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Více než 450 starostů obcí a měst se tu spolu 
s hejtmany krajů setkalo nejen s představiteli 
parlamentu, senátu a řady dalších vládních a státních 
institucí, ale také s velvyslanci několika zemí 
a poslanci Evropského parlamentu.
Tématem setkání bylo BUDOVÁNÍ  STÁTU a jeho 
účelem možnost otevřeně prodiskutovat se zástupci 
státu otázky týkající se veřejné správy i vzájemné 
spolupráce státních orgánů a územních samospráv. 
Charitativní ráz akce vyvrcholil předáním šeku 
v hodnotě 100.000,- Kč předsedkyni správní rady 
nadačního fondu Kapka naděje paní Vendule Svobodové 
a šeku na 30.000,- Kč předsedkyni Českého sdružení 
obětí dopravních nehod paní Miluši Vondruškové. 
Peníze oběma nadacím věnovaly obce a kraje.
A o čem se hovořilo? Zejména o kompetencích 
státu a možnostech jeho zasahování do rozhodování 
místních a krajských samospráv, o finančních 
prostředcích, které plynou ze státní pokladny do 
pokladen krajů, měst a obcí a kterých je stále málo, ale 
také o zcela konkrétních problémech, jako je například 
městská a obecní kanalizace nebo věčná otázka správy 
a údržby silnic a cest. 

A problematika seniorů? Spolu se školami, školkami, 
zdravotními zařízeními, kulturními domy a řadou 
dalších subjektů spadá do sféry sociální politiky. 
A protože se peněz v této oblasti stále nedostává, 
je těžké všechny podělit. Nicméně potěšilo, že si 
konečně někteří starostové uvědomili fakt, jak důležité 
jsou pro seniory mezilidské vztahy. 
V této souvislosti  vysoce oceňovali přínos 
dobrovolníků i církevních organizací k péči o seniory, 
neboť někdy jedním z velkých problémů bývají právě 
sami profesionální sociální pracovníci - pro některé 
z nich je péče o starší spoluobčany jen pouhým 
zaměstnáním, zdrojem financí a tolik nezbytný lidský 
faktor schází. 
O to cennější je pak práce a obětavost těch, kteří se 
starším lidem věnují dobrovolně a bez nároku na 
odměnu.
I. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů 
České republiky skončilo. Agentura Regionservis 
informační a vzdělávací program už ale chystá, 
kromě jiného, II. Národní setkání, které se bude konat 
v roce 2007. Věříme, že bude stejně úspěšné jako to 
letošní.  

Pražský TOP HOTEL PRAHA hostil dne 20.června 2006 charitativně 
reprezentativní I. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České 
republiky, které spolu s nadačním fondem Kapka naděje, Sdružením 
obětí dopravních nehod a dalšími partnery uspořádala agentura 
Regionservis informační a vzdělávací program.

I. NÁRODNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ,
primátorů a hejtmanů České republiky

Pohled na předsednictvo  •  Předání šeku v hodnotě 100 000 Kč pro nadační fond Kapka naděje


