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Nadace Partnerství a Nadace Charty 77 již
potřinácté udělily Cenu Josefa Vavrouška za
aktivní prosazování udržitelného rozvoje
a činnost usilující o pozitivní řešení ekologických, sociálních a ekonomických problémů. K dosavadním 19 oceněným přibyli
letos další dva: Miroslava Knotková, ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje,
o. p. s., a doc. Antonín Bouček, z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.
»Miroslava Knotková získala cenu Josefa
Vavrouška jako první úřednice. Porota ocenila především její aktivity ve prospěch projektů měst a obcí, zaměřených na využívání
obnovitelných zdrojů energie a úspory
energie ve veřejných budovách. Její nesmír-

nou pracovitost a houževnatost si nemohou
vynachválit především starostové menších
obcí,« uvedl Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství.
Dokládají to i následující čísla, která přednesla při slavnostním udělování cen v rezidenci pražského primátora Yvonna Gaillyová: »Jen za necelé tři roky existence agentury
iniciovala ve městech a obcích 87 úspěšných projektů v hodnotě více než půl miliardy korun. Rozumějme – jde o půlmiliardu,
která zásluhou Energetické agentury a její
ředitelky ve Zlínském kraji přibyla. Podívala
jsem se na rozpočet agentury a konstatuji,
že zásluhou Mirky Knotkové se každá koruna vložená do agentury krajem znásobila
sedmdesátkrát. A všechny ty peníze tečou
/jo/
do energetických úspor.«
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Cenu Josefa Vavrouška získala poprvé úřednice

Miroslava Knotková (vpravo) převzala cenu
z rukou Evy Vavrouškové, manželky
bývalého federálního ministra životního
prostředí.

»Sociální automobil« zafinancovali sponzoři
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›NOVÁ BYSTŘICE Pečovatelské služby města dostaly nedávno nový

Slavnostní předání »sociálního automobilu« se uskutečnilo v květnu
za účasti hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly.

»sociální automobil«. Finanční prostředky na zakoupení užitkového
vozu Peugeot Partner poskytli dlouholetí obchodní partneři města,
jejichž zásluhou se stává toto příhraniční městečko ležící v srdci České Kanady vyhledávaným střediskem především cykloturistů. Zhruba
padesáti seniorům jsou denně novým vozem dováženy teplé obědy,
velké nákupy či léky. K dalším požadovaným službám patří úklid společných prostor, někde i donáška dříví do bytu. »Za posledních deset
let se počet seniorů starších 65 let ve městě zdvojnásobil. Proto se radnice snaží poskytovat těmto starším občanům terénní sociální služby.
Klienti zůstávají ve svém prostředí, na které jsou zvyklí. Pečovatelka
jim pomáhá pouze s tím, co sami nezvládnou,« uvedl tajemník Městského úřadu Nové Bystřice Mgr. Rudolf Hubinger.
/jo/

Kvůli klesajícím daňovým příjmům budou
muset letos šetřit nejen stát, ale i města, obce
a kraje. Ovšem při nutných úsporách nelze
zapomínat na sociální soudržnost, podporu
zaměstnanosti, vědy a vzdělání. Zdůraznil to
premiér Jan Fischer na IV. národním setkání
starostů, primátorů a hejtmanů, které uspořádala v Praze společnost Regionservis.
Proč rozhodují o dotacích a přáních občanů v našich městech a obcích státní úředníci
a ne volená zastupitelstva? V souvislosti s
touto otázkou, která zaznívala na setkání
velmi často, předseda vlády poznamenal:
»Souhlasím sice s omezením subjektivního
rozhodování státních úředníků o objemu
přerozdělovaných peněz i se zpřísněním pravidel pro jejich přidělování. Nesouhlasím ale
s tím, aby se oslabovala role státu při samotném procesu rozdělování veřejných prostředků, protože to je výsostná odpovědnost
vůči občanům. Přál bych si, aby to stát dělal
efektivně, korektně a zcela nestranně.«
Ministerstvo financí odhaduje letošní snížení daňových příjmů měst a obcí přibližně
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o 12 miliard korun. Krajské rozpočty klesnou
zhruba o čtyři miliardy. Rozpočty obcí a krajů by měly dohromady dosáhnout jen 92 %
úrovně roku 2008. Upozornil na to předseda
ČSSD Jiří Paroubek. Dále uvedl, že ekonomická recese také negativně ovlivňuje čerpání dotací v rámci regionálních operačních
programů a zejména získávání úvěrů od
bank na jejich spolufinancování. »Evropská
komise ale minulý týden oznámila, že hodlá
pro roky 2009 a 2010 dočasně zrušit povinnost, podle které členské země musejí kofinancovat evropské projekty. Pracovní skupina složená ze zástupců krajů a bank bude
řešit kurzová rizika, která představují potenciální hrozbu pro úspěšné čerpání prostředků z evropských fondů.«
Místopředseda ODS Petr Bendl spolu s některými starosty kritizovali snahu některých
hejtmanů rozdělovat dotace obcím v závislosti na politické příslušnosti jejich představitelů.
Výsledkem národního setkání bylo přijetí
Pražského memoranda starostů 2009. »Sta-
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Starostové přijali
pražské memorandum

Účastnící setkání diskutovali o tématech, která
je nejvíce trápí – daňové příjmy, dotace,
dopady ekonomické recese, bezpečnost
silničního provozu, územní plánování apod.

rostové dlouhodobě kritizují systém přerozdělování dotací. Požadují, aby o rozvoji měst
a obcí rozhodovala volená zastupitelstva,
která hospodaří lépe a znají potřeby obyvatel. Samosprávy nevytvářejí deficit a za rok
2008 skončilo jejich hospodaření přebytkem,« konstatoval Ing. Luděk Tesař, iniciátor
pražského memoranda.
/sk/

červenec 2009

