského
mléka a Agrodružstvo Roštění s pekařskými
a cukrářskými výrobky a syrovým kravským
mlékem. Leoš Lechota z Bělkovic-Lašťan a
Ing. Ludvík Zapletal z Oseka nad Bečvou
budou moci regionální značku používat pro
svůj med, Libor Frantík z Troubelic pro
ručně kované kovářské výrobky, Josef Dušek
z Dlouhé Loučky pro slámové brikety a
Marta Vaníčková z Olomouce pro ručně
vyráběná přírodní mýdla. 

Tento rok posílí propagaci značky HANÁ
regionální produkt také projekt „Nová
energie pro regionální značku“. „V rámci
tohoto projektu se uskuteční jarmarky
regionálních výrobků, nakoupí prodejní
stánky a pořídí propagační materiály.
Chceme tak zviditelnit místní výrobky a
služby a obrátit k nim pozornost
spotřebitelů,“ dodala manažerka projektu
Miloslava Hrušková. 

Slavnostní předání certifikátů se uskuteční
19. května 2012 při příležitosti Zahájení
lázeňské sezóny v lázních Skalka. Součástí
programu bude také jarmark výrobků, které
jsou certifikovány značkou HANÁ regionální
produkt. 
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Dálnice působí na živočichy jako hráz. Člověk jim však

umí pomoci

Odlesňování, tradiční zemědělství,
rozšiřování měst a obcí a rozmach
průmyslu způsobují změny v naší
krajině, které živočichy výrazně omezují
v jejich pohybu a rozšíření. 

Až do 60. let zůstávala krajina průchozí.
Teprve intenzivní budování dálnic, hlavně
po roce 1990, kombinovaná se živelným
rozvojem sídel, má na velké živočichy
takové dopady, s nimiž se již nedokáží
vyrovnávat. A toto téma bylo předmětem
semináře dne 3. května 2012 v Praze v
Senátu. 

„Dálniční síť představuje zásadní bariéru,
bránící pravidelnému pohybu živočichů.
Způsobuje též usmrcování jedinců, ale i
množství autonehod, a zhoršuje kvalitu
životních podmínek druhů. Všechny dálnice
jsou sice pro živočichy místy prostupné, ale
frekvence a vhodnost migračních objektů
často vůbec neodpovídá potřebám
jednotlivých druhů,“ říká Jan Dušek z
organizace DAPHNE ČR, která se
prostupností dálnic zabývá. 

Pro zlepšení situace byly vytvořeny tzv.
dálkové migrační koridory pro živočichy,
které umožňují průchodnost dálničních
staveb pro velké savce (losa, jelena, vlka,

medvěda, rysa). Nezabývají se ale drobnými
živočichy, kteří si prý „poradí sami“.
Důsledkem tohoto modelu jsou požadavky
na budování nesmírně nákladných mostů
pro zvěř, tzv. „ekoduktů“, které slouží jen
malému počtu druhů, navíc často v místech,
kde se tito živočichové ani nenacházejí. 

„Je třeba opustit tezi, že „malí živočichové si
poradí sami“, neboť v reálné krajině je tomu
právě naopak. Musíme se zaměřit na široké
spektrum malých druhů, a přijde-li k dálnici
s vhodnými úpravami okolí a oplocením
velký savec, během několika hodin nebo dnů
si sám najde odpovídající průchod,“ říká
Petr Roth, bývalý dlouholetý pracovník
Ministerstva životního prostředí, který se
významně podílel na zavádění soustavy
evropských chráněných území Natura
2000. 

„Ochranu populací živočichů je třeba
plánovat s ohledem na jejich stav v širší
krajině, nikoliv jen v místech trasy dálnic,“
říká Jiří Dusík ze společnosti Integra
Consulting, která na téma prostupnosti
dálnic připravuje několik informativních
seminářů. „Soubor drobných opatření za
zlomek nákladů velkých ekoduktů může
prospívat širokému spektru druhů, nejen
těm, které v krajině nejčastěji vidíme nebo
bychom si přáli vidět“ dodává Dusík. 

Samostatnou problematiku představuje
zprůchodňování liniových staveb pro
medvěda hnědého a vlka obecného mimo
areál jejich současného výskytu, kterými
jsou Beskydy a Javorníky. K takovým
investicím se má smysl uchýlit až poté, kdy
bude zajištěna celková průchodnost krajiny
podél migračních cest až k těmto objektům
a dále na místa, která mohou být trvalým
stanovištěm těchto druhů, a to včetně
zajištění ochrany migrujících jedinců před
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konflikty s člověkem. 

Nevládní organizace DAPHNE ČR – Institut
aplikované ekologie rozpracovala ve
spolupráci se specialisty na různé skupiny
živočichů nové řešení, nazývané jako
„ementálová metoda“. Vychází z aktuálních
průzkumů výskytu živočichů, a následného
návrhu velkého počtu propustí pod dálnicí
všude, kde to technicky je možné. Výsledky
potom vedou k nahrazení několika drahých,
bodově lokalizovaných technických řešení,
např. ekoduktů, řadou drobných,
ekonomicky efektivních opatření, reálně
zvyšujících kvalitu biotopů, umožňujících
migraci živočichům, a to za zlomek nákladů.
Tato metoda se jeví jako účinné opatření,
které ušetří stamilionové investice, které se
plánují „naslepo“. 
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Nová perspektiva absolventů ze Šumperska a

Jesenicka

Projekt nazvaný „Nová perspektiva
absolventů ze Šumperska a Jesenicka“
je v současnosti otevřen absolventům
středních škol do 20 let věku a
absolventům vysokých škol do 25 let
věku z okresů Šumperk a Jeseník. 

Prostřednictvím podpory z Evropské unie je
připraveno celé spektrum aktivit vedoucí k
získání zaměstnání dle představ účastníka
projektu a to vše je nabízeno ZDARMA. V
rámci jeho realizace bude podpořeno 40
osob vzděláváním, pracovním poradenstvím
a bilanční diagnostikou k rozvoji a odhalení
osobních klíčových kompetencí pro
uplatnění na trhu práce. Zároveň 20 z nich
získá mzdový příspěvek u partnerských
zaměstnavatelů zapojených do projektu na
období 9 – 12 měsíců. 

Projekt je zaměřen na zavedení
komplexního přístupu k řešení dlouhodobé
nezaměstnanosti absolventů ve venkovských
mikroregionech okresů Šumperk a Jeseník
postižených vysokou nezaměstnaností.
Realizace aktivit je rozdělena do 4 běhů po
10 osobách. První 2 běhy se uskuteční již
nyní v letních měsících se zahájením v
druhé polovině května, další 2 běhy jsou
plánovány na zimu (od listopadu 2012).
Běhy jsou vždy rozděleny mezi okresy

Jeseník a Šumperk. 

Zapojeným účastníkům bude zajištěno
pracovní poradenství a zapojí se do
navazujícího vzdělávacího programu, který
povzbudí jejich motivaci, prohloubí jejich
klíčové kompetence a zlepší vyhlídky na
další profesní růst. Poradenství sestávající z
pracovní diagnostiky a individuálních
konzultací bude poskytované mobilním
poradenským střediskem vyjíždějícím
opakovaně do postižených mikroregionů.
Vzdělávací program se v 10 vzdělávacích
dnech zaměří na klíčové, přenositelné
kompetence. Hlavními okruhy rozvoje
kompetencí budou komunikační dovednosti,
týmová spolupráce, prezentace a
sebehodnocení, schopnost řešit stresové
situace, pracovní prostředí a
pracovněprávní vztahy. 

Vybraným minimálně 20 uchazečům bude
následně nabídnuta možnost získání
rekvalifikace v případě, že to povede k
významnému zvýšení šancí na získání
pracovního místa. Součástí rekvalifikace
bude získání odborné praxe v reálném
pracovním prostředí, u zaměstnavatelů s
výhledem na zapracování formou
podporovaného pracovního místa. Účastníci
vzdělávání a rekvalifikací budou podpořeni
proplacením cestovného, v rámci vzdělávání
jim bude zajištěna strava. Významným
stavebním prvkem projektu je úzká
spolupráce minimálně se 20 zaměstnavateli
soustředěná na dvě oblasti: na otevření
odborných praxí pro projektové
rekvalifikanty a na vytváření podporovaných
pracovních míst pro absolventy zahrnuté do
realizace projektu. 

Nábor zájemců pro první fázi projektu
bude ukončen 31.5. 2012. Propagační
leták k programu (formát pdf, vel. 656 kB) 
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Starostové se seznámili s přípravou zákona o

cestovním ruchu

Cestovní ruch se v ČR podílí na
devizových příjmech 5,5 – 6%, tzn.
zhruba 7 miliardami Kč. Při své
velikosti má, i ve srovnání např. s
Latinskou Amerikou, velký potenciál
turismu. Přesto není i jako významné
hospodářské odvětví v naší republice
definován a kupodivu doposud ani nijak
systematicky koordinován. 

Chybí zákon o cestovním ruchu. Na jeho
vzniku v současné době pracuje odbor
cestovního ruchu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR. Ředitel tohoto odboru Aleš
Hozdecký při nedávném setkání krkonošské
starosty s jeho postupující tvorbou osobně
seznámil. Na úvod uvedl: „Návrh zákona o
cestovním ruchu prvoplánově není o řízení,
ale o koordinaci. Zásadním principem je, že
stát na základě jistých kritérií dodá určitou
část peněz do společného koláče. O další
spolupodíl se musí postarat místní aktéři z
území. Není cílem státu, aby sám financoval
rozvoj turismu v regionech. Peníze se musí
sdružit a množit. Nutné je však zapojení
krajů, podnikatelských subjektů, v podstatě
všech z daného regionu, aby byli úspěšní a
získali co nejvíce finančních prostředků na
další rozvoj a podporu cestovního ruchu.
Smyslem je zdroje multiplikovat a
zainteresovat další úrovně.“ 

Časový horizont postupu tvorby zákona jsou
dva roky. Jednáno je se všemi partnery jako
jsou klíčová ministerstva, asociace krajů
nebo turistických regionů, Svazu měst a
obcí a další. A. Hozdecký dále uvedl: „To co
vzniká je kompromis. Po 20 letech je
kompletně navržen návrh zákona, jeho další
novelizace mohou věci zpřesnit a upravit.
Zákon budeme předkládat po prázdninách.“ 

Starostové prezentaci vyslechli s několika
konkrétními připomínkami k finančnímu
toku peněz do resortu. Na to A. Hozdecký
upřesnil, že na členství v destinacích a
spolufinancování projektů se musí
spolupodílet všichni. „I kdybychom nyní
získali do turismu „pouze“ např. 50 milionů
Kč ročně, jsou to peníze, které do systému
nikdy nešly. Plně si uvědomujeme, že se v
rámci podpory turismu někteří snaží a jiní
vezou. Veřejně prospěšné akce a projekty,
které jsou pro celé území jsou pro všechny,
ale ne všechna města, obce anebo
podnikatelé platí do společného fondu, ze
kterého se projekty financují. Zde záleží na
ochotě spolupracovat a management musí
ve svém regionu obhájit benefity, které
spočívají právě ve významu a rozsahu
služeb určených pro všechny. Stát nemůže
100% sanovat vše. Dnes ale nedává nic,
pokud dá 5%, je to solidní přístup,“ uzavřel
svůj vstup A. Hozdecký. 
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Ústecký kraj rozdělil přibližně 22 milionů Kč na

obnovu venkova

Dne 18. dubna Zastupitelstvo
Ústeckého kraje schválilo přidělení
dotací 106 obcím na jejich obnovu. 

Rozděleno bylo přes 7.6 milionů na zlepšení
vzhledu obcí a zvýšení technické úrovně
veřejných budov. Z těchto prostředků byla
podpořena zejména úprava dětských hřišť,
úpravy obecních úřadů, mateřských a
základních škol a to celkem v 35 obcích
kraje. 

Ústecký kraj dále rozdělil přes 8 mil. Kč na
obnovu místních komunikací, chodníků a
veřejného osvětlení ve 43 obcích. Na
zlepšení zeleně v obcích přispěl kraj 1,16
miliony Kč v 5 obcích. Novinkou byla dotace
na venkovská informační centra. Kraj
podpořil celkově necelým 1 mil. Kč dvě
informační centra a to v obci Lipová a v obci
Velemín. 

Ústecký kraj tradičně podporuje i územně
plánovací činnost v obcích kraje. V letošním
roce podpořil 23 obcí částkou 3,1 mil. Kč.
Obce za tyto prostředky zpracují nové
územní plány a to tak, aby mimo jiné
splňovaly náležitosti nového datového
modelu Ústeckého kraje pro územně
plánovací dokumentaci. 

V rámci Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje byla již 4. dubna Ústeckým
krajem podpořena činnost 9 místních
akčních skupin, které přinášejí do venkova
Ústeckého kraje další nemalé finanční
prostředky. Každá z místních akčních
skupin získala dotaci 100 tis. Kč. Místní
akční skupiny prostředky mohou použít na
aktualizaci či pořízení integrované strategie
území, přípravu projektů či realizace aktivit
vycházejících z integrované strategie. 
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Letos o titul Vesnice roku 2012 soutěží celkem 278

obcí.

O titul "Vesnice roku 2012" soutěží
celkem 278 obcí. Všechny přihlášené
obce budou nejprve hodnoceny v
krajském kole. Do celostátního kola pak
postoupí za každý kraj vždy jedna obec,
které bude udělena Zlatá stuha v
krajském kole. V rámci celostátního
kola budou poté vyhodnocena první tři
místa. 

Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny
v následujících oblastech: koncepční
dokumenty, společenský život, aktivity
občanů, podnikání, péče o stavební fond a
obraz vesnice, občanská vybavenost,
inženýrské sítě a úspory energií, péče o
veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň
v obci, péče o krajinu, připravované záměry
a informační technologie obce. 

Následující harmonogram:

květen, červen 2012 - hodnocení
krajských kol (během těchto 2
měsíců budou postupně hodnoceny
všechny kraje; krajské komise
vyhodnotí vítěze krajského kola a
udělí další ocenění - stuhy, diplomy
apod.)
červenec, srpen 2012 - krajské

slavnostní předávání cen (ve vítězné
vesnici daného kraje)
2. až 8. září 2012 - hodnocení
celostátního kola (hodnoceni budou
vítězové krajských kol, tzn. 13 obcí)
15. září 2012 - Luhačovice
(Mezinárodní dětský folklorní
festival Písní a tancem) - vyhlášení
vítěze soutěže a nositele titulu
"Vesnice roku 2012"

Odměny pro oceněné obce:
Příslib dotace v rámci podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši:
Zlatá stuha - vítěz krajského kola - 1 mil. Kč
Modrá, bílá, oranžová stuha - 600 tis. Kč
Zelená stuha - 400 tis. Kč 

1. místo v celostátním kole - vítěz soutěže a
nositel titulu "Vesnice roku 2012" - 1 mil. Kč
(celkem tak vítěz získá: 1 mil. za vítězství v
krajském kole + 1 mil. za vítězství v
celostátním kole = 2 mil. Kč)
2. místo v celostátním kole - 900 tis. Kč
(celkem: 1 mil. + 900 tis. Kč = 1 900 tis. Kč)
3. místo v celostátním kole - 800 tis. Kč
(celkem: 1 mil. + 800 tis. Kč = 1 800 tis.
Kč) 

Příloha: Seznam přihlášených obcí dle
jednotlivých krajů (xls - 166,00 KB) 
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Výsledky a schválené dotace na obnovu a rozvoj

venkovských obcí

Ministr pro místní rozvoj Kamil
Jankovský schválil v rámci Programu
obnovy a rozvoje venkova celkem 531
projektů obcí v celkové výši 161 mil. Kč.
Během výzvy bylo v pěti dotačních
titulech přijato celkem 1641 žádostí o
dotaci v celkové výši požadovaných
finančních prostředků 480 mil. Kč. 

V rámci tohoto programu byly schváleny
dotace na projekty obcí, které jsou
zaměřeny především na zlepšení podmínek
pro život dětí a mládeže na venkově, úpravy
zeleně v intravilánu obcí a na obnovu
drobných sakrálních staveb. 

Přehled dotačních titulů a schválených
projektů
Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže
Vesnice roku - Seznam DT č. 1 (xls - 50,50
KB)
Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a
mládeže do komunitního života v obci -
Seznam DT č. 2 (xls - 326,00 KB)
Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí
na obnově a rozvoji venkova - Seznam DT č.
3 (xls - 62,50 KB)
Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy
drobných sakrálních staveb v obci - Seznam
DT č. 4 (xls - 138,50 KB)
Dotační titul č. 5 - Podpora zapojení romské

komunity do života obce a společnosti -
Seznam DT č. 5 (xls - 44,50 KB) 
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MŽP připravuje moratorium na průzkum těžby

břidlicového plynu

Největším rizikem současné legislativní
úpravy v oblasti průzkumů těžby je
právní nejistota. Ministerstvo životního
prostředí připravuje návrh vládě k
vyhlášení moratoria na průzkum těžby
břidlicového plynu. 

„Během této doby by nebyly povolovány
nové průzkumy. Největším rizikem jak pro
stát, tak pro společnosti, které průzkumy
provádí, je právní nejistota vycházejí z
nedokonalostí zákonů EIA, horního zákona a
zákona o geologických pracích, z nichž
poslední dva jsou starší 20 let. Nechtěl bych
se dostat do situace, kdy soukromá firma
bude po České republice požadovat v
arbitráži ušlý zisk jen proto, že česká
legislativa nebyla schopná dostatečně
kvalitně pokrýt tuto oblast. Mojí ambicí je
udělat takovou právní úpravu, která stanoví
jasná pravidla hry. To současná legislativa
neumožňuje,“ říká ministr životního
prostředí Tomáš Chalupa. 

Moratorium by bylo obdobným právním
aktem, jakým je vládní usnesení o limitech
těžby uhlí. Bylo by na dobu cca 1,5 až 2
roky, během kterých by došlo k právní
úpravě stávajících zákonů, zákona o
geologických pracích, horního zákona a EIA,
které nyní ani samostatně, ani ve

vzájemném vztahu neposkytují silnou právní
jistotu, která ochrání Českou republiku
například před případnými arbitrážemi.
MŽP provedlo analýzu právního stavu a
stávající legislativa není připravena na tak
technicky složité průzkumy, jako je právě
příklad břidlicového plynu. 

„Zrušení stanovení průzkumného území na
Náchodsku a Broumovsku a vrácení celé
záležitosti k novému projednání má tři
důvody. Je nutné náležitě zohlednit základní
veřejný zájem, kterým je ochrana zdrojů
pitné vody, a také přírody a krajiny. Dále
nebyla vypořádána vyjádření dotčených
subjektů, například obce nedostaly
informace a nedostaly ani dostatečný
prostor, aby se k dané věci vyjádřily.
Zároveň se jednalo o špatný postup podle
správního řádu,“ dodává ministr životního
prostředí Tomáš Chalupa k situaci na
Náchodsku a Broumovsku. 
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