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Pojďte se s námi
připojit k projektu
1000 a 1 cesta
O projektu, který se snaží o jednoduchou
proměnu naší krajiny formou obnovy
obecních polních cest, jste možná už
slyšeli. Pokud ne, tak se o něm můžete
více dočíst na www.stanprotisuchu.cz.
Věříme, že v jednotě je síla a čím více
obcí se k projektu zapojí pod společnou
střechu, tím větší bude mít celé úsilí
dopad. Z toho důvodu vás všechny
starosty, kteří jste již ve svých obcích
takovou cestu obnovili nebo s teprve
chystáte obnovit, žádáme, zda byste
napsali na email 1001cest@stan.cz, že
se chcete se svou cestou do projektu
zapojit.
Pokud máte zájem o obnovu polních
cest, jejich zatravnění, vysazení
stromové aleje či dalších navazujících
opatření a potřebujete zjistit, jak
jednoduše k tomu dojít a získat potřebné
zkušenosti, tak můžete sledovat naši
facebookovou stránku, přihlásit se
na některý ze seminářů pro starosty,
které pořádá Pavel Čížek s Janou
Krutákovou - https://1url.cz/qM00S
nebo zhlédnout záznam z prvního
semináře na https://www.youtube.com/
watch?v=EWX8TlRI2Eo.
Během léta se do projektu zapojilo kolem
150 obcí po celé republice. Budeme
moc rádi, pokud se přidáte i vy a všichni
se budeme moci za pár let pochlubit
tím, že jsou to právě starostové českých
obcí, kteří dokázali proměnit obraz naší
krajiny k lepší, protože vlastními silami
obnovili přes tisíc cest napříč širokými
polními lány.

Kontaktujte nás!
www.starostove.cz,
facebook.com/starostove

NAŠE VZDĚLÁVÁNÍ
POTŘEBUJE ZMĚNU
Známe to všichni: do školy jsme se těšili. Netušili jsme sice, co nás čeká, ale ono
dychtivé očekávání pramenilo i z toho, že
přestaneme být mrňousy a začleníme se
do světa větších dětí, které si už jen nehrají, ale dělají něco důležitého.
Počáteční nadšení pomaleji nebo rychleji,
ale tak či tak poměrně spolehlivě ustalo.
Zbyla povinnost, často nechuť - a komu
se to líbilo víc, vysloužil si nálepku šprta.
A to je podstata problému: (ne)motivovaný
žák a později student.
Zamýšlíme-li se, co s tím, společnost ve
svých názorech kolísá ode zdi ke zdi.
Na jednom pólu nechceme děti k ničemu
nutit a „školu hrou“, řečeno slovy Komenského, doženeme do krajnosti. Přitom se
zapomeneme zamyslet nad tím, že pokud
by žák do 14 let (nebo student do 18) nic nemusel, proč by najednou měl pochopit, že
v zaměstnání - ale i v rodině, kterou založí - najednou MUSÍ. Musí splnit určité své
povinnosti - ostatně to čeká i od druhých
směrem k sobě.
A na druhém pólu je striktní svět pouček,
biflování, příkazů a zákazů. Obojí je špat-

ně. Vzdělávat a vychovávat stejně jako
dřív nejde. Změnila se doba, změnil se
svět kolem nás. Škola ale ustrnula někde
na pomezí 19. a 20. století, zatímco kolem
nás se rozběhlo třetí tisíciletí. Školíme
se, jak rozpoznat fake news, a nedochází
nám, že to není nic nového - je to prostě
cílený pavlačový drb, kterému dříve věřila právě jen ta jedna pavlač, ale dnes
díky moderním technologiím stovky,
tisíce i statisíce uživatelů sociálních sítí.
Zaskočil nás jen masový dopad onoho
drbu nebo zlé sliny a my se divíme, hledáme techniky, jak tomu čelit - a přitom
ta základní je jasná: učit se kritickému
myšlení.
Právě na tyto a podobné výzvy moderní
doby - digitalizaci, robotizaci, nutnost učit
se celý život, být připraven měnit povolání v průběhu profesní dráhy - musí současná škola odpovídat.
Petr Gazdík spolu s Mikulášem Bekem
proto načrtli vizi, jak by dle nich mělo
vzdělávání 21. století vypadat. Více o ní si
můžete přečíst uvnitř tohoto čísla.

MODERNIZACE vzdělávání

ŠKOLA
PRO 21. STOLETÍ
Jak moc se může - nebo dokonce musí změnit škola, aby lépe připravila na život,
který se změnil a dál překotně mění?
Vize změn z dílny Petra Gazdíka a Mikuláše Beka vychází právě z úvahy, že mění-li se tak rychle svět, nemůže škola zůstat zakonzervovaná nebo zkostnatělá. Naopak: odpovědí na rychle se
měnící podmínky musí být pružné a prostupné školství. „Každý
náčrt změn nutně vychází z kritiky toho, co je teď. Ta kritika ale
nemíří na učitele, nebo alespoň ne na valnou většinu z nich, ani
na ředitele škol. Míří na systém jako takový - je málo prostupný,
málo motivující žáky a studenty,“ vysvětluje poslanec a místopředseda STAN Petr Gazdík.
Základem vize jsou změny, které by začaly už na základní škole,
ale mnohem výrazněji by se projevily ve středním školství: maximální prostupnost celé soustavy středních škol, svoboda studenta vybrat si jakoby ze „švédského stolu“ předměty, které odpovídají jeho zájmům a schopnostem, možnost splnit požadavky
kladené na středoškoláka kdykoli během studia.
„Český vzdělávací systém tak, jak ho známe dnes, striktně diferencuje mezi jednotlivými typy škol na střední úrovni. V naprostém protikladu k tomu řada vyspělých zemí naopak preferuje typ
jednotné střední školy, ovšem vnitřně diferencované a prostupné,“ říká senátor a bývalý rektor Mikuláš Bek. A dodává: „Hlubší

testovat

cizí jazyk:
jeden povinný,
druhý volitelně

státní maturity

diferenciace by naopak měla proběhnout na vyšších odborných
a vysokých školách. V Česku ale naprostá většina studentů směřuje k univerzitnímu vzdělání.“
Celou vizí prostupuje základní princip charakteristický pro hnutí STAN: subsidiarita. Více pravomocí by získali ředitelé škol, kraje i obce. Úroveň maturit by si stanovila každá střední škola sama.
Kvalitu škol by zjišťovala krajská akreditační komise. Kraje by
zřizovaly polytechniky s krátkými dvou- až čtyřsemestrálními
programy nebo i plnohodnotným bakalářským studiem. Skončily by dohady o jednotných přijímacích zkouškách nebo státních
maturitách - nebyly by třeba.
Oba autoři změn dobře vědí, že proměnit - postupně a nenásilně
- české školství lze jen mixem změn zákonů a organizačních opatření. To první je v rukou zákonodárců, to druhé v rukou ministerstva školství. „Chceme hlavně ukázat směr, kterým bychom
se měli ubírat - to je hlavním smyslem toho, co jsme Mikuláš a já
připravili,“ dodává Petr Gazdík.
Výsledkem by postupně mohlo být školství, které pomůže měnit
profesní zaměření po celý život. Školství flexibilní, moderní a dynamické. Školství liberální, které podpoří chuť žáků a studentů učit se.

REÁLNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
definovat
„základní vzdělání “

Bob Kartous,
Petr Gazdík a Mikuláš Bek
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cut off skóre
socialistické učňovské školství

KRAJSKÉ AKREDITACE

TERCIÁLNÍ ŠKOLSTVÍ
univerzitní směr
krajské polytechniky

STAN ve Sněmovně

KDYŽ JINÍ BOJUJÍ
O MOC, MYPRACUJEME
NA POTŘEBNÝCH
ZMĚNÁCH
Horké léto mělo ve Sněmovně po celou dobu
svůj vlastní příběh vládní krize, která skončila
až nedávným jmenováním Lubomíra Zaorálka
novým ministrem kultury.
Miloš Zeman již při nástupu do své funkce zdůrazňoval, že nemá v plánu
respektovat ústavní zvyklosti. V plné síle to ukázal v poslední době, kdy
se již naprostá většina ústavních právníků shodla na tom, že došlo až
k porušení samotné ústavy. Nejprve dlouhé otálení s odvoláním ministra Staňka a poté odmítnutí jmenovat kandidáta ČSSD Šmardu. Prezident
dle ústavy ministerského kandidáta nevybírá. Tato funkce náleží premiérovi, který kandidáta navrhne a prezident ho schválí. Tak by vypadal
běžný postup. Byli jsme ale svědky vládní krize, která chvilkami vypadala až na odchod ČSSD z vlády. Nakonec vše ukončil svým ústupkem
místopředseda ČSSD Šmarda.
Tato krize nepoukázala jen na touhu prezidenta Zemana po moci, ale
zároveň na neuvěřitelnou slabost premiéra Andreje Babiše, který nebyl
schopný kandidáta ČSSD před prezidentem uhájit. Vzpomeňme na situaci, kdy se do této pozice dostal minulý premiér Bohuslav Sobotka. Ve
stejné pozici pohrozil prezidentovi kompetenční žalobou a dokázal svého kandidáta obhájit. Andrej Babiš se tak ukázal jako slabý politik, který
i z důvodu svých vlastních problémů nemůže silně a ostře vystupovat
proti prezidentovi, jenž ho drží u moci.
Zatímco mocenské tahanice byly středem pozornosti, tak jsme se jako STAN
rozhodli léto využít k realizaci našich dlouhodobých projektů. Předseda Vít
Rakušan se rozjel do krajů za některými z Vás, jak dříve slíbil. Pavel Čížek
a Jana Krutáková, autoři projektu 1000 a 1 cesta, zase pomohli mnoha dalším obcím se zatravňováním starých cest, což v důsledku pomůže zadržovat vodu v krajině. Petr Gazdík a Mikuláš Bek představili svoji viz moderního vzdělávacího systému. V neposlední řadě jsme opět podali další návrhy
na zastavení nezákonných exekucí.
Tyto drobné věci a posuny nejsou možná tak marketingově zajímavé, ale
mají smysl a mohou pomoci. A to je náš cíl.

Jan Farský,

předseda poslaneckého klubu STAN

Andrej Babiš se tak ukázal jako
slabý politik,který i z důvodu
svých vlastních problémů nemůže
silně a ostře vystupovat proti
prezidentovi, jenž ho drží u moci.
Zatímco mocenské tahanice byly
středem pozornosti, tak jsme se
jako STAN rozhodli léto využít
k realizaci našich dlouhodobých
projektů.

STAN v Senátu

POZNÁVÁNÍ
REGIONÁLNÍCH SPECIFIK
JE DŮLEŽITÉ
Agenda senátorů se neskládá jen z legislativních procesů odehrávajících se na půdě výborů či zasedání pléna. Senátoři plní rovněž
funkci zástupců oblastí, kteří hájí jejich zájmy v druhé komoře
Parlamentu České republiky. Celek je tvořen z dílčích částí a jeho
funkčnost nejlépe zajistí co nejlepší znalost lokálních specifik.
I proto se senátoři vydávají do regionů, které nejsou jejich domovskou stanicí. Za poznáním, inspirací a nabytím znalostí k pochopení nezbytného kontextu, který by měl rámovat poznání předpokládaných důsledků jejich rozhodnutí.
Senátorka Hana Žáková pozvala koncem července své kolegy se
senátorského klubu Starostové a nezávislí na Třebíčsko. Dvoudennímu pestrému programu dominovala návštěva jaderné elektrárny. „Protože se o nás mluví jako o energetickém regionu, naše
první kroky směřovaly do jaderné elektrárny Dukovany, kde se
nám dostalo velmi krásného přivítání od jejích vedoucích představitelů. Měli jsme i možnost prohlédnout si reaktorový sál.
Energetika je důležitá, a proto jsme návštěvou jaderné elektrárny neskončili – naopak jsme zamířili o dům dále do elektrárny
v hrázi Vodního díla Dalešice,“ uvedla hostitelka Hana Žáková.
Více než polovina nejpočetnějšího senátorského klubu navštívila
výše zmíněný reaktorový sál 3 a 4. Informačně obohacující byla
i diskuse s Milošem Štěpanovským, ředitelem Jaderné elektrárny
Dukovany. „Proč jsme byli v jaderné elektrárně? „V dnešní době
se velmi hovoří o dostavbách či výstavbě nových jaderných elek-

(pohled na elektrárnu)
Výjezdního zasedání se
zúčastnili: Místopředseda
Senátu Jan Horník, předsedu
klubu STAN Petr Holeček,
senátoři Zbyněk Linhart, David
Smoljak, Marek Hilšer, Michael
Canov, Jiří Vosecký, Herbert
Pavera a Miroslav Balatka.

tráren, mluví se o budoucích dodavatelích energií. A tyto otázky
jsme velmi pečlivě diskutovali s vedením dukovanské elektrárny,“ konstatoval účel návštěvy na tiskové konferenci k výjezdnímu zasedání předseda senátorského klubu STAN Petr Holeček.
Součástí návštěvy Třebíčska bylo i setkání se starosty a starostkami okolních obcí. Probírání aktuálních témat a následné hledání
řešení problémů, které vedení místních obcí trápí, je dalším smyslem a přidanou hodnotou podobných setkání.

„Proč jsme byli v jaderné elektrárně? V dnešní
době se velmi hovoří o dostavbách či výstavbě
nových jaderných elektráren, mluví se
o budoucích dodavatelích energií. A tyto otázky
jsme velmi pečlivě diskutovali s vedením
dukovanské elektrárny,“ konstatoval účel
návštěvy na tiskové konferenci k výjezdnímu
zasedání předseda senátorského klubu STAN
Petr Holeček.

BOJ PROTI nekoncepčnímu
zavedení mýta

PŘESVĚDČILI JSME
MINISTERSTVO
DOPRAVY, ŽE KAMIONY
MUSÍ Z OBCÍ VEN
Rozbité silnice, nekončící kolony hlučných a těžkých kamionů,
zvýšený provoz. Zní to hrozně? Zní. A právě proto se tomu chceme vyhnout. Nedomyšleným vládním plánům na zavedení mýta
na silnicích 1. třídy navzdory. Ty totiž nepočítaly s důsledky jeho
rozšíření.
„Jsme přesvědčení, že jakmile mýto na „jedničkách“ zavedeme,
kamiony se budou snažit ušetřit a placeným úsekům se vyhnou.
A využívat budou objížděk, které vedou po silnicích 2. a 3. tříd.
Ty ale na takovou zátěž vůbec nejsou stavěné a velmi rychle
dojde k jejich poškození. Vzniklé škody, resp. jejich odstranění,
bude potřeba zaplatit, a už teď je jasné, že to odnesou hlavně samosprávné rozpočty. Jako by už tak nestačilo, v jakém stavu jsou
v současnosti některé naše silnice... Nejde ale jen o peníze. Objížďky, hlavně ty vedoucí městy a obcemi, určitě nepovedou k posílení bezpečnosti, ba právě naopak,“ řekla poslankyně hnutí STAN
Věra Kovářová.
Přes 20 českých a německých pohraničních obcí na Domažlicku
v čele se starostou Václavem Bernardem (STAN) založilo Česko-německou občanskou iniciativu proti mezinárodní nákladní
dopravě. Chtějí zabránit přibývání kamionů na hraničním přechodu, která stále více zatěžuje obce v okolí.
„Naši iniciativu v pondělí podpořilo svými podpisy na petici na
500 obyvatel českých a německých obcí u hranic. Podpisy budou
obce shánět dále. Deklaraci iniciativy pošlou vládě, parlamentu,
ministerstvu dopravy a dalším institucím. Doufají, že ministerstvo své rozhodnutí změní. Iniciativa chce být důrazná a plánuje další protestní akce. A není to zdaleka jen otázka Plzeňského
kraje. Nekoncepční zavedení mýta na silnicích 1. třídy může
přinést problémy s tranzitní dopravou na mnoha místních komunikacích v regionech,“ představil iniciativu její zakladatel
Václav Bernard.
„Všechny tyto důvody nás vedly k tomu, že jsme se v uplynulých
týdnech a měsících spolu se Sdružením místních samospráv České republiky snažili apelovat na ministerstvo dopravy, aby tyto
nezamýšlené důsledky začalo konečně brát vážně a nezavíralo
před nimi oči. Naše snaha vyvrcholila v polovině srpna, kdy jsme
společně se SMS ČR, Asociací krajů ČR a SMO ČR odevzdali ministerstvu seznam kritických míst ve městech a obcích na silnicích
2. a 3. tříd, kde hrozí výrazné zvýšení kamionové nákladní dopravy. Cílem je, aby ministerstvo dopravy společně s policií tyto
úseky zabezpečilo tak, aby zde kamiony nemohly sjíždět, vyhý-

Věra Kovářová,

poslankyně STAN

bat se mýtným branám a demolovat tak silnice 2. a 3. tříd a snižovat úroveň bezpečnosti,“ upozornila Věra Kovářová.
„Dobrá zpráva je, že se ministerstvo rozhodlo naše požadavky
vyslyšet. Ta špatná je, že si zatím nejsem jistá, nakolik se ministerstvu povede slíbená ochranná opatření uvést v život. Ano,
musím přiznat, že jsem trochu skeptická, a to i s ohledem na dosavadní práci ministerstva, věřím ale, že v tomto případě budeme
zklamání ušetřeni. Co říct na závěr? Asi už jen to, že společně se
SMS ČR se teď pokusíme udělat všechno pro to, aby se ministerské sliby tentokrát opravdu proměnily v žádoucí realitu,“ dodala
poslankyně Kovářová.

Nekoncepční zavedení mýta na
silnicích 1. třídy může přinést problémy
s tranzitní dopravou na mnoha místních
komunikacích v regionech.

ROZHOVOR s předsedou

SPOJIT SE PROTI
ŠPATNÉ VLÁDĚ MÁ SMYSL
„Někdy vážně pochybuju o tom, že moje děti budou žít v moderní
civilizované zemi, která se bude pyšnit svým vzdělávacím systémem, vědci a výzkumnými projekty, bezpečnými dálnicemi
a nádhernou krajinou. Že si jedním kliknutím vyřídí řadu věcí,
se kterými se dnes trápíme dlouhé hodiny ve frontách na úřadech nebo na poště. Nechci se smířit s tím, že už se máme líp a že
to stačí. Já si to totiž nemyslím,“ říká v rozhovoru pro STANovinyTANOVINY předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan.
V poslední době je o Vás nejvíce slyšet v souvislosti s rozhodnutím opozičních parlamentních stran spojit se v příštích
volbách a postavit se tak současné vládní koalici. Proč jste se
rozhodl ostatní ke spojení vyzvat?
Už v úvodu jsem nastínil, co mě k tomu vedlo. Právě proto, že
vláda tuto zemi uvrhla do podivného stavu stagnace, jsem se rozhodl jít do hodně riskantní mise. Tedy spojit všechny, kdo to cítí
podobně, a zkusit vyhrát volby a dělat to jinak, než Andrej Babiš
a jeho ministři. Není to pro mě jednoduché ve chvíli, kdy jsem
převzal stranu po Petru Gazdíkovi a slíbil posilovat naši vlastní
značku.
Co tedy spojení s ostatními stranami pro STAN znamená? Že
bude upozaděn?
Naopak! Myšlenku vzájemné spolupráce jsme oživili my a v současné chvíli opravdu s předsedy demokratických opozičních
parlamentních stran jednáme. Ale tady bych chtěl hned v úvodu
říct: jsme opravdu na začátku cesty, bavíme se tu o parlamentních volbách, a přitom jsou před námi volby krajské a senátní.
Rád bych jim proto teď věnoval mnohem větší pozornost, protože
v tomto případě jsme v těch jednáních s ostatními stranami už
hodně daleko a bavíme se už o krajských koalicích a podporách
pro jednotlivé kandidáty do Senátu. Při všech jednáních dbáme
na to, aby naše značka byla vidět. I v krajích vidíme, že se především hnutí ANO nedokázalo poprat s krajskou tématikou, a kraje
kvůli tomu stagnují. Tam, kde jsme jim viděli pod ruce díky koaliční spolupráci, kde jsme viděli jejich neschopnost a pokusili se
na to poukázat, nás nakonec vyměnili za ty, proti kterým se před
volbami vymezovali. Máme v krajích co napravovat, v tom jsme
s mnohými zajedno. Proto má smysl se spojit a jít do toho s větší
silou. Jednání nicméně vedeme citlivě, to zaručuji.

hodile pár věcí, co lidi trochu štvou, nebo nejlépe nějaký problém
vymyslíme a pak ho dobře prodáme. Upřímně, celé léto jsem jezdil po českých a moravských krajích, mluvil jsem nejen s našimi lidmi a viděl jsem, co je nejvíc sužuje a co už naši starostové
a další komunální politici řeší. Není třeba nic vymýšlet, problémy tu jsou, je jich spousta, ale vláda o nich nemluví, protože jim
buď nerozumí, nebo se těžko lidem vysvětlují. Ano, je těžké lidem
říkat, že máme šetřit vodou, snazší je rozdat koblihy. Je složité
jednat se zemědělci o ochraně půdy, když jsem sám velkopodnikatel s půdou a rozhodně ji nešetřím.
S mnoha krajskými politiky to vidíme stejně, znám starosty
z TOP 09 i od lidovců, kteří se nesmířili s nicneděláním české vlády a sami se snaží napravovat relikty minulosti. Naši starostové
v čele s Pavlem Čížkem spustili skvělý projekt obnovy polních
cest, o který se hlásí desítky dalších obcí a měst v Česku. Mám
z toho radost, a jak vidíte, nečekáme na volby a konáme ve chvíli,
kdy je nejvyšší čas. Když jsem na začátku mluvil o tom, v jakém
státě chci, aby moje děti žily, vztahuje se to i na kvalitu prostředí,
ve kterém budou žít. Nechci jim zanechat rozoranou polopoušť.
Pokud se v krajských volbách spolupráce osvědčí, bude tedy
následovat i v parlamentních volbách?
Myslím, že je dobře, že si můžeme naše spojenectví prověřit
v dvojích volbách před těmi parlamentními. Pokud dokážeme
postavit smysluplné koalice se silnými hejtmany – a já opravdu věřím, že nebudeme mít jen jednoho – pak máme obrovskou
šanci ukázat lidem dobrou krajskou politiku. Pak jim snáz dokážeme vysvětlit, že si troufáme na to spravovat stát i z vládních
lavic. Cesta k tomu je však ještě hodně dlouhá a záleží na mnoha
okolnostech, třeba také na tom, zda budou předčasné volby nebo
ne. Chtěl bych nicméně naše členy a příznivce přesvědčit o tom,
že jsou naše úmysly dobré a že povedou k dobrým cílům, aniž by
STAN jako takový nebyl vidět. Naopak – jsme hybateli vzájemné spolupráce, ve kterou upřímně věřím. V některých senátních
obvodech podpoří STAN kandidáta jiných uskupení, ale vedeme
o tom pečlivou debatu. A jestli můžu ještě za něco poděkovat:
z letních cest si odvážím strašně dobrý pocit z práce našich komunálních politiků. Jsem na ně pyšný, z mnohých z nich už brzy
možná budou krajští radní a možná i hejtmani či hejtmanky. Těším se na to. Čeká nás rok plný práce.

Se kterými stranami STAN bude chtít spolupracovat?
V krajích se rodí spolupráce se stranami, které v obou komorách Parlamentu zastupují opozici, rovněž s menšími krajskými
uskupeními a hnutími, která však v regionu mají dobrou pověst
i zkušenosti. Hotovo zdaleka není, a tak bych zatím nechtěl konkrétní spolupráce vyjmenovávat.
Už víte, jaké bude hlavní téma krajských voleb? Při debatách
o spolupráci se o tom přeci musíte bavit...
To je ale velmi předčasná otázka! Opravdu, to je věc, kterou budeme probírat v následujících týdnech. Každopádně my nebudeme
dělat marketing jako premiér této země, tedy že si vezmeme na-

Vít Rakušan,

předseda hnutí STAN

KOMENTÁŘ k sociálním službám

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
V OHROŽENÍ
V posledních měsících se dostáváme do situace, kdy budoucnost
poskytování sociálních služeb a sociální práce bude nejistá co do
její udržitelnosti i kvality poskytovaných služeb.
Ministryně práce a sociálních věcí s ministryní financí nemohou najít v této oblasti společnou řeč a doplatí na to především
občané, kteří potřebují pečovatelskou službu, sociální služby,
sociální práci či terénní služby. Kraje mají vyšší potřebu finančních prostředků na zajištění činností sociální práce a stát těmto
požadavkům nevyhověl. Obce a města jsou tak nuceny pro udržení kvality poskytovaných sociálních služeb přerozdělit finanční prostředky z jiných kapitol, převážně z plánovaných investic,
aby byly schopny udržet kvalitu a rozsah poskytovaných služeb.
Situace je ale nejistá i do budoucna, kdy státní rozpočet s navyšováním prozatím nepočítá.
Další výraznou změnou, kterou navrhuje ministerstvo financí, je
změna ve financování tzv. měkkých projektů proplácených z Evropského sociálního fondu. Financována je z nich např. pomoc
seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům, ale také mikro
jesle, dětské skupiny či rodinná centra. Nově by se měly projekty
proplácet zpětně, nikoliv zálohově jako doposud. To by výrazně
ovlivnilo nejen sociální služby, ale i jiné aktivity v obcích a městech, kde probíhá spolupráce s neziskovým sektorem. Pokud by se
nevyplácely zálohy, pak by z podstatné části nemohly neziskové
organizace provádět služby, které využívá velká část populace od
seniorů až po rodiny s dětmi. Na takové služby totiž neziskové
organizace nebudou schopny sehnat předfinancování, a jelikož
netvoří zisk, nemají ani možnost vytvořit si dostatečné rezervy.
Mohlo by se tak jednat o cílenou likvidaci neziskového sektoru,
který není schopen své služby pro občany zabezpečit bez předfinancování.
Ministerstvo financí však již neříká, jak nahradí poskytování
služeb v případě, že neziskový sektor, který zde funguje řadu let,
nebude moci svou činnost dále vykonávat. Kdo se bude o potřebné starat, kdo zajistí tyto nemálo nákladné služby? Ano, jsou zde
i ziskové společnosti, ale pokud se mají poskytovat služby veřejného zájmu, které jsou z principu nevýdělečné, máme jistotu, že
i do toho soukromý sektor půjde? Příjemci pomoci nemají na zaplacení těchto služeb dostatek peněz a poskytovatelé zde suplují
stát. A co rodiny, které využívají mikro jesle či dětské skupiny?
Rodiče si buď budou muset připlatit za soukromé služby, anebo
zůstat s dětmi doma. Celý tento návrh vypadá zprvu jen nevýznamně, mohlo by se zdát, že v podstatě „jen“ prodlužuje dobu
proplácení peněz, ale v praxi má naprosto likvidační charakter
pro neziskový sektor, se kterým nelze souhlasit bez adekvátního
řešení, které bude zajišťovat stát.
Co ale ministerstvo financí motivuje k tomuto kroku? Dle mého
názoru je jednou výraznou přidanou hodnotou pro současnou
vládní garnituru fakt, že peníze, které jsou sice účelově vázané
právě na podíl státu k evropským dotacím, by v rozpočtu zůstá-

Michaela Matoušková,

starostka Řečan nad Labem a předsedkyně odborné
komise STAN pro sociální politiku
valy delší dobu. Tím, že jsou účelově vázané, nelze je použít na nic
jiného, ale pokud zůstanou v rozpočtu déle, dá se jejich stavová
veličina použít jako příjem státního rozpočtu a tím si zlepšovat
cash flow. Nyní jsou platby na projekty vypláceny zálohově, a tak
je stát brzo vydá a v rozpočtu se dlouho neohřejí. V případě, že by
peníze byly propláceny až následně, byly by v rozpočtu vázány
třeba déle než rok a tím by si stát mohl zlepšovat svůj hospodářský výsledek. Princip by byl podobný, jako tomu bylo v roce 2018,
kdy stát skončil v mírném přebytku 2,9 mld. Kč. Koncem roku totiž přišly z EU peníze na dotace pro naše žadatele a státu stouply
výrazným způsobem příjmy. Samozřejmě, že k tomu napomohly i jiné proměnné, jako byl např. ekonomický růst a tím pádem
zlepšený výběr daní a sociálního pojištění o zhruba 20 mld. Kč.
V novém návrhu jde však pouze o hru čísel, která se dá velmi dobře využít k tvrzení, že stát lépe hospodaří. Realita je ale jiná. Tato
navrhovaná změna by měla významnou roli v konečných číslech
hospodaření státu. Co je ale nejpodstatnější, tato změna by měla
nedozírné následky především pro kvalitu, cenu a udržitelnost
poskytovaných sociálních služeb od mladých rodin až po seniory. Tento výpadek, který by měl významný vliv na kvalitu života
našich občanů, však již paní ministryně vůbec neřeší a nezavádí nic, co by tento výpadek vykrylo. Takové jednání ministryň
rozhodně není ku prospěchu našich obyvatel, o které by mělo jít
v první řadě.

Z PŘEDSEDOVÝCH letních výjezdů
Na cestě od vysílače
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Na festivalu
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přehradě

Na vyhlášení
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v Čejeticích

Návštěva
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Návštěva
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Při setkání
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OLOMOUCKÝ KRAJ

SEMINÁŘ 1000 a 1 CESTA
PRO KRAJINU
Na dvacet starostek a starostů se sešlo v Beňově kousek od Přerova na semináři 1000 + 1 cesta pro krajinu. Seminář přilákal
zájemce o aktivní řešení problematiky sucha.
Poslankyně Ing. Jana Krutáková obeznámila přítomné s návrhy
legislativních změn, které chtějí Starostové a nezávislí předložit. Právo na pitnou vodu pro každého občana republiky má mít
prioritu před komerčními projekty, návrh na sjednocení MZe
a MŽP, osvobození remízků od daně, které je ale nejprve nezbytné pro účely zákona definovat, a další změny.
Jaká opatření v boji se suchem mohou obce provést? Jednoduše i rychle je možné najít historické cesty, které dříve spojovaly
osady, obce nebo významná místa. Takové cesty lze bez větší
finanční zátěže obnovit a vytvořit protierozní pás. Příkladem
mohou být zatravněné cesty v obci Spálené Poříčí v plzeňském
kraji, které popsal v prezentaci místostarosta Pavel Čížek.
Jednou z možností jsou také opatření pro zmírnění dopadů sucha na klima v intravilánu obce nebo revitalizace rybníků a nádrží či užívání zemědělské půdy ve veřejném zájmu.
Jak postupovat v případě odbahnění nádrží a rybníků? Na příkladu odbahnění rybníků před 10 lety a nyní ukázal JUDr. Radan Večerka, že i za relativně malé peníze lze provést odbahnění bez zbytečných průtahů a složitých procesů. Seznámil
přítomné s jednoduchými postupy a se zkušenostmi z Karlovarského kraje.

V diskuzi se probíralo téma šedé vody a jejího využití, spolu s problematikou malých domácích čističek a čističek odpadních vod.
Přítomné starostky i starostové přispěli do diskuze nejen svými
zkušenostmi, ale vznesli také několik dotazů, které se týkaly převážně legislativní oblasti. Mnohé z nich jsou podnětem k projednání na půdě parlamentu.
Hnutí STAN shrnulo navrhovaná opatření v Balíčku proti suchu.
Za pomoc s organizací a poskytnutí prostor děkujeme panu starostovi Ivo Pitnerovi a místostarostce Lence Pavlíkové z obce
Beňov.

Yveta Sommerová,

tajemnice Olomouckého kraje

Protihluková stěna v Prostějově bude!
Jsem rád, že práce opozice v zastupitelstvu nese ovoce. V prosinci
2018 jsem se poprvé zeptal na to, zda bude v projektu rekonstrukce
estakády zahrnuta i protihluková stěna. Ukázalo se, že zástupci města s Ředitelstvím silnic a dálnic o této možnosti doposud nejednali.
Proto jsem na zastupitelstvu 15. 1. 2019 navrhnul hlasovat o tom,
že „Zastupitelstvo města Prostějova ukládá radě města zahájit
s příslušnými orgány jednání směřující k vybudování protihlukové
stěny podél estakády Haná“. Můj návrh tehdy nepodpořili zastupitelé z politických uskupení zastoupených v současné a minulé radě
města (ANO, ČSSD, ODS, KSČM). Vedení města zřejmě nemá rádo,
když s dobrými nápady přichází někdo jiný. Na hluk podél estakády
si dlouhodobě stěžují občané Vrahovic. Jednu ze stížností projednávalo zastupitelstvo města v minulém volebním období. Tehdejší
primátorka Alena Rašková v diskusi uvedla, že nelze dělat víc než
položit „tichý asfalt“ a že „protihlukovou stěnu na estakádu umístit
nelze z důvodu nosnosti“. Jak je však vidět, Ředitelství silnic a dálnic
je jiného názoru. Jsem rád, že se nám podařilo přimět vedení města
k tomu, aby byla do projektu zapracována protihluková stěna o výšce
3 metry po obou stranách estakády.
Mgr. Petr Ošťádal,
zastupitel Na Rovinu! a člen STAN

OLOMOUCKÝ KRAJ

DEBATA
S EUROPOSLANCEM
STANISLAVEM
POLČÁKEM
Přátelská atmosféra panovala na setkání se znovuzvoleným europoslancem panem Stanislavem Polčákem, který zavítal do Olomouckého kraje v pátek 19. července. Pozvání přijali členové krajského výboru STAN a zástupci Koalice pro Olomoucký kraj.
Stanislav Polčák obeznámil přítomné s děním v evropském parlamentu, který aktuálně zvolil do čela Evropské komise paní Ursulu von der Leyen. Jako člen frakce EPP byl ztotožněn s volbou
této kandidátky a podpořil ji také svým hlasem. Vyzdvihl, že je
velmi podstatné, aby vystupování českých europoslanců ve stejné
frakci bylo jednotné. Ursula von der Leyen vyhrála volby mírnou
převahou hlasů, což ale není pro europarlament nic neobvyklého.
Rozhovor se rozvinul ohledně nového požadavku na připravení
dvou jmen kandidátů na eurokomisaře, které má jmenovat každá
členská země. Koho bude nominovat Česká republika, ale nebylo
v danou chvíli jasné.
Debata se ubírala směrem k Olomouckému kraji, práci v zastupitelstvu Olomouckého kraje a krajským volbám plánovaným na
příští rok. Předseda klubu Koalice pro Olomoucký kraj Ivo Slavotínek kvitoval dobrou spolupráci v rámci Koalice pro Olomoucký
kraj, která je založena na základních principech transparentnosti
a boji proti klientelismu. Vzhledem k dosavadním zkušenostem
vyjádřil otevřenost k vzájemnému jednání a spojení sil i pro další
období. Senátorka a krajská zastupitelka Jitka Seitlová se rovněž
připojila k názoru, že spojování sil je prospěšné. V úvahu přicházejí dvoustranné dohody i vytvoření široké koalice.

Europoslanec Stanislav Polčák
na setkání se starosty Olomouckého kraje

Starostové a nezávislí v Olomouci pohnuli radnicí

Andrea Hanáčková,
zastupitelka STAN v Olomouci

V Olomouci je nás 6 zastupitelů v klubu Piráti a Starostové, v opozici máme ještě 6 kolegů z hnutí
Pro Olomouc. V této sestavě jsme dokázali připravit akci, která zaktivizovala olomouckou radnici.
Podařilo se dosáhnout ústupků v projektu, který je ukázkou zastaralého přemýšlení o urbanistické
koncepci města.
Jde o rekonstrukci ulice 8. května. Jedno nedělní srpnové odpoledne jsme ve spolupráci s architekty
nakreslili na zem křídovým sprejem podobu budoucích chodníků, parkovacích zálivů a podle nich
jsme tam v hojném počtu aut zaparkovali. V koridoru jsme nechali korzovat občany, rodiny s dětmi,
psy i kočárky. Vzniklo video, fotky, jednoduchá vizualizace záměru.
Vše mělo v regionálním měřítku obrovskou sledovanost v televizi i na sociálních sítích. Nechtěně
nám pomohl i pan primátor, který velkým gestem a přivolaným pomocníkem s wapkou nechal křídu
smýt asi hodinu před bouřkou. Občané se tak pobavili i na účet radnice, která následně schválila
sice jen dílčí změny (omezení parkovacích míst), přesto chápeme celý happening jako velmi úspěšný opoziční zásah do městské politiky.

