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Specifika Středočeského kraje
Středočeský kraj má oproti jiným krajům několik odlišností.
Především nemá vlastní krajské město a jeho úřady mají sídlo na
území hlavního města Prahy. Právě naše metropole pak vytváří další
odlišnost, a to v podobě cizího území uprostřed Středočeského kraje.
O případných dalších specifikách, tentokrát týkajících se životního
prostředí jsme si povídali s panem PhDr. Markem Semerádem,
náměstkem středočeského hejtmana pro zemědělství a životní
prostředí.

„Jako starosta mám více pravomocí
než jako náměstek na Středočeském kraji.
Rozhodovací proces v obci je mnohem
rychlejší. Na kraji pak jde spíše o politickou funkci, kde vše, co navrhnu, podléhá složitějšímu schvalovacímu procesu.
Navíc z práce pro obec jsem si přinesl
umění dělat konkrétní věci, nezajímají
mne příliš koncepce, rád řeším konkrétní
problémy.“
Můžete být přesnější? Jste ve funkci
relativně krátce, od listopadu 2012,
co byste rád prosadil?
Co se týká zemědělství a životního
prostředí, mám několik projektů. Jedním
z nich je obnova vinařství ve Středních
Čechách, které zde má několika set let
dlouhou tradici. Legenda o Karlu IV. je
všeobecně známá, ale vinice zde byly již
před tím. Například podle pověsti vinici
u obce Dřísy založila samotná svatá
Ludmila. V každém případě vinice po
dlouhá léta vytvářely charakter Středních
Čech, a to nyní chceme pomocí podpory
malým vinařům obnovit.“

Pane Semeráde, proč jste si zvolil pro
své působení právě oblast zemědělství
a životního prostředí?
„Od mala jsem vyrůstal na vesnici, zde
v Cerhenicích na Kolínsku. Jsem tedy
opravdový vesničan, navíc posledních
deset let jsem tady starostou a i zde se
opět setkávám s problematikou životního
prostředí.“
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Ale Cerhenice nejsou vesnicí?
„Ano jsme nyní městys, ale jde jen
o pojmenování, řekněme čestné označení.
Nicméně se cítíme opravdovou vesnicí
a vesničany, samozřejmě v tom dobrém
slova smyslu.“
Můžete tedy porovnávat práci pro dva
územní celky: pro obec a pro kraj?

Podpora vinařství je jistě pro někoho
zajímavá aktivita, ale nejsou ve
Středočeském kraji jiné problémy,
které by se týkaly širšího okruhu
obyvatel?
„Středočeský kraj je oproti jiným
krajům silně zanedbán v oblasti ekologického spalování. Proto chci prosadit větší
podporu výměny kotlů na tuhá paliva za
ekologičtější. Jde o program Ministerstva
životního prostředí, sami na to nemáme
tolik peněz, na výměně by se měl proto
podílet stát, kraj, ale i dotyčné obce.“
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Lipanská mohyla – jedna
z mnoha památek Středních Čech

Z vinobraní
v Mělníku

v důsledku bezprostřední vliv na kvalitu
životního prostředí. Je přímá úměra mezi
výdaji obcí na životní prostředí, například
na likvidaci černých skládek, a absencí
ekologické výchovy na školách. Každé
dítě by již ze základní školy mělo vědět, že
je „in“ chovat se dobře k životnímu
prostředí, třídit atd. Toto je potřeba
nastartovat.“

Vedle svých funkcí starosty
a náměstka ještě stíháte být učitelem
na základní škole. Jak se díváte na
ekologickou výchovu ve školách?
„Toto je moje další priorita, která je
svým konečným vyzněním asi tou nejdůležitější. Ekologická výuka dětí má

Středočeského kraje se bezprostředně
dotýkají i taková neobvyklá území,
jako jsou zaniklé vojenské prostory
nebo oblast Křivoklátska. Jak to
s nimi bude v budoucnu?
„Brdy se kromě Středočeského kraje
dotýkají i kraje Plzeňského, zde musí vzniknout vzájemná dohoda, komu co vlastně
patří, pak můžeme pokračovat dále. Z Brd
by měly, podle mne, vzniknout zelené
plíce Středních Čech.
Pokud se týká Křivoklátska, současné
vedení kraje se po rozsáhlých odborných
debatách a konzultacích postavilo proti
tomu, aby zde byl vyhlášen národní park.
Myslíme si, že současná ochrana zdejšího
Dočkáme se takovýchto
vinohradů i ve středu Čech

přírodního bohatství je dostačující a její
zvyšování by jen omezilo například pohyb
turistů.“
Na závěr prosím vyzdvihněte hlavní
problémy Středočeského kraje?
„Jedná se o kombinaci intenzity dopravy, vždyť každý, kdo jede do Prahy,
musí přes nás projet, a kotlů na tuhá paliva. Celokrajským tématem jsou rovněž
vodovody a kanalizace. A pak se musím
vrátit k ekologické výchově na školách,
vždyť černé skládky se množí takřka
geometrickou řadou, ještě v devadesátých
letech tak tomu nebylo, a to nechápu.“
Abychom nekončili tak smutně, co se
již povedlo nebo daří?
„Těší mne právě jak se rozebíhá ona
ekologická výchova na školách i mimo ně.
Zde vidím velkou naději pro budoucnost.“
Děkuji za rozhovor

www.stredoceskykraj.cz
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