TISKOVÁ ZPRÁVA
Hejtmani jednali s kardinálem Dominikem Dukou a arcibiskupem Janem
Graubnerem
Brno, 13. ledna 2012 – Na dnešním 25. zasedání Rady Asociace krajů České
republiky se hejtmani setkali s představiteli katolické církve v České republice –
kardinálem Dominikem Dukou a arcibiskupem Janem Graubnerem. Obsahem
rozhovorů byli primárně společné projekty církve a krajů České republiky, zvláště pak
v oblasti tzv. „církevní turistiky“ a charity.
„Předně bych chtěl pogratulovat jeho eminenci kardinálu Dukovi ke jmenování do této
významné církevní hodnosti. Je to nejenom zcela zasloužené ocenění jeho
dosavadní činnosti, ale také pocta pro Českou republiku. Na našem společném
jednání jsme se zaměřili na další rozvoj spolupráce mezi kraji a církví, která již v tuto
chvíli velmi úspěšně probíhá například v oblastech církevní turistiky a obnovy
památek či v rámci působení diecézních charit a dalších organizací neziskového
sektoru v jednotlivých regionech. Za hejtmany jasně říkám, že chceme podporovat
neziskový sektor v sociální oblasti hlavně pak v rovině efektivního využívání
evropských dotací a odborné spolupráce,“ řekl po jednání předseda Asociace krajů
Michal Hašek.
Předmětem jednání byla samozřejmě také otázka církevních restitucí. Diskuse se ale
soustředila na oblasti, které se dotýkají krajů České republiky. Jejich role je ale
v rámci restitucí církevního majetku spíše okrajová, hlavními účastníky tohoto
procesu jsou města a obce na straně jedné a církve na straně druhé. Kraje jsou
nicméně připraveny spolupracovat a případně napomoci při dialogu církví právě se
starosty měst a obcí.
„Povinnosti vyplývající z církevních restitucí na sebe v plně odpovědnosti převzala
vláda a stát. Názor sociální demokracie na církevní restituce je dobře znám, vláda si
konečnou podobu svého návrhu může protlačit parlamentem bez ohledu na názor
opozice. Pro kraje je důležité, že dojde k odblokování majetku na straně měst a
obcí,“ zhodnotil diskusi o církevních restitucích Michal Hašek.
V závěru společného jednání pak byla také diskutována spolupráce krajů a církve na
oslavách 1150tého výročí Cyrila a Metoděje. „Věřím, že se naše spolupráce na
těchto důležitých oslavách osvědčí minimálně stejně úspěšně, jako se to krajům a
církvi podařilo v případě návštěvy papeže Benedikta XVI,“ uzavřel Michal Hašek.

