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PODĚKOVÁNÍ PRVNÍ
Děkujeme všem, kteří přihláškou nebo vydáním souhlasu se svou nominací do soutěže 
Komunální projekt roku 2019 vyjádřili i svoji důvěru soutěži a jejím organizátorům. Smy-
slem soutěže je vyhledat, zviditelnit a ocenit projekty, které z obcí a měst činí místa pří-
jemná pro život a zároveň se mohou stát inspirací pro další sídla. Právě takové projekty se 
účastnily i loňského, už pátého ročníku soutěže Komunální projekt roku a rádi je všechny 
představujeme v této příloze časopisu Moderní obec.

PODĚKOVÁNÍ DRUHÉ
Děkujeme ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové za opětovné udělení záštity sou-
těži. Ministerstvo pro místní rozvoj provází a podporuje naši soutěž od jejího prvního roč-
níku v roce 2015.

Děkujeme primátorovi hlavního města Praha Zdeňku Hřibovi za převzetí záštity nad 
samotným vyhlášením výsledků soutěže a za to, že umožnil předávat ceny vítězům v pře-
krásných prostorách jeho rezidence.

Děkujeme Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Par-
lamentu ČR a jeho předsedovi Zdeňku Linhartovi za podporu naší soutěže. Naše stejné 
poděkování patří i Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR a jeho předsedovi Ivanu Bartošovi.

Děkujeme Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, které jsou spoluvy-
hlašovateli soutěže a pomáhají nám ji propagovat mezi svými členy. 

Děkujeme i všem členům hodnotitelské komise soutěže za jejich aktivní práci při nároč-
ném a nesnadném výběru oceněných projektů mezi mnoha dalšími, rovněž velice kvalit-
ními projekty.

Závěrečné fotografování vítězů soutěže Komunální projekt roku 2019 spolu s osobnostmi, které jim předávaly ceny, 
zástupci partnerů soutěže i jejích pořadatelů a spoluvyhlašovatelů
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Po ukončení každé akce
se sluší pěkně poděkovatNa první stranì obálky snímek nové Mìstské 

zvítìzila v kategorii Kulturní a vzdìlávací èinnost, 
-

nálním projektem roku 2019.

zhotovených novoborskými skláøi doznaly loni 
mírné zmìny. 

PODĚKOVÁNÍ TŘETÍ
Děkujeme partnerům soutěže a jejích jednotlivých kategorií. Bez jejich podpory a spolu-
práce bychom soutěž v tak širokém záběru nemohli pořádat. Vážíme si toho, že partnery 
soutěže jsou společnosti, které municipální problematiku velmi dobře znají, neboť územ-
ní samosprávy oslovují nabídkou svých produktů a služeb.

Partner soutěže 
Komunální projekt roku 2019

Partneři vyhlášených kategorií:

Dìti a rodièe Veøejná zeleò Odpadové hospodáøství

Ekologický projekt roku Chytrá obec Partner celkového vítìze

Utváøení veøejného 
prostoru

Kulturní a vzdìlávací èinnostFinanční partner 
pro mìsta a obce      
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

rok se sešel s rokem a další ročník soutě-
že Komunální projekt roku, která oceňuje 
inspirativní a občansky přínosné projek-
ty realizované územními samosprávami, 
je za námi. Jde o skvělou příležitost pro 
komunální politiky a zaměstnance samo-
správ, díky níž mohou prezentovat své 
často unikátní projekty. Hlavní přínos 
těchto soutěží spatřuji zejména v tom, že 
se úspěšnými projekty mohou inspirovat 
i další obce a města. I proto opakovaně 
uděluji soutěži Komunální projekt roku 
svoji záštitu.

Jsem přesvědčena o tom, že tato soutěž 
může pomoci změnit postoj obyvatel a je-
jich zapojení do dění v jejich obci. Bez ak-
tivních občanů, zaujatých pro místo, kde 
žijí, by naše obce a města nebyly dobrým 
místem k životu.

Také zatím poslední, již 5. ročník sou-
těže opět spojil množství výjimečných 
komunálních projektů, přičemž realizace 
každého z nich si zaslouží velké uznání. 
Imponují mi lidé, kteří mají jasný cíl a do-
kážou pro jeho dosažení vydat ze sebe to 
nejlepší. 

Vítězný projekt Nové městské knihovny 
v Hrádku nad Nisou je příkladem propoje-
ní minulosti se současností, propojení lid-
ského umu a ducha s materiálním světem. 
Knihovna, která byla otevřena letos v září, 
je součástí multifunkčního centra. Díky 
tomu došlo k rozšíření jeho služeb na mu-
zeum, galerii, kino, knihovnu i informační 
centrum. Projekt knihovny navíc zahrnuje 
i počítačové vybavení s knihovním systé-
mem. Těší mě, že s přestěhováním kniž-
ního fondu z původní knihovny pomohla 
veřejnost, hlavně členové oddílu kopané, 
přičemž s technikou pomohly i místní fir-
my.

I já mám své cíle, jejichž prostřednictvím 
chci pomáhat dělat regiony České repub-
liky místem dobrým pro život. Jednoho 
z cílů jsem dosáhla 4. listopadu minulého 
roku, kdy byla schválena Strategie regio-
nálního rozvoje ČR 21+ (SRR). Strategie de-
finuje různé typy území na základě jejich 
potenciálu i specifických potřeb. Snažíme 
se nabídnout řešení pro podporu rozvoje 
odlišných regionů České republiky, která 
budou takzvaně šitá na míru. 

Jsem přesvědčena o tom, že SRR bude 
úspěšně naplňována a podaří se tak posí-
lit konkurenceschopnost metropolí, posi-
lovat další rozvoj aglomerací, upevňovat 

stabilizační funkci regionálních center, za-
jistit zvýšení kvality života v hospodářsky 
a sociálně ohrožených územích a ekono-
micky nastartovat růst strukturálně posti-
žených regionů.

Na SRR navazuje Koncepce rozvoje ven-
kova, která reaguje na potřebu koncepční-
ho přístupu k rozvoji venkovských oblastí. 
Ty jsou sice mimořádně různorodé, přesto 
je však spojují některé společné problé-
my a potřeby. Na ně je nutné odpovědět 
nastavením jednotné koncepce rozvoje 
venkovských oblastí, která dosud nebyla 
stanovena. Venkov je ve středu pozornos-
ti Ministerstva pro místní rozvoj, proto je 
mým hlavním cílem, aby byl venkov vní-
mán jako místo, kde se vyplatí žít.

Územně citlivý přístup Ministerstva 
pro místní rozvoj k rozvoji se odráží na-
příklad v podpoře integrovaných nástrojů 
nebo v programu Podpora rozvoje regionů 
2019+. Prostřednictvím tohoto programu 
jsou do regionů rozdělovány finance, díky 
nimž může být realizována celá řada pří-
nosných projektů. Některé z nich mohou 
být následně oceněny například v soutěži 
Komunální projekt roku.

 V plánování rozvoje území obce plně 
podporujeme například prostřednictvím 
webové aplikace ObcePRO, s jejíž pomocí 
mohou obce snáze zpracovávat své pro-
gramy rozvoje. Rovněž pravidelně pořá-
dáme semináře v regionech pro zástupce 
obcí, mikroregionů a místních akčních 
skupin či vydáváme praktické metodické 
příručky z různých oblastí regionálního 
rozvoje.

Ráda bych také vyzdvihla spolupráci 
Ministerstva pro místní rozvoj s místními 
aktéry ovlivňujícími regionální rozvoj. Na-
šimi klíčovými partnery jsou v tomto ohle-
du zejména Svaz měst a obcí ČR, Sdružení 
místních samospráv ČR, Asociace krajů 
ČR, Národní síť Místních akčních skupin 
ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR. Uve-
dené organizace mají své zástupce v celé 
řadě strategických platforem a pracovních 
skupin Ministerstva pro místní rozvoj. 
Zapojujeme je i do přípravy příštího pro-
gramového období EU. Pozorně jim na-
sloucháme a snažíme se náplň programů 
přizpůsobit skutečným potřebám území 
tak, aby mohly být realizovány potřebné 
a zároveň kvalitně připravené projekty. 
O to nám jde především. 

KLÁRA DOSTÁLOVÁ,
ministrynì pro místní rozvoj

I soutěž Komunální projekt roku dokládá, 
že bez aktivních občanů by naše obce
a města nebyly dobrým místem k životu

Ministryně Klára Dostálová: I já mám své cíle, jejichž pro-
střednictvím chci pomáhat dělat regiony České republiky 
místem dobrým pro život.
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Také zatím poslední, již  
5. ročník soutěže opět spojil 
množství výjimečných 
komunálních projektů, 
přičemž realizace každého 
z nich si zaslouží velké 
uznání. Imponují mi lidé, 
kteří mají jasný cíl a dokážou 
pro jeho dosažení vydat  
ze sebe to nejlepší.
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Komunální projekt roku 2019
najdete v Hrádku nad Nisou
Nová multifunkční knihovna v Hrádku nad 

Nisou na Liberecku nejenže zvítězila v kategorii 

Kulturní a vzdělávací činnost, ale rozhodnutím 

hodnotitelské komise se stala i celkovým vítězem 

soutěže Komunální projekt roku 2019. O to, aby 

myšlenka nové hrádecké knihovny došla realizace, 

se nejvíce zasadil starosta Mgr. Josef Horinka.
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Cenu za vítězství městského projektu v kategorii Kulturní 
a vzdělávací činnost starostovi Josefu Horinkovi (uprostřed) 
předal náměstek ministra kultury Jiří Vzientek (vlevo), šek 
za partnera této kategorie pak Martin Roučka, společník 
a projektový manager Mobilního rozhlasu

Knihovna se nachází v historickém jádru Hrádku nad Nisou

Náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Marcela Pavlová 
vyhlásila projekt knihovny v Hrádku nad Nisou celkovým 
vítězem soutěže. Trofej pro vítězný projekt z jejích rukou 
převzal starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka (druhý 
zprava). K blahopřání se připojili i zástupce pražského ma-
gistrátu Martin Benda (vpravo) se zástupcem společnosti 
VERA Janem Hodačem, business development directorem 
(druhý zleva), který Josefu Horinkovi předal pro město šek 
na 30 tisíc korun

Reprezentativní vila továrníka Her-
manna Schuberta je chloubou po-
hraničního města Hrádek nad Nisou 

a je také zapsána do Seznamu kulturních 
památek ČR. Pro účely městské knihov-
ny však již dlouho nevyhovovala. Radni-
ce se proto rozhodlo vykoupit pozemek 
na místě někdejší pekárny a tam, v těsné 
blízkosti náměstí a kostela, vybudovat no-
vou knihovnu. Ta se veřejnosti  otevřela na 
sklonku loňského září.

Její originální fasáda má evokovat police 
s knihami. Sestává totiž z na výšku posta-
vených cihel převzatých z původního ne-
využívaného objektu. Autoři projektu tak 
chtěli dát najevo úctu k místu a původním 
majitelům pekárny. V pekárně se však údaj-
ně nikdy nepeklo, jelikož přišel rok 1948 
a znárodnění každého většího soukromého 
majetku.

NOVÝ ŽIVOT „SKORO“ NA HŘBITOVĚ
Stavbě nutně předcházel archeologický 
průzkum. Knihovna se nachází ve vnit-
robloku historického centra města, které 
je městskou památkovou zónou. Průzkum 
odhalil původní hřbitovní zeď a za ní i ně-
kolik hrobů. Jejich přesnou polohu, stejně 
jako zdi chtěli autoři přiznat skleněným 
průhledem. Nakonec je alespoň naznačili 
kresbou na podlaze přízemí knihovny. 

Samotná stavba započala v březnu roku 
2018, celkové náklady město vyšly na více 
než 17 milionů korun, z nichž bezmála dva 
miliony stálo vybavení knihovny a knihov-
ní systém. Město o osmi tisících obyvate-

lích na stavbu našetřilo v průběhu zhruba 
devíti let také díky tomu, že na jiné inves-
tiční aktivity hojně využilo nabízených do-
tačních programů a možností přeshraniční 
spolupráce.

„Dnes možná čtení není úplně v hle-
dáčku dětí při mnoha atraktivních mož-
nostech, které se jim pro trávení volného 
času nabízejí. Proto jsme se snažili přiblížit 
knihovnu do centra dění ve městě a jsem 
rád, že ji podpořila i veřejnost a hrádečtí za-
stupitelé. Knihovně říkáme »Hrádek sobě«, 
jelikož jsme ji vystavili ze svého. Nikdo nám 
na ni nepřispěl a možná proto si jí také lidé 
více váží,“ uvedl starosta Hrádku nad Nisou 
Josef Horinka. Právě on dokázal dlouhole-
tou myšlenku na postavení nové knihovny 
dotáhnout do zdárného konce, ačkoliv bylo 
zřejmé, že město žádnou finanční podporu 
nezíská.

Knihovna nabízí mimo přibližně 28 tisíc 
svazků knih také herní prvky pro děti, pří-
stup k internetu či možnosti občerstvení, 

v neposlední řadě ovšem také zajímavý in-
teriér z pohledového betonu, do něhož jsou 
vyryty citáty slavných literátů. 

KOPEME ZA HRÁDEK
Celkem asi 14 tun váží knižní fond součas-
né hrádecké knihovny. V roce 2018 musela 
být kvůli rekonstrukci uzavřena Schuber-
tova vila, nová knihovna ještě nebyla po-
stavena. Nespočet krabic s knihami tedy 
pomohl dvakrát stěhovat místní fotbalový 
tým i veřejnost pomocí živého řetězu. Svým 
dílem pomohly i místní firmy, které poskyt-
ly nakladač a nákladní auta s kontejnery. 
Knihy se musely navíc směstnat do menší-
ho prostoru, než který byl dříve k dispozici. 

„Jediné, co nás teď trápí je poměrně níz-
ký počet stálých čtenářů. Slibujeme si, že 
se díky nové knihovně jejich počet, a zá-
jem o knihy obecně, zvýší,“ konstatoval Vít 
Štrupl, ředitel Brány Trojmezí – příspěvko-
vé organizace města, která knihovnu spra-
vuje. 

Napomoci tomu by mohlo i nedaleké 
městské kino, možnost venkovního poseze-
ní v příjemném dvorku vnitrobloku i samot-
né prostory knihovny, které umožňují pořá-
dat například besedy se známými autory či 
osobnostmi i další kulturní akce. Vznikl tak 
jakýsi kulturní blok v centru města.

Prostory v rekonstruované Schubertově 
vile nyní město využije pro vybudování ko-
munitního centra pro místní spolky a ne-
ziskové organizace.
Projekt zvítězil v kategorii Kulturní a vzdě-
lávací činnost a získal i celkové vítězství 
a titul Komunální projekt roku 2019. Fi-
nanční odměnu v celkové výši 50 tisíc ko-
run věnovaly městu společnosti Vera a Mo-
bilní rozhlas, partneři soutěže. /mb/
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Jde o komplexní zařízení poskytující 
řadu služeb. Je to například nízkopra-
hové denní centrum, v němž si lidé bez 

přístřeší mohou provést osobní hygienu, 
vyprat si své oblečení či získat jiné z míst-
ního šatníku, ale také si třeba sami připravit 
jednoduchá jídla nebo získat pomoc při ob-
starávání osobních záležitostí. 

V ŠANCI najdete i oddělené noclehárny 
pro muže a ženy s celkovou kapacitou dva-
nácti lůžek, klasický azylový dům s devate-
nácti lůžky pro muže i ženy, stejně jako šest 
resocializačních bytů pro matky s dětmi 
a mladé dospělé. Zařízení využívá pracovní 
rehabilitaci a nabízí i sociální poradenství 
a terénní programy pro osoby, které se ocit-
ly v nepříznivé životní situaci a žijí v sociál-
ně vyloučených lokalitách. 

Svitavský projekt ŠANCE snížil 
počet bezdomovců ve městě
Věděli jsme, že za něj mnoho politických bodů ve 

městě nezískáme. Ale našli jsme odvahu a šli do 

toho, říká o projektu ŠANCE – zařízení pro sociálně 

vyloučené osoby starosta Svitav David Šimek. 

Centrum pro lidi bez přístřeší otevřené loni v lednu 

zvítězilo v soutěžní kategorii Sociální projekt roku.

Denní místnost je jednoduchá, ale účelná

Vizualizace projektu ŠANCE, pro který byly využity sestavy 

z obytných a sociálních kontejnerů, přičemž nízkoprahové 

denní centrum pro dvanáct osob bylo postaveno jako 

patrový objekt

Noclehárna pro muže nabízí osm lůžek

Křišťálové srdce za vítězný projekt v kategorii Sociální 

projekt roku převzal starosta Svitav David Šimek (vlevo) 

z rukou náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí 

Zuzany Jentschke Stöcklové. Šek na dvacet tisíc korun pro 

město mu předal Roman Tvrzník, předseda představenstva 

společnosti ELEKTROWIN
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VYUŽITY BYLY OBYTNÉ A SOCIÁLNÍ 
KONTEJNERY
Objekty jsou řešeny jako sestavy z obytných 
a sociálních kontejnerů, přičemž nízkopra-
hové denní centrum pro dvanáct osob bylo 
postaveno jako patrový objekt. 

Součástí stavby je dále nové komuni-
kační napojení, zpevněné plochy, jednot-
ná kanalizace, městský kamerový systém, 
veřejné osvětlení přístupové komunikace, 
osvětlení areálu, oplocení areálu a prostor 
(stání) pro popelnice, mobiliář a uzamy-
katelný ocelový přístřešek na úklidové po-
můcky a nářadí, které se využívají v rámci 
výkonu veřejně prospěšných prací.

Projekt pracuje s přibližně 120 osobami 
z jednotlivých skupin lidí zasažených bez-
domovstvím a dalšími formami sociálního 
vyloučení. Služeb ŠANCE v minulém roce 
od ledna do října například využilo už více 
než osmdesát bezdomovců a nyní na přelo-
mu roku se tento počet jistě dále zvýší. 

NA UBYTOVÁNÍ V ŠANCI SI LIDÉ 
VYDĚLAJÍ PRACÍ PRO MĚSTO
Zařízení sociálních služeb si ovšem pro 
přijetí bezdomovců na noclehárnu zformu-
lovalo také vlastní podmínky. Hlavní jsou 
dvě: Nanejvýš půl promile alkoholu v krvi 
a denně čtyři hodiny práce pro město, ob-
vykle při úklidu veřejných prostranství. 
Tato práce pro město je placena, přičemž 
z části výdělku si klienti hradí ubytování. 
Jak poznamenal starosta Mgr. David Šimek, 
bezdomovství se ve Svitavách v minulém 
roce výrazně snížilo.

Projekt ŠANCE prolíná ve Svitavách s dal-
ším tamním projektem nazvaným Dobrý 
start, který si klade za cíl zvýšit kvalitu so-
ciální práce jako nástroje pro začleňování 
sociálně vyloučených osob – šlo přitom 
zejména o podporu personálního obsazení 
a vzdělávání pracovníků v rámci všech uve-
dených služeb.

Jako model řešení problematiky sociál-
ního vyloučení jsou oba projekty –Šance 
i Dobrý start – v zásadě přenositelné do kte-
réhokoliv města v České republice. Město 
ovšem musí předem disponovat dostateč-
nou mírou motivace ke skutečnému řešení 
problematiky sociálního vyloučení na zá-
kladě principů cílené, soustavné a odborné 
individuální pomoci všem klientům. 

INSPIRUJE DALŠÍ MĚSTA A OBCE
Rozsah služeb ve Svitavách odpovídá veli-
kosti okresního města. Nicméně část služeb 
mohou v zásadě samozřejmě pouze v ur-
čitém omezenějším rozsahu – poskytovat 
i další obce regionu. V tomto ohledu je pro 
ně projekt Šance inspirací. Koneckonců, do 
Svitav poslední dobou přijíždějí zástupci 
řady radnic z celé České republiky, aby se 
s projektem více seznámili a třeba podle 
jeho vzoru řešili pomoc sociálně vylouče-
ným osobám na území svých obcí a měst.

Na slavnostním vyhlášení výsledků sou-
těže v závěru loňského listopadu v Rezi-
denci primátora hl. města Prahy cenu za 
vítězný projekt v kategorii Sociální projekt 
roku převzal starosta Svitav David Šimek. 
Jako hlavní představitel projektového týmu 
měl za úkol prosadit realizaci projektu ve 
městě, koordinovat projektový tým, který 
na začátku pracoval s odbornou veřejností, 
vyhodnocoval jednotlivé služby, podílel se 
na projektování stavby a poté na samotné 
realizaci.

Celkové náklady projektu Šance činily 
20,056 mil. Kč. Dotace z Integrovaného re-
gionálního operačního programu (IROP) 
byla ve výši 17,852 mil Kč (89,01 %). Z vlast-
ních zdrojů město Svitavy uhradilo 2,203 
mil. Kč (10,9 9%). Celkové náklady projektu 
Dobrý start dosáhly 11,641 mil Kč, přičemž 
mu byla přiznána dotace 11,059 mil. Kč (95 
%). Ze svých zdrojů město zaplatilo celkem 
582 062 Kč (5 %). /rš/
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Dlouhá desetiletí neměly děti v Trut-
nově důstojné zázemí pro zájmové 
kroužky. Prostory pro volnočasové 

aktivity se nacházely roztroušeny po ce-
lém městě či v nevyhovujících prostorách 
místní Základní školy Rudolfa Frimla. Zá-
sadní zlom přišel s otevřením zrekonstru-
ovaného areálu 6. září loňského roku. 

Nové Středisko volného času (SVČ) 
v areálu Na Nivách zaplatilo město 
„z vlastní kapsy“. Rozlehlý areál a víceúče-
lová budova nyní sdružují veškeré zájmo-
vé kroužky a poskytují mimo to i kvalitní 
prostor pro sportovní i kulturní vyžití trut-
novské veřejnosti.

CO SE VŠE VEJDE POD JEDNU STŘECHU
Středisko volného času nabízí šedesát zá-
jmových kroužků velmi širokého spektra. 
Budova tedy musí nabídnout zázemí na-
příklad sportovcům a tanečníkům, ale také 
hudebníkům nebo modelářům či výtvar-
ným kroužkům. Jejich potřebám se proto 
musí umět rychle přizpůsobovat vnitřní 
prostory střediska. Místnosti přesto ne-
překypují složitými technologiemi – jsou 
spíše stroze vybavené s tím, že život jim 
vdechne vždy až daná aktivita dětí a ve-
doucích. Kroužkům jsou k dispozici rov-
něž velké sklady rekvizit a vybavení. 

V Trutnově se skví zbrusu 
nové Středisko volného času
Přes tisícovku dětí i nepočítaně dospělých 

Trutnovanů má od září 2019 pro trávení volného 

času k dispozici multifunkční moderní Středisko 

volného času. Zastaralý sportovní areál prošel od 

listopadu 2017 zásadní rekonstrukcí a dostavbou 

za celkem 197 milionů korun výhradně z rozpočtu 

města Trutnova. Projekt, za nímž stojí starosta Ivan Adamec, člen 

dolní parlamentní komory, zvítězil v kategorii i Děti a rodiče.
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Ocenění za vítězný projekt v kategorii Děti a rodiče převzal 

starosta Trutnova a člen dolní parlamentní komory Ivan 

Adamec (uprostřed) z rukou místopředsedy senátního vý-

boru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí 

Jiřího Carbola (vpravo). Šek na 20 tisíc korun mu předal 

obchodní zástupce společnosti hřiště.cz Petr Tejkl

Středisko nabízí široké spektrum využití pro šedesát zájmo-

vých kroužků nejrůznějšího zaměření

Zrekonstruovaný areál Střediska volného času v Trutnově
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V budově se nachází velká tělocvična 
i menší sál pro bojové sporty, místnost 
s lezeckými stěnami s cestami všech ob-
tížností, divadélko s moderní osvětlovací 
a zvukovou technikou pro začínající malé 
divadelníky a divadelní techniky. V kavár-
ně zase mohou rodiče strávit příjemně 
čas při čekání na své ratolesti, pokud ov-
šem sami aktivně nevyužijí volnočasových 
možností střediska. Důstojné zázemí do-
stali také sami instruktoři a vedoucí. 

Ve venkovním areálu slouží zájemcům 
lanový park a multifunkční dětské hřiš-
tě. Součástí komplexu je rovněž altánek 
s ohništěm i plocha pro základní venkovní 
sportovní aktivity.

Prostor SVČ ovšem nevyužívají pouze 
děti či individuální sportovci. Zejména 
lezecké stěny jsou vhodné pro nácvik zá-
chrany v komplikovaných situacích i slož-
ky integrovaného záchranného systému. 
Do střediska se naučily přicházet i firmy 
se svými prezentacemi a je tam dobré pro-
středí také pro výstavy a kulturní akce. 

VOLNÝ ČAS NA PLNÝ ÚVAZEK
Nový areál Střediska volného času vznikl 
dostavbou a rekonstrukcí budovy, která 
již stejnému účelu sloužila v minulosti, 
ale už přestala vyhovovat moderním po-
žadavkům. Místo má poměrně velkou his-

torickou hodnotu, v předválečné době tam 
fungovala populární výletní restaurace, 
působilo tam i městské divadlo. Význam 
upadal od 60. let minulého století. Poně-
kud opuštěný areál Na Nivách se nyní po 
rekonstrukci daleko více otevřel veřejnosti 
a kypí životem. 

Nepřímou součástí této velké investice 
města se stala i rekonstrukce parkoviště, 
v blízkosti areálu také vznikají další mo-
derní budovy, a město tak získává nový 
moderní prostor a centrum dění. 

Podoba střediska vznikla na základě 
spolupráce týmu kolem ředitele SVČ Jose-
fa Khola a architektky Martiny Rosové ze 
studia Rosa - Architekt s. r. o. O realizaci 
projektu a zejména o finanční podporu ze 
strany města se pak zasadil starosta Ivan 
Adamec. 

„Vážím si skupiny nadšenců ze Středis-
ka volného času a jejich přátel, kteří za 
mnou před lety přišli s myšlenkou na vy-
budování něčeho takového. Město projekt 
velmi rádo zafinancovalo ze svého, žádné 
dotace na to nejsou a je to opravdu merce-
des mezi mimoškolními zařízeními,“ uve-
dl starosta.

S vybudováním střediska došlo k vět-
ší profesionalizaci organizace, zlepšila se 
i finanční situace. „Dříve jsme se obávali 
říci si místním firmám o pár desítek tisíc 
korun na provoz SVČ. Dnes k mé velké 
radosti se některé z nich nabízejí samy se 
sponzoringem řádově vyšším, což nám 
umožnilo pořídit profesionální vybavení. 
Ale samozřejmě i my sami máme naopak 
sponzorům co nabídnout,“ připomněl ře-
ditel SVČ Josef Khol. „Pro mě je to splněný 
sen,“dodal. 

Sám považuje fungování střediska za 
velmi důležité, jelikož děti potřebují mít 
oči otevřené, musí přičichnout k rozlič-
ným aktivitám, musí rozvíjet vlastní kre-
ativitu. Samotný areál Střediska volného 
času lze brát jako „základnu“ pro aktivity 
organizace. Působnost SVČ se totiž zdale-
ka neomezuje jen na tento prostor, ale na 
široké okolí města. /mb/
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Městys Okříšky odkoupil v roce 
2014 od místní TJ Sokol sportovní 
areál za sokolovnou, který dlou-

hodobě chátral, protože TJ Sokol ani ČOS 
neměly finanční prostředky ani na jeho 
dostatečnou údržbu, natož na rekonstruk-
ci a modernizaci. Tak začal projekt, s nímž 
přišel a který do konce dotáhl starosta Zde-
něk Ryšavý. Vedl i jednání s vedením So-
kola a přesvědčil i kolegy v zastupitelstvu 
o vhodnosti a potřebnosti této investice. 
Následně zajišťoval komunikaci s projek-
tantem při přípravě projektové dokumen-

KOMUNÁLNÍ PROJEKT ROKU 2019

Nový areál v městysi Okříšky  
na Třebíčsku slouží veřejnosti
Místo nevzhledného chátrajícího hřiště má 

veřejnost v Okříškách k dispozici nový, moderní 

a pěkný sportovní areál. Trénují tam nejen školní 

děti v rámci tělesné výchovy, ale večer a odpoledne 

si sem chodí třeba zaběhat dospělí a mládež. 

Projekt Rekonstrukce sportovního areálu za 

sokolovnou zvítězil v kategorii Sport veřejné zdraví.

Ocenění převzali starosta městyse Zdeněk Ryšavý (na foto 

druhý zleva) a místostarosta Ladislav Příhoda (třetí zleva). 

Křišťálové srdce jim předal náměstek ministra vnitra pro 

státní službu Josef Postránecký, šek partnera kategorie, 

společnosti MUNICIPAL, předala advokátka Jana Zwyrtek 

Hamplová

Elegantní sportovní areál vybízí k tomu, aby ho člověk vyzkoušel
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ně potřebných podkladů a závěrečného 
vyúčtování a výběrové řízení. Začalo se 
v roce 2018, v lednu 2019 byl projekt zko-
laudován. Realizací projektu se především 
podařilo zachránit tradiční sportoviště, 
které sloužilo sokolům i veřejnosti od čty-
řicátých let 20. století.

STARÉ PLOCHY BYLY VYMĚNĚNY, 
NOVÉ PŘIBYLY
V rámci projektu byla původní antuková 
plocha, sloužící pro tenis, nohejbal a v zimě 
pro lední hokej, nahrazená asfaltovou plo-
chou s mantinely na hokejbal a lední hokej, 
okolo ní je vybudovaná tartanová atletická 
dvoudráha a vedle ještě víceúčelové hřiště 
s umělou trávou a tréninkovou tenisovou 
stěnou. Areál doplňuje buňka s bezbarié-
rovým sociálním zařízením.

Rozšířila se sportovní nabídka sportov-
ních aktivit, z původního ledního hokeje, 
volejbalu a nohejbalu je tu dnes možné 
provozovat hokejbal, lehkou atletiku, te-
nis. Asfaltová plocha je využitelná také 
na in-line bruslení a skateboard. Členům 

místního atletického oddílu, který dosud 
neměl umělou dráhu, se zlepšily tréninko-
vé možnosti a mohl se vrátit i hokejbal, kte-
rý v minulosti musel z Okříšek odejít kvůli 
chybějící ploše v parametrech hokejbalo-
vého svazu. Areál může využívat i veřejnost 
– vstup je zdarma a bez omezení. V nepo-
slední řadě došlo ke zlepšení vzhledu této 
části městyse a vybudování 11 parkovacích 
míst.

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ. TO SAMÉ 
PLATÍ I PRO SPORT
Rekonstrukce sportovního areálu vy-
šla celkem na 8,4 milionu korun, z toho  
4,887 milionu korun pokryla dotace z pro-
gramu MŠMT na obnovu a rozvoj sporto-
višť a 3,494 milionu vlastních finančních 
prostředků do ní vložil městys.

„Přínos projektu vidím i v tom, že se 
díky námi zvolenému postupu podařilo 
zachránit a také modernizovat sportoviště, 
dříve v majetku TJ Sokol. Jedná se o častý 
problém, kdy sokolské jednoty nemají pro-
středky na údržbu a modernizaci sporto-
višť, která tak chátrají. V poslední době se 
změnil přístup ČOS, která dříve odmítala 
jakýkoliv prodej nemovitostí, ale v součas-
né době již je ochotná sportoviště i budo-
vy odprodat, pokud bude nadále zajištěné 
jejich využití pro sport a tělovýchovu,“ řekl 
starosta.

ZAPOJILA SE I VEŘEJNOST
Veřejnost byla zapojená především formou 
členské základny TJ Sokol, která schválila 
prodej původního sportoviště. Ve fázi pří-
pravy se s návrhy a připomínkami ke vzhle-
du areálu a k jednotlivým sportovištím 
zapojovaly také místní spolky. Širší veřej-
nost byla oslovená formou ankety, zda má 
městys areál od TJ Sokol odkoupit a rekon-
struovat a potom v rámci diskuse o vzhle-
du areálu a doplnění zeleně. O projekt se 
zasloužil i místostarosta Ladislav Příhoda, 
kterému taktéž patří velké poděkování.

/ev/

Nové divácké prostory
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Přesto jsou projekty, jež se takové in-
vestice nebojí, velice potřebné a těm, 
kteří se o ně zasloužili, patří velké po-

děkování. Za vítězným projektem v katego-
rii Veřejná zeleň s názvem Park Granátová 
stojí starostka městské části Praha-Slivenec 
RNDr. Jana Plamínková. 

DOBRÉ ROZHODNUTÍ ODSTARTOVALO 
ÚSPĚŠNÝ PROJEKT 
Před několika lety získal Slivenec pozemek, 
který byl v neutěšeném stavu – se zbytky 
materiálů po stavbě nedalekého develo-
perského projektu, ruderální vegetací a di-
vokými skládkami. Vedení Slivence se zde 

Park Granátová v Praze-Slivenci 
vás překvapí a mile potěší
Parky, zahrady a další místa pro odpočinek 

a relaxaci rozhodně nevyrůstají jako houby 

po dešti. Jde o investici, jejíž návratnost je 

dlouhodobá a nepřináší okamžitý finanční zisk.
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Cenu za nejlepší projekt – Park Granátová městské části 

Praha-Slivenec – za starostku městské části Janu Plamínko-

vou převzala místostarostka Slivence Lenka Kudláková, a to 

od Martina Bendy, místopředsedy Výboru pro kulturu, vý-

stavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy Zastupitelstva 

hlavního města Prahy, který zastoupil pražského primátora. 

Šek předal zástupce společnosti Komatec Jaroslav Mai

Už sama procházka parkem je uklidňující a příjemná. 

Návštěvníci mohou také sedět ve stínu pod pergolami až 

se zeleň rozroste

Je zde 209 vzrostlých stromů, 678 keřů, velké množství 

popínavých i ozdobných rostlin a trávník

Park má velmi hezké, originální a vkusné herní prvky. Není divu, že je o něj zájem

na dvouhektarové ploše rozhodlo vybu-
dovat park, který by sloužil různým skupi-
nám obyvatel, od malých dětí po seniory. 
„Po velkém úsilí se mi podařilo překonat 
nedůvěru developera, který měl pocit, že 
když nám svěří pozemek, okamžitě změní-
me územní plán a prodáme ho na výstavbu 
domů. Po získání pozemku jsme nechali 
zpracovat studii, posléze zpracovat projekt 
atd. Na projekt jsem získala také dotace 
hlavního města Prahy,“ popisuje vznik pro-
jektu starostka Jana Plamínková, která je 
jeho iniciátorkou.  

Děti zde mají velké dětské hřiště i plácek na obyčejné „čutá-

ní” s míčem, dospělí lavičky na posezení, lehátka na slunění 

či hamaky, kde si mohou číst

ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI BYLO VELKÉ
Park vznikal ve spolupráci s občany – při 
projektování uspořádala městská část ně-
kolik komunitních setkání, kde s místními 
obyvateli konzultovala, co by si zde před-
stavovali. I díky tomu si park okamžitě 
získal přízeň dětí i dospělých – je od rána 
do večera obsypán návštěvníky. Přispívá 
k utužení místní komunity, scházejí se tam 
děti i dospělí. 

Park nabízí jak slunná, tak i stinná místa 
– ne každý chce a může být na sluníčku. 

Má ale i velký význam ekologický, proto-
že je na místě bývalého brownfieldu. Jsou 
zde vysázeny staré odrůdy jabloní a ořešá-
ků, které budou v budoucnu plodit a po-
skytnou lidem, ale i ptactvu či veverkám 
chutné plody. Edukativní funkci plní ana-
lematické sluneční hodiny, které ukazují 
„pravý“ sluneční čas.

Projekt byl zkolaudován vloni (2018–
2019 doba realizace), stál celkem 24,9 mi-
lionu korun, přičemž velkou část pokryla 
dotace hlavního města Prahy, městská část 
uhradila z vlastního rozpočtu asi tři miliony 
korun. „Veřejnost se zapojovala od počát-
ku projektu, měli jsme s lidmi několik ko-
munitních plánování, na kterých říkali, co 
by v parku mělo být a jak by měl vypadat. 
Projektantka pak jejich představy zapraco-
vala,“ potvrzuje starostka Plamínková.

Poděkování za úspěšnou realizaci pro-
jektu dále patří Ing. Šárce Musilové ze sta-
vebního úseku úřadu městské části a pro-
jektantce Ing. Janě Kohlové. /ev/
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Podle Ing. Vladimíra Many, LL.M., ná-
městka ministra životního prostředí, 
který cenu pro obec Lipová-lázně 

Janu Prejdovi předával, náročné cíle v ob-
lasti odpadového hospodářství nebude 
možné splnit bez aktivního zapojení obcí 
a měst. „Proto mám radost, že existuje už 
řada obcí, které se velmi odpovědně staví 
k těmto cílům už dnes a připravují se napří-
klad na splnění recyklačních cílů. Projekt 
z Lipové-lázní je v tomto směru příkladem, 
který si zaslouží ocenění.“

Podobně se vyjádřila Ing. Martina Filipo-
vá, ředitelka oddělení regionálního provo-
zu společnosti EKO-KOM, z jejíchž rukou 

Jak zefektivnit odpadový systém
obce? Lipová-lázně zná řešení
Ještě dříve, než vláda loni v prosinci schválila 

návrh souboru nové odpadové legislativy, který 

předpokládá i uzákonění systému PAYT (v němž 

občané platí za svoz odpadu podle toho, kolik 

ho vyhodí do popelnice), v Lipové-lázních na 

Jesenicku k tomuto cíli učinili první konkrétní krok. 

V červenci 2019 tam totiž odstartovali projekt Evidence nádob 

na směsný komunální odpad a bioodpad. Projekt, o nějž se 

zasloužil zejména Jan Prejda, ředitel Obecních služeb Lipová- 

-lázně, p. o., zvítězil v kategorii Odpadové hospodářství.
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Vylepení QR kódů na všechny nádoby pro směsný komunální odpad a bioodpad evidované na území Lipové-lázní provedli zaměstnanci obce

Vítězem kategorie Odpadové hospodářství se stala obec 

Lipová-lázně za projekt Evidence nádob na směsný 

komunální odpad a bioodpad. Z rukou náměstka ministra 

životního prostředí Vladimíra Many (vlevo) cenu převzal Jan 

Prejda, ředitel Obecních služeb Lipové-lázní. Šek na dvacet 

tisíc korun mu předala Martina Filipová, ředitelka oddělení 

regionálního provozu společnosti EKO-KOM

Pouze nádoby označené QR kódem jsou zařazeny do sys-

tému odpadového hospodářství Lipové-lázní. Neoznačené 

nádoby vyváženy nejsou

převzal pro Lipovou-lázně šek na 20 tisíc 
korun. „Nová odpadová legislativa,“ uved-
la, „přinese opravdu nelehké úkoly pro 
občany, starosty, obce – i pro společnost 
EKO-KOM. Proto je nutné, aby veřejnost, 
podniky a organizace technických či ko-
munálních služeb obcí měly všude detailní 
znalost o tom, jak funguje jejich odpadový 
systém, aby měly přehled o každé nádobě, 
jak bývá zaplněná a jestli na ní někdo nepa-
razituje, není-li třeba systém dál doladit či 
zcela zásadně změnit.“ 

ADRESNÁ EVIDENCE VŠECH NÁDOB 
JE ZÁKLADEM SYSTÉMU
V Lipové-lázních provedli adresnou evi-
denci všech nádob na směsný komunální 
odpad a nádob na bioodpad, přičemž kaž- 
dou nádobu označili QR kódem a zavedli 
do systému ECONIT. Při každém vývozu 
nádoby je čtecím zařízením zaevidován 
výsyp a také zaplněnost nádoby. Evidenční 
systém zaznamenává každé datum výsy-
pu, konkrétní zaplněnost nádoby a rovněž 
hmotnost odpadu v nádobě. Sumáře pak 
přesně určí počet svozů v roce, míru zapl-
něnosti a celkové množství odpadů. 

Tyto informace hodlá obec už letos po-
užít i pro případnou slevu na poplatku za 
komunální odpad obyvatel obce. Jde o mo-
tivační složku, která povede ke snížení 

množství směsného komunálního odpadu 
vyprodukovaného na území obce. 

Po zkušebním provozu získali občané 
z Lipové-lázní přístup přímo do aplikace 
ECONIT, kde mohou sledovat, kolik odpa-
dů tvoří, jakou mají evidovanou zaplněnost 
– a také konkrétní hmotnost sledovaných 
odpadů.

Dlužno dodat, že v obci velmi dobře 
funguje třídění komunálního odpadu, při-
čemž uvedené poslední kroky obce by měly 
napomoci k jeho dalšímu zatraktivnění 
v očích veřejnosti.

PROJEKT NEBYL DRAHÝ A JE 
SNADNO VYUŽITELNÝ VŠUDE
„Systém adresné evidence je použitelný 
v každé obci. Je variabilní a lze jeho pro-
střednictvím evidovat veškeré odpady vzni-
kající v obci. Výhodu systém přináší u často 
opakovaných pohybů – popelnice, kontej-
nery, separační kontejnery, pytle s odpa-
dem, přijímané odpady ve sběrném dvoře, 
odpadkové koše apod. Přesná evidence 
umožní upravit systém tak, aby byl opti-
mální a ekonomicky výhodný,“ konstatoval 
v nominaci projektu do soutěže starosta Li-
pové-lázní Ing. Lubomír Žmolík.

Projekt byl od svého samého začátku 
financován výlučně z prostředků obce. 
Konkrétní náklady byly: 16 074 Kč ročně za 
užívání aplikace ECONIT, 10 222 Kč na po-
řízení tiskárny na QR kódy, 1534 Kč za pás-
ky na QR kódy, 1452 Kč za první QR kódy na 
nádoby, 16 000 Kč za vylepování QR kódů 
na nádoby (zajistili pracovníci obce). Cel-
kem tedy šlo o 45 282 Kč.

 /rš/
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Po stránce architektonické se jedná 
o výjimečný projekt, jehož hlavní 
předností je maximální funkčnost 

vzhledem k účelu stavby a kvalita prove-
dení do posledního detailu. Dům smutku 
svojí vzdušností a jednoduchostí interi-
éru vytváří velice důstojnou atmosféru 
pro poslední rozloučení. Často se autoři 
těchto staveb snaží o dominantní stavbu 
typu sakrální stavby. Zde naopak vítězí 
pokora. Stavba nezapře odvahu architek-
ta, a to svým pojetím, stylem a elegancí. 
Když vejdete, máte pocit, jako by zde tíži-
vý duch podobných síní a krematorií nebyl 
přítomen, nahradila ho lehkost, důstojnost 
a klid. Na jižní Moravě, kde je pro tyto úče-
ly preferována spíše tradiční architektura 

Břeclavská smuteční obřadní síň 
je novou chloubou města
O posledních věcech člověka, tedy o smrti 

a pohřbívání, se nerado mluví. Obvykle lze 

zaznamenat snahu se takovým hovorům vyhnout. 

O to cennější je, pokud se objeví zdařilá stavba, 

která je spojena s tímto tématem a je pojata 

originálně, esteticky a vkusně. Takovou je právě 

nová smuteční obřadní síň v Břeclavi, projekt, který vyhrál 

v kategorii Utváření veřejného prostoru.

Původní stav

Příchozí prostory

Čelní pohled směrem do krajiny
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Skleněné křišťálové srdce předal architektu Liboru Fou-

kalovi (na foto uprostřed) místopředseda SMO ČR Pavel 

Drahovzal, symbolický šek s reálnou hodnotou za partnera 

kategorie předal Petr Řihák (na foto vpravo), jednatel 

společnosti Zebra GROUP spol. s r. o. 

kostelů s anděly, kříži a dalšími symboly 
křesťanství, se jedná o dvojnásobnou ku-
ráž. 

PROMYŠLENÉ ŘEŠENÍ
Nová obřadní síň je novým prvkem u měst-
ského hřbitova, který nebyl nikdy urbanis-
ticky a historicky pojímán jako celek. Vedle 
vlastní obřadní síně byl řešen celý nástup-
ní prostor před hřbitovem. Zvolené řešení 
přineslo také rozlehlé parkoviště s dosta-
tečnou kapacitou odstavných ploch pro 
motorová vozidla a jízdní kola, vymístění 
stávající trafostanice při vstupu do areálu, 
doplnění a oživení zelených ploch, včetně 
doplnění stávajících rozptylových ploch 
o prvky, chránící před vlivy počasí. Byl 
zde také instalován odpočinkový nábytek 
a v neposlední řadě došlo k oddělení ob-
služného provozu od prostorů pro účast-
níky obřadu. Vznikl důstojný stánek pro 
poslední rozloučení se zesnulým.

Stavba byla zahájena v červnu 2017, 
v červenci 2019 již začala sloužit. Celkové 
náklady na projekt přesáhly 50 milionů ko-
run a byly hrazeny z rozpočtu města. 

„Jedná se o akci, kterou shledáváme za 
nadčasovou nejen pro Břeclav, ale i okolí. 

Nová smuteční síň bude důstojným místem 
pro poslední rozloučení s blízkými. Nejde 
o veselé téma, z tohoto důvodu shledáváme, 
že je třeba k takovým projektům přistupo-
vat s o to větší citlivostí a pečlivostí. Břeclav 
zahájila celou akci architektonickou soutěží 
v roce 2010, se svým nadčasovým návrhem 
ji vyhrál Ing. arch. Libor Foukal. V rámci za-
kázky jsme požadovali návrh nové obřadní 
síně včetně zázemí, celkové urbanistické 
napojení na stávající hřbitov. Pro město 
se jednalo o velkou investiční akci,“ stojí 
v přihlášce k projektu, kterou zaslal starosta 
města Bc. Svatopluk Pěček. 

STAVBA, KTERÁ SE LÍBÍ A SLOUŽÍ
Stará obřadní síň už dlouhodobě nebyla 
důstojným místem pro poslední rozloučení 
a neměla kvalitní zázemí pro přípravu ce-
lého smutečního aktu. Město díky projektu 
dnes má jednu z mála moderně pojatých 
staveb. Veřejnost byla o akci od počátku in-
formována a návrhy obřadní síně byly ve-
řejně prezentovány. V průběhu stavby a po 
jejím ukončení proběhly dny otevřených 
dveří, aby se lidé seznámili se zázemím ješ-
tě před tím, než byl dán objekt do provozu. 
Dnes je Břeclav na tuto stavbu velmi pyšná 
a je veřejností velmi dobře přijímána.

„S architektem Foukalem město spo-
lupracuje více než patnáct let. Za tu dobu 
nám vždy odevzdal projekt, který přinášel 
ucelený, inovativní, funkční a urbanistický 
pohled,“ dodává starosta.  /ev/

Dům smutku vytváří velice důstojnou atmosféru pro 

poslední rozloučení
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Dokonce jen jediný hektar pestré směsi dřevin 

a křovin s motýlí loukou je dostatečně působivým 

přírodním klenotem. Ve Vendolí na Svitavsku však 

takových postupně zalesněných pozemků mají už 

pět desítek! Projekt Stabilizace krajiny a podpora 

její biodiverzity byl místostarostou Jiřím Pandulou 

přihlášen za celou obec (viz její znak vpravo) a verdiktem 

hodnotitelské komise zvítězil v kategorii Ekologický projekt roku.

KOMUNÁLNÍ PROJEKT ROKU 2019
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Vzkaz z Vendolí dalším obcím:
i kdyby pouze jeden hektar…
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Zalesnění obecních pozemků bylo naplánováno především 

do vyšších partií katastru Vendolí, tedy do svažitých, hůře 

obhospodařovatelných lokalit

Ve Vendolí sáhli také k výsevu bylinných směsí pro motýly 

a ostatní hmyz

Jménem obce Vendolí přebíral křišťálovou trofej starosta 

obce Vladimír Buchta (druhý zleva) společně s místostaros-

tou Jiřím Pandulou (třetí zleva). Cenu jim předal senátor 

Miloš Vystrčil, který stál u zrodu soutěže Komunální projekt 

roku (vpravo). Symbolický šek na 20 tisíc korun zástupci 

obce převzali z rukou Ivana Kafky, vedoucího oddělení ko-

munikace a marketingu společnosti ENERGIE AG Bohemia, 

partnera této kategorie

Soutěžní projekt z Vendolí je založen 
na postupném nákupu padesáti hek-
tarů pozemků a jejich postupným 

zalesněním. V silách obce pochopitelně 
nebylo možné provést tyto práce během 
jednoho roku. Proto vše od přípravy až po 
zajištění porostů v roce 2019 lidem z Ven-
dolí trvalo déle než deset let.

PŘEDBĚHLI DOBU
Přitom ve Vendolí už tehdy předběhli dobu. 
To, o čem se i v souvislosti s řadou suchých 
let a přemnožením kůrovce diskutuje te-
prve v posledních letech, totiž o rizicích 
spojených se smrkovou monokulturou, si 
v této malé východočeské obci s pouze ti-
síci obyvateli uvědomovali dávno předtím. 

„Od počátku projektu nám nešlo pouze 
o výsadbu monokultur, ale o co nejpest-
řejší směsi dřevin,“ vysvětluje Jiří Pandula, 
místostarosta obce a její odborný lesní hos-
podář. „Následovaly výsadby křovin, bobu-
lovin a peckovin v okrajích těchto nových 
porostů. Vytvořili jsme také osm umělých 
tůní na vodu. Velice se osvědčily, zvláště 
v horkém a suchém roce 2018, kdy se od 
nich zvěř a ptactvo doslova nehnuly.“

Zalesnění obecních pozemků bylo na-
plánováno především do vyšších partií 
katastru Vendolí, tedy do svažitých, hůře 

obhospodařovatelných lokalit. Rozsáhlé 
původní lány chemicky ošetřovaných ze-
mědělských monokultur tak byly díky pro-
zíravosti vedení obce vystřídány pestrými 
směsmi dřevin, jako jsou kupříkladu lípa, 
třešeň, buk, dub, javor, jilm, jedle bělokorá 
aj. V okrajích porostů naopak najdete mi-
rabelky, třešně, jeřáby, keřové višně, i jedlý 
kaštan, lísku a ořešák královský. Ve Vendolí 
se osvědčil také výsev bylinných směsí pro 
motýly a ostatní hmyz. 

A nejde jen o ekologický význam projek-
tu, který odstartoval až neskutečný nárůst 
biodiverzity. Je až šokující, jak rychle se pří-
roda dokáže s trochou pomoci rychle zo-
tavit. Jednoznačně pozitivní jsou i dopady 
projektu na čistotu podzemních vod.

NEJEN EKOLOGICKÝ PŘÍNOS
Nicméně zřejmý je i společenský, ale i so- 
ciální rozměr projektu. Lidé totiž směřují 
své vycházky právě do těchto zalesněných 
partií, vyčleněno je tam i hojně navštěvo-
vané místo pro ohniště, kde lze například 
opékat buřty.

Výsadby a následná údržba po dobu 
pěti let poskytly pracovní příležitosti řadě 
místních obyvatel. Obec dokázala do za-
lesňování zapojit i místní mládež. Zejména 
mládenci ve věku od patnácti do osmnácti 
let se tužili – za letními brigádami nemuseli 

nikam daleko jezdit, ale slušně si přivydě-
lávali „doma“. Jiří Pandula však poukazu-
je také na pomyslnou přidanou hodnotu 
těchto brigád: „Mladí lidé z obce si takto 
vytvářejí svůj pozitivní vztah k těmto roz-
sáhlým výsadbám i do budoucna. Porostou 
totiž zároveň s nimi.

ZKUSME TO I JINDE
Financování projektu bylo podpořeno do-
tacemi z Programu rozvoje venkova v ob-
dobí 2007–2013 (OSA II./2.1. Zalesňování 
zemědělské půdy). K využití všech dotací 
byla nutná spolupráce s místním země-

V okrajích porostů najdete například i třešně a jeřáby
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dělským podnikem, která úspěšně trvá do-
dnes.

„Obcí, které vlastní zemědělskou půdu, 
není málo a je pouze na jejich zastupitel-
stvech, zda se také pokusí o něco podobné-
ho. Třeba i v menším a pouze »za svoje«,“ 
uzavírá Jiří Pandula. „Doba, kdy bylo mož-
né půdu levně nakoupit, je už minulostí. 
Ale i jeden hektar pestré směsi dřevin a křo-
vin s motýlí loukou je dostatečným přírod-
ním klenotem. Zvláště v případě, že tak uči-
ní většina obcí.“

 /rš/
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V obci Starkoč dokázali, že chytré 
řešení nemusí být ani drahé
Projekt Odkanalizování obce Starkoč na 

Kutnohorsku soustavou domovních čistíren 

odpadních vod, který spatřil světlo světa díky 

snaze a úsilí starosty obce Jana Jiskry, je jedním 

z vítězných projektů 5. ročníku soutěže Komunální 

projekt roku. V kategorii Chytrá obec byl odbornou 

porotou vyhodnocen jako nejlepší.

Jedná se o decentralizované odkanali-
zování obce, kdy domácnost má svoji 
čističku odpadních vod. 

„Pro obec malého typu se 140 obyva-
teli, jakou je Starkoč, je toto řešení velmi 
vhodné, jedná se o způsob, který přináší 
bezesporu podstatně menší investiční, ale 
následně i provozní náklady. Navíc do-
chází k zásobě přečištěné vody, kterou lze 
dnes použít na zálivku na domácích zahra-
dách a šetřit tak již i u nás nedostatkovou 
pitnou vodu. Jednotlivé domácí čističky 
splňují nejpřísnější požadavky na kvalitu 
přečištěné vody a jsou připojeny na dálko-
vý monitoring (dohled), tím zajištěna jejich 
spolehlivá funkce čištění. Dohled vykonává 
obec a v případě poruchy zajistí opravu ať 
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Starosta obce Starkoč Jan Jiskra (na foto uprostřed) cenu 
za projekt převzal od místopředsedy sněmovního Výboru 
pro veřejnou správu a regionální rozvoj Martina Kupky, šek 
od partnera kategorie, společnosti Microsoft předal Roman 
Hlaváč

Takto vypadá čistička po instalaci
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již z vlastních zdrojů, nebo odborný servis,“ 
popsal projekt starosta obce Jan Jiskra.

EKONOMICKÝ PŘÍNOS JE TAKTÉŽ VELKÝ
„Toto řešení jsme zvolili ze dvou důvodů – 
jednak ekonomického, jednak ekologické-
ho. Investice vyšla zhruba třikrát levněji než 
klasická kanalizace a i provozní náklady 
jsou v konečném výsledku nižší. Obec Star-
koč je docela členitá a zavádět v ní tlakovou 
kanalizaci by bylo dost náročné. V obci se 
potýkáme s dlouhodobým nedostatkem 
vody, proto je dobré, že lidé mohou pře-
čištěnou vodou zalévat a šetřit tak drahou 
pitnou vodu a vodu ze studní,“ pokračuje 
starosta Jan Jiskra. 

Kalkulace na tlakovou kanalizaci byla ve 
výši 29 milionů korun, což v přepočtu na 
jednoho obyvatele vycházelo zhruba přes 
200 tisíc korun. „Nám se podařilo tímto 
způsobem odkanalizovat 91 osob s celko-
vým nákladem 6,5 mil, což vychází okolo 70 
tisíc korun na obyvatele. Do původní kalku-
lace nebyly započítány náklady na opravu 
chodníků a silnic, které jsou ušetřeny, jeli-
kož čističky se budují u každého domu na 
zahradě. Nezanedbatelný je i ekologický 
přínos, kdy v dobách dnešního sucha mají 
občané doma vodu na zálivku. V budouc-
nu lze tuto vodu po instalaci doplňkových 
filtrů, chemie a nového přívodu použít 

i na opětovné splachování. Obec do pro-
jektu vložila vlastní prostředky v objemu  
1 309 196 korun, se zapojením dotace SFŽP 
ve výši 4 379 889 Kč, celkové náklady dosáh-
ly výše 5 689 085 Kč. 

EKOLOGICKÝ PŘÍNOS
Odkanalizovali jsme zhruba 75 procent 
obyvatel obce, zmizely prokopnuté septiky, 
které zde fungovaly. Za další přínos pova-
žuji, že nebyly rozkopány cesty ani chodní-
ky. 

Projekt byl realizován v období leden až 
srpen 2019, a jak starosta obce zdůrazňuje, 
u tohoto projektu byla důležitá spolupráce 
s veřejností. „Jednalo se o klíčovou polož-
ku, jelikož musíte celé dílo udělat u lidí na 
zahradě. Potřebujete jejich souhlas s umís-
těním, následnou údržbou a vše doko-
nale zkoordinovat s jejich volným časem 
a možnostmi. Poničené záhony od bagru 
se občas mohou stát problémem, s nad-
sázkou řečeno. Zásah do soukromí je vždy 
problematický, ale je potřeba vše lidem dů-
kladně vysvětlit a přesvědčit je o správnosti 
projektu,“ připouští Jan Jiskra a potvrzuje, 
že projekt tohoto typu se uplatní i v jiných 
v menších obcích. „Tuto možnost vřele do-
poručuji všem obcím o velikosti zhruba do 
400–500 obyvatel bez možnosti napojení 
do takzvané velké kanalizace. Vybudovat za 
drahé peníze kanalizaci, kde nám všechna 
voda odteče neznámo kam, není účelné 
a dnes to platí dvojnásob,“ uzavírá starkoč- 
ský starosta, jinak rodák z Prahy.

INSPIRACE PRO OSTATNÍ
Jan Jiskra jako předseda Mikroregionu 
Čáslavsko uspořádal v rámci regionu před-
stavení všech hlavních výrobců v ČR pro 
obce, které to zajímá. Na Čáslavsku se za-
pojilo pět obcí, které vzájemně spolupraco-
valy při podávání žádostí. Do obce Starkoč 
nyní jezdí desítky starostů pro inspiraci 
a zkušenosti, které jim starosta obce Jan 
Jiskra ochotně předává. Poděkování dále 
patří účetní Janě Prausové, místostarostce 
obce Anně Kodlové a zastupitelce Kateřině 
Fílové. 
 /ev/
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Litoměřice se zapojily do projektu „Se-
niorská obálka“, celosvětové kam-
paně, která je významná pro seniory 

a zdravotně handicapované občany města 
žijící osaměle. Obálka má obsahovat úda-
je na I.C.E. kartě, které v případě potřeby 
usnadňují zásah záchranným složkám. 
Projekt byl plně financován z vlastních 
prostředků města, rozpočtovaných v rám-
ci odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 
Celkové náklady včetně propagace dosáhly  
25 tisíc korun. 

Projekt byl projednáván v rámci mana-
žerské skupiny komunitního plánování 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 
Následně byl projednán s jednotlivými 
aktéry projekty a konzultován s realizáto-
ry. V rámci jednotlivých setkání a pláno-
vaných aktivit (místa přátelská seniorům, 
vánoční setkání, aktivit fair-trade města 

atd.) byl projekt představen cílové skupině. 
Pro komunikaci byl využit také facebook 
města, mobilní rozhlas (aplikace), radniční 
zpravodaj a webové stránky města. „Oslo-
vili jsme i zastupitelstvo mladých pro me-
zigenerační propojení. Litoměřice jsou ak-
tivním členem Národní sítě zdravých měst 
ČR, vytváří celou řadu strategií a koncepč-
ních dokumentů, na které navazují akční 
plány a projekt seniorské obálky zapadá do 
konceptu aktivní práce se seniory,“ zhod-
notil projekt jeho podporovatel Mgr. Ladi-
slav Chlupáč, starosta města. O projekt se 
též zasloužily referentka Bohdana Dojči-
novičová a vedoucí odboru Ing. Bc. Renáta 
Jurková.

Zažádat o obálku pro svého blízké-
ho mohou i vnuci. Společně ji vyplní 
a při pravidelných návštěvách opravu-
jí a doplňují, což je příležitost pro spo-

lečnou komunikaci a interakce. Navíc 
je projekt uplatnitelný i v jiných obcích,  
které mohou využít své nastavené komuni-
kační kanály a zároveň vytvářet nové, což 
projekt činí v každé obci jedinečným a ši-
tým na míru pro každého člověka.
 /ev/
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Projekt Nezůstal jsem bez domova 
starostky obce Řisuty na Kladensku, 
Jitky Ryšavé a jejích kolegů je inspi-

rativní. „Jsme malá obec s 350 obyvateli. 
V obci žije člověk, jemuž rodiče brzy ze-
mřeli, v domě žil se sestrou a její rodinou. 
Došlo na dluhy, exekuce, dražbu a vystě-

hování. Na dotyčného zbyl podíl, který při 
jeho způsobu života vystačil na dva měsíce 
podnájmu. Pak už se potloukal z místa na 
místo. Začátkem roku 2018, po větší dávce 
alkoholu, tento člověk zmizel a asi dva dny 
byl nezvěstný. Byl nalezen s poraněnou 
nohou. V nemocnici si pobyl asi týden. Vě-
děli jsme, že se nemá kam vrátit,“ popisuje 
vznik sociálního projektu starostka Řisut. 

Obec využila místnost, která předtím 
sloužila jako klubovna mládeže, vyklidila 
ji a vymalovala. Někteří spoluobčané vě-
novali nábytek, jiní přinesli oblečení a jíd-
lo. Dotyčný mohl přijet do nového domo-
va. Následovala registrace na úřadu práce 
a vyřízení občanky. Po rekonvalescenci ho 
obec zaměstnala, finance šly z OP Zaměst-
nanost, a sepsala s ním nájemní smlouvu. 
Do projektu investovala asi 28 tisíc korun 

z obecní kasy. Občan z každé výplaty začal 
platit nájem, daně, sociální a zdravotní po-
jištění, poplatky za domovní odpad a další. 
Zjistilo se, že příčinou jeho nestandardního 
chování je dědičná nevyléčitelná Hunting-
tonova choroba. Dnes navštěvuje speci-
ální kliniku Vinohradské nemocnice a má 
podanou žádost o zařazení do pořadníku 
Domova Potoky u České Lípy pro případ, 
kdyby přestal být soběstačný. 

„Příběh mi přinesl spoustu zkušeností. 
Setkala jsem se s porozuměním a pomocí 
veřejnosti, ale také se snobstvím a opo-
vržením. Naštěstí té ochoty, dobroty a tr-
pělivosti bylo více a já děkuji všem, kteří 
pomohli. Také jsem si uvědomila, že co je 
pro jednoho naprosto samozřejmé, může 
být pro druhého nadlidský výkon,“ hodnotí 
projekt starostka Jitka Ryšavá.  /ev/

Od loňského září si děti z mateřské 
školky v obci Dívčí Hrad mohou 
hrát v atraktivním venkovním pro-

středí přírodní zahrady. Ta vznikla u místní 
mateřské školy oplocením a úpravou před-
ní části zahrady a instalací vzdělávacích 
prvků. Díky aktivitě zastupitelů, rodičů 
a občanů obce spolu s vedením mateřské 
školy vznikla přírodní zahrada přinášející 
dětem rozvoj fyzických a duševních schop-
ností. Využitím všech instalovaných prvků 
dochází k environmentálnímu vzdělávání 
nejen dětí ze školky, ale i všech dětí, které 
na zahradu přijdou.

S myšlenkou projektu Hrajeme si v příro-
dě přišel starosta v létě 2017, po dvou letech 
pak projekt spatřil světlo světa. V rámci 
třech komunitních setkání byl projekt po-
stupně představen. Veřejnost byla do pro-
jektu zapojena již při plánování projektu 

a přípravě projektové žádosti v roce 2017. 
Následně se pak obyvatelé obce se svým 
starostou a zastupiteli sešli ještě dvakrát. 
Lidé se aktivně zapojili rovněž do realizace 
projektu, spolurozhodovali o umístění jed-
notlivých prvků, pomohli s výsadbou stro-
mů a keřů a rodiče, přátelé a zaměstnanci 
obce a mateřské školy byli proškoleni ve 
správné údržbě zahrady. Zároveň se rozší-
řila nabídka vzdělávacích aktivit mateřské 
školy. 

Projekt byl finančně podpořen z rozpoč-
tu Státního fondu životního prostředí část-
kou 470 tisíc korun, z obecní kasy šlo téměř 
334 tisíc korun. „Mateřská škola v tak malé 
obci, jakou je obec Dívčí Hrad, je důležitým 
prvkem místního společenského života. 
Snahou vedení obce je místní mateřskou 
školu zachovat a rozvíjet. Proto investice 
do ní, ať je jakákoli, představuje přínos pro 

udržitelný rozvoj obce,“ myslí si starosta 
obce Mgr. Jan Bezděk. 

 /ev/

Tajemník úřadu Milan ČIgáš při předávání obálky

Obecní úřad v Řisutech

Styl oplocení a použití dřeva patří do venkovské zástavby, 
kde je přirozenou součástí okolí

Seniorská obálka pomáhá Litoměřickým

V Řisutech mají lidé dobré srdce

Děti z Dívčího Hradu si už hrají v přírodě
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Na polystyrenový korpus veliko-
nočního vajíčka, velkého přes dva 
metry byly lepeny uzávěry od PET 

láhví. Na první pohled velice kýčovitá zá-
ležitost, na straně druhé se do jejich sbí-
rání a následného lepení zapojilo velké 
množství obyvatel obce, zejména dětí. 
A to byl hlavní cíl projektu – vtáhnout co 
nejvíce lidí do komunitního života v obci. 
Zejména děti sbíraly a nosily uzávěry od 
PET láhví a v konečné fázi se podílely spo-
lu s rodiči a prarodiči na zdobení a jejich 
lepení na polystyrenový korpus. Dá se říci, 
že projekt byl dílem veřejnosti. „Nápad vy-
tvořit velké vejce vznikl spontánně. V obci 
je tradiční zapalování svíček na adventním 
věnci, který má průměr asi 1,5 m, což nás 
inspirovalo podobným způsobem zapo-
jit veřejnost do oslav Velikonoc. Do akce 
se zapojilo velké množství obyvatel obce. 

Byli jsme překvapeni, s jakým zájmem se 
lidé podíleli na přípravě a konečné úpravě 
barevného velikonočního vajíčka,“ popsal 
starosta obce Miloslav Kříž a dodal, že ná-
klady byly asi pět tisíc korun, a uhradila je 
obec Dobrochov v okrese Prostějov.

O realizaci projektu se dále zasloužila 
Dana Zámečníková, předsedkyně spolku 
KDM, která byla i největší propagátorkou 
akce společně se starostou Miloslavem Kří-
žem. Důležité bylo, že myšlenka zapojení 
veřejnosti a vtažení co největšího počtu 
obyvatel do dění v obci padla na úrodnou 
půdu, a možná byla i založena nová veliko-
noční tradice. Čas ukáže, rozhodně však byl 
posílen společenský život v obci. Možná, že 
projekt bude inspirací pro ostatní starosty 
a že jej budou následovat. 

 /ev/

Obec Police se v posledních deseti 
letech zaměřovala především na 
budování finančně náročné infra-

struktury – kanalizace a čističky odpadních 
vod. Kvůli splátkám úvěru už nezbývaly 
finanční prostředky na rozvoj obce v ostat-
ních směrech. Navíc bylo nutné zasíťování 

stavebních pozemků, které se během tří let 
všechny prodaly, zpravidla mladým rodi-
nám. Tím, jak se postupně mění potřeby 
občanů, mění se i priority vedení obce. Do 
popředí zájmu se dostává rodinná politi-
ka, zastupitelé si uvědomují význam rodi-
ny pro celou společnost i prosperitu obce. 
Koordinátorka projektu a zastupitelka obce 
Mgr. Karolína Holl, DiS., přišla s myšlen-
kou zkusit se přihlásit do celostátní soutě-
že Obec přátelská rodině/seniorům 2019. 
Nejprve se zasadila o zpracování a schvále-
ní Koncepce rodinné politiky obce Police 
2019–2023, včetně zpracování dotazníko-
vého šetření (obecní web, facebook i tiš-
těný zpravodaj) zaměřeného na aktuální 
potřeby rodin. Následně sama zpracova-
la kompletní žádost včetně všech příloh 
(SWOT analýza, analýza udržitelnosti a ri-
zik).

Obec Police na projekt získala stoprocent-
ní dotaci, obdržela celkem 500 000 Kč, což 
vzhledem k rozpočtu 15 mil. Kč představuje 
opravdu viditelnou položku na rozvoj obce 
a rodinné politiky. Projekt byl realizován 
v období červen až září 2019, za poskytnuté 
finanční prostředky byl mladým nadaným 
místním řezbářem vyroben betlém v životní 
velikosti, pořízena polikarpová stavebnice 
do mateřské školy, posezení do školní jídel-
ny i kulturního sálu. Také byl vysázen záhon 
radosti a pořízeno osvětlení vánočního stro-
mu. V celkem pěti kategoriích soutěže Obec 
přátelská rodině a seniorům 2019 byly oceně-
ny obce, které přišly s výjimečnými projekty 
v oblasti prorodinné politiky, na podporu 
projektů vítězných obcí bylo rozděleno více 
než 18 milionů korun. Obec Police, která po-
dala žádost poprvé, získala 1. místo v katego-
rii obcí do 1000 obyvatel.  /ev/

Vloni v červnu byl slavnostně ote-
vřen revitalizovaný park Josefa Hory 
v Roudnici nad Labem, který je vý-

znamnou rekreační lokalitou. Projekt po-
sílení rekreačního potenciálu parku Josefa 
Hory je specifický především prostředím, 
do kterého je zasazen, může inspirovat 
i jiná města. 

S myšlenkou realizace studie veřejných 
prostranství jako koncepčního dokumen-
tu, do kterého by se měl promítnout názor 
odborníků z řad specializovaných architek-
tů i roudnické veřejnosti, přišel roudnický 
starosta Ing. František Padělek, o projekt 
se zasadili také místostarosta Mgr. Jiří Řez-
níček, projektanti Václav Živec a Ing. Ivan 
Marek a architektka Ing. Barbora Eisma-
nová. Výsledný dokument se stal základ-
ním materiálem města, řešícím především 

prostorové uspořádání a funkční členění 
veřejných prostranství, a koncepci jejich 
dopravního napojení. Projekt parku J. Hory 
je jednou z prvních větších investic vychá-
zejících z těchto aktivit. Projekt byl zamě-
řen na posílení rekreačního potenciálu par-
ku se zaměřením na rodiny s dětmi. Jedná 
se o první etapu projektu navazujícího na 
územní studii veřejných prostranství reali-
zovanou v letech 2017–2018. 

V parku je prostor pro menší i vět-
ší děti, odděluje je plocha z EPDM gra-
nulátu se dvěma zemními trampolína-
mi. Na ně pak navazuje dráha pro jízdu 
na odrážedlech a tříkolkách, využitelná 
k běhu a dalším aktivitám. Doplněn byl 
i inventář (lavičky, koše, stojan na kola) 
a zeleň (tráva a malé kvetoucí stromy). 
Město plánuje vybudování navazující ka-

várny s hygienickým zázemím, úpravou 
louky pro piknik/grilování nebo drobnými 
volnočasovými a sportovními prvky.

 /ev/

Obří polystyrenový korpus velikonočního vajíčka ozdobil 
vloni Dobrochov

Převzetí poukazu za vítězství v soutěži Obec přátelská 
rodině a seniorům 2019

 Hřiště o rozloze 1580 m2 nabízí rámovou řetězovou 
houpačku, prolézací labyrint se skluzavkou, přeskakovací 
plochy na pružinách, šplhací tyče a pyramidu, balanční 
a zvukové prvky nebo síťovou prolézačku

Barevné Velikonoce v Dobrochově

Police je Obec přátelská rodině 2019

Roudnický park už má nové dětské hřiště
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Starostka města Bc. Kateřina Maleč-
ková, která je sama rekreační cyklist-
kou, se zasadila o to, že v Blatné vzni-

kl pump bike park – univerzální sportovní 
areál, ležící na pozemcích města o rozloze 
1500 m2. Trať parku je rozdělena na více 
výkonnostních úrovní – malý pumptrack 
pro děti, velký pumptrack pro technicky 
zdatnější jezdce, rozjezdová věž vysoká 
4,5 m a trojice skoků pro ty nejzkušenější. 
V zázemí areálu jsou lavičky, altán, ohniště 
a informační tabule s pokyny a radami, jak 
se v areálu pohybovat. 

Projekt se realizoval vloni (2019) na jaře 
a byl hrazen z rozpočtu města, některé 
práce v areálu byly provedeny brigádnic-
ky. Celkové náklady byly okolo půl milionu 
korun (532 211 Kč), dotace z Jihočeského 
kraje pokryla 100 tisíc korun, vlastní podíl 
města byl 432 211 Kč.

Jak projekt vznikl? Cyklisté věnující se 
pumptracku nejdříve oslovili paní starost-
ku s nápadem na vybudování nového spor-
toviště. Sami našli vhodnou lokalitu v těs-
né blízkosti města a podíleli se i na tvorbě 
projektové dokumentace. Při realizaci se 
mladí sportovci aktivně zapojili, zejmé-
na při úpravě terénu. Zorganizovali sami 
také slavnostní otevření pump bike parku. 
  „Je důležité najít prostor pro vzájemnou 
komunikaci mezi zástupci města a veřej-
ností. Náš projekt může být příkladem pro 
jiné obce, jak využít iniciativy obyvatel 
ke svému rozvoji. Při dobré komunikaci 
a spolupráci může v relativně krátkém čase 
vzniknout zajímavý smysluplný projekt,“ 
uvedla starostka Blatné. 

Z pozemku města, na kterém se začína-
la rodit černá skládka, tak vznikl prostor 
využívaný nejen mladší generací. Zapo-

jením cyklistů i do samotné realizace no-
vého sportoviště byly ušetřeny finanční 
prostředky a lze předpokládat, že se o park 
budou starat i v budoucnosti. Díky novému 
bike parku nyní navštěvují Blatnou cyklisté 
milující adrenalin z celého kraje.
 /ev/

Nový bazén pro školní plavání, ale 
nejen pro něj, se rozhodli vybu-
dovat zastupitelé města Lysé nad 

Labem. Jedná se o rekonstrukci starého 
objektu, koncept počítá s umístěním mo-
derního nerezového bazénového tělesa do 
obnovené pozice bazénu původního, kde 

je v současné době tělocvična. Bazén, je-
hož rozměry jsou spíše menší, by měl být 
zpřístupněn i veřejnosti, například pro re-
habilitační centrum pro seniory. Souběž-
ně s tím by měl být zrekonstruován celý 
pavilon základní školy. Počítá se s tím, že 
zde vzniknou nové prostory, například pro 

keramickou dílnu a jiné zájmové činnosti, 
například pro biliárový klub. 

Měl by tak být vyřešen problém s dojíž-
děním žáků prvního stupně do sousedních 
měst, což je často nevyhovující jak z hledis-
ka ekonomického, tak praktického. Výho-
dou bude možnost využívat bazén jak pro 
veřejnost, tedy nejen pro děti a mládež, ale 
i tak pro seniory a pohybově méně zdatné 
jedince. A také odpadne nutnost dojíždě-
ní do jiných měst a bazénů. Projekt bude 
hrazen z rozpočtu města, se zapojením pří-
padných dotací. Projekt je přenositelný i do 
jiných měst, jelikož má jednoduché tech-
nické řešení a nižší náklady díky tomu, že 
se využije stávající budovy,“ uvedl Ing. Ka-
rel Otava, starosta města Lysá nad Labem, 
který je projektu a jeho realizaci nakloněn.

 /ev/

Rožmitál pod Třemšínem je cent-
rem Podbrdského regionu a největší 
obcí v desetičlenném mikroregionu 

Třemšín. Okolní spádové obce, jejichž děti 
navštěvují rožmitálské školy, rovněž využí-
vají skateparku v Rožmitále p. Třemšínem 
Denně zde sportují desítky vyznavačů adre-
nalinových sportů, především děti a dorost 
z města i členských obcí mikroregionu. „Na 
základě společenské poptávky příslušníků 
mladé generace se rada města rozhodla 
připravit projekt, který byl následně pro-
jednán s veřejností a všemi starosty Svazku 
obcí mikroregion Třemšín. Projekt byl vřele 
přijat a náklady na jeho zřízení zastupitel-
stvo města jednomyslně schválilo a zařadi-
lo do rozpočtu města,“ popsal vznik projek-
tu starosta města Ing. Josef Vondrášek.

Rožmitál pod Třemšínem nabízí něko-
lik míst pro sportovní vyžití občanů i ná-

vštěvníků města. Největším centrem je 
sportovně-rekreační areál s fotbalovým 
stadionem, víceúčelovým hřištěm, teni-
sovými kurty, venkovním fitness včetně 
workoutové sestavy a místem pro koupá-
ní. Dalším místem pro sportovní vyžití je  
areál ve Starém Rožmitále s nově rekon-
struovaným víceúčelovým hřištěm, vyu-
žívaným zejména pro národní házenou. 
Právě tento areál byl doplněn o nový 
skatepark, který uspokojil poptávku mla-
dé generace. Nový skatepark byl v Rož-
mitále pod Třemšínem dokončen vloni 
na jaře, od té doby je park plně využívaný 
a významně přispěl k prevenci sociálně 
patologických jevů mládeže, takže jeho 
význam je vpravdě společenský.

Celkové náklady na projekt ve výši  
1,6 milionu korun byly hrazeny z rozpoč-
tu města. Betonovou plochu o rozměru  

35 x 15 metrů stavěla místní firma, překáž-
ky realizovala odborná firma z Pardubic.

 /ev/

Nachází se ve volné krajině na okraji města

Vizualizace budoucího bazénu, který už teď láká k návštěvě 

Víceúčelová betonová herní plocha láká k využití pro 

sporty jako je skateboard, inline brusle, cyklo a pro další 

volnočasové aktivity obyvatel města

Cyklisté v Blatné mají nový sportovní areál

Lidé v Lysé n. Labem dostanou nový bazén

Skatepark v Rožmitále pod Třemšínem baví
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Rudná u Prahy je zhruba pětitisícové 
město v sousedství Prahy (3 km od 
hranice metropole). Je tedy logic-

ky atraktivní lokalitou k žití, není divu, 
že se sem stěhují mladí lidé a zakládají 
tu rodiny. Potřeba škol vzrůstá. Zdejší zá-
kladní škola z roku 1967 patří k největším 
v okrese Praha-západ. Prudký rozvoj obcí 
kolem Prahy způsobil v posledních le-
tech samozřejmě nárůst obyvatel a dětí. 
Kapacita školy nebyla schopna na tento 
trend reagovat. V roce 2015 byl zpracován 
záměr projektu na rozšíření základní ško-
ly, hotový projekt byl zkolaudován vloni 
v srpnu. Projekt byl rozdělený do etap, ta 
poslední – třetí – v první fázi řešila nedo-
statečnou kapacitu staré jídelny, provozní 
prostory a zejména přinesla multifunkční 
sportovní halu o rozměrech 47×25 metrů. 
Hala bude v dopoledních hodinách sloužit 

školním účelům, mimo vyučování ji bude 
moci využívat i veřejnost. Město tím pod-
poří sportovní vyžití občanů všech věko-
vých kategorií.

Celý projekt vyjde na 224 milionů korun, 
na nichž se částkou 153 milionů korun po-
dílí státní rozpočet (z programu Podpora 
vybraných projektů rozvoje výukových ka-
pacit základního vzdělávání zřizovaného 
obcemi a dobrovolnými svazky obcí), část-
kou okolo 11 milionů korun přispěl i Stře-
dočeský kraj a zbylé finanční prostředky 
šly z rozpočtu města Rudná.

„Pokud bude v jiných městech pro stav-
bu takového rozsahu prostor, lze se inspi-
rovat komplexností celého řešení,“ myslí si 
Lubomír Kocman, starosta Rudné a nositel 
myšlenky vybudování multifunkční spor-
tovní haly a projektu Rozšíření Základní 
školy Rudná. Byl rovněž koordinátorem 

této akce společně s desítkami spolupracu-
jících osob.

 /ev/

V květnu loňského roku bylo v Ná-
dražní ulici v Třinci slavnostně ote-
vřeno nové sportovní centrum, které 

slouží jak polské ZŠ Gustawa Przeczka, tak 
i Jubilejní Masarykově základní škole. Pro-
jekt vznikl a byl uskutečněn díky primá-
torce města RNDr. Věře Palkovské, která 
ho měla mezi svými volebními prioritami. 
Stavba je zajímavá nejen prostorovým řeše-
ním, architekturou a účelem, ale také tím, 
že se jedná o pilotní projekt v rámci využití 
BIM ve veřejné správě v ČR.

Tělocvična nabízí veškeré potřebné zá-
zemí pro řadu sportů. Kromě samotné tě-
locvičny je v nové budově k dispozici menší 
zrcadlový sál pro taneční hodiny, učitelé tě-
locviku zde mají své kabinety, sprchy a so-
ciální zařízení a samozřejmě nechybí šatny. 
„Návrh byl vytvořen v souladu s místním 
urbanismem a zcela zapadá do charakteru 
krajiny – ve školním areálu se nachází jed-
no-, dvou-, až třípodlažní objekty. Jedná 
se o jednopodlažní nepodsklepený objekt 

s vyvýšeným prostorem tělocvičny. Archi-
tektonické řešení je esencí designového 
přenesení sportovní dynamiky, minimalis-
mu a účelovosti,“ popsala stavbu primátor-
ka Palkovská.

Projekt byl realizován z městského roz-
počtu, celkové náklady přesáhly 85 milio-
nů korun. Nové sportovní centrum mohou 
využívat jak sportovní kluby, tak i třinecká 
veřejnost pro různé turnaje, mistrovství 
a další aktivity. Zkušenosti získané během 
realizace tělocvičny za využití metodiky 
BIM poslouží jako základ pro budoucí tvor-
bu norem a metodiky v této oblasti. Po-
děkování za úspěšnou realizaci dále patří 
Ing. Danielu Fojcikovi, vedoucímu odboru 
investic, Ing. Danielu Martynkovi, vedou-
címu oddělení rozvoje a projektantu Ing. 
arch. Jiřímu Fialovi. 

 /ev/

Loni v srpnu byla ve Vsetíně dokon-
čena rekonstrukce místního zimního 
stadionu. Akce probíhala v etapách 

už od roku 2017. Stavebně byly upraveny 
šatny, hygienické zázemí (WC, umývárna 
a sprchy) a do šaten bylo pořízeno nové 
vybavení. Upraveny byly také místnosti 
trenérů, sklady, zázemí pro veřejnost, kan-
celář správce, chodby, místnosti ledařů, 
elektrorozvody, dílny elektroúdržby a pro-
stor hlavního vstupu do stadionu. „Veřej-
nost ve Vsetíně má dnes kvalitní zázemí 
nejen pro lední hokej na soutěžní úrovni 
seniorské či juniorské ligy, ale i pro rekreač-
ní sportování a bruslení, zejména pak pro 
sportování dětí a mládeže. Rekonstrukce 
zimního stadionu ve Vsetíně má dopad i na 
návštěvníky a fanoušky vsetínského lední-
ho hokeje, což se může pozitivně odrazit 

na lepších sportovních výsledcích týmů 
a zpětně na vyšším zájmu veřejnosti o ho-
kej,“ uvedl Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta 
města.  

Rekonstrukce byla financována z roz-
počtu města Vsetín a fondu Zlínského 
kraje. Celkové výdaje projektu z roku 2018 
dosáhly přes 11,3 milionu korun, dotace 
Zlínského kraje byla 1718 milionu. Další 
etapa projektu z roku 2019 si vyžádala část-
ku 19, 057 milionu korun, příspěvek Zlín-
ského kraje činil 800 000 Kč.

Veřejnost byla průběžně informovaná 
o stavu investice v místním radničním tis-
ku, který je zdarma doručován do každé 
rodiny, a také tiskovými zprávami na webu 
města. Špatný stav zimního stadionu byl 
také v TOP desítce problémů města, kterou 
určují sami občané v rámci radnicí vyhla-

šovaného veřejného projednání k celkové-
mu udržitelnému rozvoji města „S námi 
pro vás za jeden provaz“. Další stavební 
úpravy jsou plánované na období let 2020 
až 2021. Poděkování patří i místostarostovi 
Ing. Tomáši Pifkovi, stavebnímu techniko-
vi Petrovi Findeisovi a Ing. Anetě Urbano-
vé, projektové manažerce.  /ev/

Po dokončení celého díla bude kapacita dostatečná na 

další léta

Tělocvična u Masarykovy základní školy a školy G. Przeczka 

s polským vyučovacím jazykem v Třinci je architektonicky 

velmi zdařilá

Zimní stadion v novém kabátě 

Multifunkční sportovní hala v Rudné se líbí

Sportovní centrum v Třinci slouží dvěma ZŠ

Zimní stadion ve Vsetíně prošel obnovou
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V obci chyběly workoutové prvky, 
které by využili laici i profesionál-
ní sportovci, aniž by museli někam 

dojíždět a platit za to velké částky. Proto 
se obec rozhodla realizovat projekt, který 
kvůli finančním možnostem rozdělila do 
tří fází. Poslední, finální byla dokončena 
vloni a vzniklo fitness centrum s téměř 
20 prvky, včetně doskočiště, boxovacího 
pytle, single racku či dvojitých bradel. Tak 
má malá obec Zbyslavice (okr. Ostrava-
-město) s 636 obyvateli atraktivní a profe-
sionální workoutové hřiště, a její občané 
už nemusí jezdit sportovat do okresního 
města, ale mohou cvičit kdykoli, na čers-
tvém vzduchu a zcela zdarma. 

Projekt Venkovní fitness centrum mezi 
stromy vzešel z nápadu samotných obča-
nů a studentů v rámci komunitního plá-
nování Zbyslavic na Ostravsku. Během 

otevřené diskuse u kulatého stolu navrhli 
tento projekt a v následujícím hlasová-
ní se stal jedním z deseti TOP projektů, 
které by chtěli občané realizovat. Vedení 
obce se tedy pustilo do hledání prostřed-
ků a v roce 2016 mohla být díky dotaci 
z MMR realizována 1. fáze, v roce 2017 
druhá, a 2018/2019 poslední, která do-
vedla celý projekt do finále. Celkové ná-
klady na poslední fázi projektu byly 468 
400 Kč. Část jich pokryla dotace z MMR ve 
výši 307 400 Kč, zbylých 161 000 Kč bylo 
vynaloženo z obecní pokladny. 

„Pokud by obec dotaci nezískala, ne-
mohla by si dovolit projekt financovat,“ 
podotkla starostka obce Regína Vřeská, 
která měla roli manažera a realizátora 
celého projektu. Přednesla a prosadila 
návrh v zastupitelstvu, napsala žádost 
o dotaci a získala ji. Vedení obce považuje 

realizaci za skvělou dlouhodobou investi-
ci, kterou občané skutečně ocení.  /ev/

Loni začal v Berouně projekt, jehož 
smyslem je zapojit obyvatele do ob-
novy veřejné zeleně na sídlištích. 

Inspirací byli lidé, kteří se na sídlištích na 
vlastní náklady starají o předzahrádky by-
tových domů. Nyní zájemci mohou kontak-
tovat garanty projektu a společně posoudí, 
kde je možné a vhodné umístit komunitní 

záhon nebo okrasnou zeleň, provedou plán 
výsadby rostlin. Město poskytne finance na 
rostliny a materiál a zapůjčí nářadí. Žada-
telé a realizátoři vybraného projektu zajistí 
dovoz rostlin, pracovní sílu, realizaci a ná-
slednou údržbu.

Společenským přínosem pro město je 
zapojení obyvatel sídlišť do rozvoje svého 
okolí. Z anonymní veřejné zeleně se může 
stát veřejné prostranství, na kterém se 
sami obyvatelé podíleli svou prací a jehož 
si tak budou více vážit. Zároveň usměrní 
i finančně podpoří současné dobrovolníky, 
kteří podobné záhony zakládají na vlastní 
náklady. Za velmi nízké náklady pro město 
mohou být postupně kultivovány plochy 
zeleně na sídlištích, zainteresovaní obyva-
telé pomohou městu se zpětnou vazbou 
ohledně údržby okolní zeleně smluvními 
technickými službami.

Projekt je v roce 2019 financován z po-
ložky rozpočtu Veřejná zeleň – Údržba. 
„Maximální částka na jednu žádost bude 
15 000 Kč. Částku nad rámec rozpočtu mo-
hou žadatelé doplnit z vlastních zdrojů. 
Maximální částka z rozpočtu na projekty 
komunitních záhonů je 115 tisíc korun. 
V roce 2020 počítáme se samostatnou po-
ložkou v rozpočtu města,“ uvedla radní 
Irena Mastná.

Příprava projektu byla právě její iniciativa. 
Irena Mastná přišla s myšlenkou, celý projekt 
připravila, aktivně se účastnila realizace pi-
lotního záhonu a představila projekt radě 
města a veřejnosti. Radní je zároveň vedou-
cí Pracovní skupiny pro revitalizaci sídlišť. 
Na realizaci pilotního záhonu se aktivně 
podílely členky pracovní skupiny pro revi-
talizaci sídlišť. 

 /ev/

S nápadem obnovit třešňový sad, který 
kdysi byl u kostela sv. Kateřiny, přišla 
občanka Libotenic na Litoměřicku 

Olga Hovorková. Nápad se zastupitelům 
líbil, a proto zažádali o dotaci na výsadbu 
třešňového sadu. 

„Jako starostka obce jsem navrhla, že by-
chom mohli každé třešni vyrobit cedulku 
s označením našich organizací a spolků. 
Jelikož jsou třešně uspořádány do trojúhel-
níku, napadlo mě, že by to mohlo symboli-
zovat vzájemnou pospolitost a soudržnost 
lidí zde žijících. Do středu jsme zasadili 
lípu jako symbol uctění demokracie a svo-
body naší země,“ popisuje projekt z června 
2018 Ladislava Rejšková, starostka Libote-
nic. Třešňový sad byl vysazen u příležitosti 
oslav 100. výročí vzniku Československa. 
Každá třešeň je symbolem spolků a organi-

zací, které v obci působí a díky nimž Libote-
nice vynikají čilým společenským životem. 
V obci tak najdete aktivní hasiče, myslivce, 
rybáře, základní a mateřskou školu, krou-
žek Pastelka, Sportovky, Římskokatolickou 
farnost, spolky Spřátelené obce, Žíznivá 
osada, stejně jako třeba Asociaci malířek 
a malířů kraslic.

Práce na projektu spočívaly v odstranění 
pařezů a náletových dřevin, v urovnání te-
rénu a přípravě půdy. Poté bylo vysazeno 
25 vysokokmenných třešní a jedna lípa, kte-
ré se zajistily ukotvením. Byl vyset trávník, 
a jelikož bylo výrazné sucho, musela firma, 
zaměstnanci obce a hasiči stromky zalévat. 

Na projekt obec obdržela dotaci Ús-
teckého kraje ve výši 118 400 Kč, celkové 
náklady byly 195 310 Kč. Obec doplácela  
76 910,10 Kč z vlastních zdrojů. 

„Projektem jsme se snažili zlepšit vzhled 
extravilánu obce v blízkosti kostela sv. 
Kateřiny. Vytvořen byl také vhodný pro-
stor pro drobné živočichy. Třešnový sad 
je vhodným relaxačním místem, ve středu 
je umístěna lavička se stolkem, proto toto 
místo vyhledávají především projíždějící 
turisté,“ uzavírá starostka. 

 /ev/

Workoutové centrum je mezi stromy přímo v areálu fotba-

lového hřiště a vytváří s ním komplexní sportovní celek. 

Pro návštěvníky je výhodou dostupnost, variabilita prvků 

a nulové náklady na vstup

Z anonymní veřejné zeleně se může stát veřejné prostranství

Slavnostní otevření sadu bylo velkolepé

Fitness mezi stromy ve Zbyslavicích slouží

Berounské komunitní záhony jsou krásné

Třešňový sad zkrášlil Libotenice
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Dalo by se říci, že parkové úpravy lou-
ky u pekárny v Oticích na Opavsku 
jsou příslovečným dítětem starosty 

Mgr. Vladimíra Tancíka. To on měl výbor-
ný nápad už před čtyřmi oslovit studenta 
zahradní architektury, aby připravil záměr 
proměny podoby nevzhledné louky po 
zbouraných domech. 

Na tento záměr v roce 2017 navázal pro-
jekt Ing. Ivy Škrovové, která lokalitě v cent-
ru obce vtiskla konkrétní podobu pěkného 
místa k odpočinku a zábavě se spoustou 
místa pro děti i dospělé. Také senioři tam 
nalezli příjemné prostředí pro setkávání 
hned vedle obchodů. 

V originálně elektrifikovaném parku 
(zemní rozvaděče se zásuvkami), který byl 
otevřen v listopadu 2018, se konají význam-
né obecní události – Otické zelné slavnosti, 
Otický advent, Štědrodenní koncertování, 

tedy akce s kapacitou až dvou tisíc účastní-
ků. Ale slouží také menším skupinám osob, 
třeba pro cvičení dětí ze školy, focení novo-
manželů apod. 

Místní občané oceňují i to, že bezbarié-
rový park jim zkrátil cestu středem obce. 
Nezanedbatelný je edukační přínos projek-
tu, neboť hezké a přívětivé prostředí vycho-
vává a lidé se chovají lépe k pěkné zeleni. 
Ostatně někteří z nich sami obci pomáhají 
s údržbou parku, protože park je „jejich“.

Ekologický přínos projektu spočívá 
v ochlazení centra obce, omezení exhalá-
tů a hluku. V parku, kde už loni kvůli su-
chu a ve snaze o větší zádrž vody omezili 
na některých plochách četnost sečení trá-
vy, se nachází i speciální plocha pro ptáky 
a hmyz.

Zajímavostí parku je systém závlahy od-
padní vodou z ČOV, s nímž přišel rovněž 

starosta. Vladimír Tancík se dodnes o park 
osobně stará, fyzicky v něm pracuje a jako 
agronom dohlíží i na to, aby péče o park 
byla na odpovídající odborné úrovni.

Celkové způsobilé výdaje projektu vy-
šly na 410 428 Kč, z toho dotace EU činila 
246 257 Kč (60 %). Zbývající částku uhradila 
obec ze svých zdrojů. 
 /rš/

Celodřevěný větrný mlýn německého 
typu ze sedmdesátých let 19. stole-
tí loni obnovili v Nových Dvorech 

u místní části Bravinné města Bílovec na 
Novojičínsku. Ještě na konci 19. století bylo 
v okolí města na pět desítek větrných mlý-
nů tohoto typu, tedy mlýnů sloupových, 
které se celé natáčejí proti směru větru po-
dél svislé osy tvořené masivním dřevěným 
sloupem. Mlýny sloužily k mletí obilí na 
mouku sedlákům z široka daleka. S rozvo-
jem technického pokroku však větrná ener-
gie byla nahrazena elektřinou a význam 
větrných mlýnů upadal. Dnes v této oblasti 
zůstal jediný větrný mlýn, a to právě v No-
vých Dvorech. Byl postaven v roce 1878 a na 
současné místo byl přesunut zřejmě v roce 
1910 z nedaleké obce Leskovec. Funkční 
zůstal až do čtyřicátých let 20. století.

Zrekonstruovaný mlýn je celorepubliko-
vě výjimečný tím, že téměř všechny jeho 
díly a technické vybavení jsou původní 
a provozuschopné.

O obnovu mlýna se významně zasloužila 
Mgr. Eva Ševčíková, ředitelka Kulturního 
centra Bílovec, p. o. Jak v její nominaci s pro-
jektem do soutěže napsala starostka Bílovce 
Mgr. Renata Mikolašová, „Eva Ševčíková se 
snaží o propagaci větrného mlýna v rámci 
regionu. Zajistila nejen historické prameny, 
ale také komentované prohlídky.“

Projekt podpořený Moravskoslezským 
krajem v rámci Programu obnovy kulturních 
památek a památkově chráněných nemovi-
tostí zahrnul rekonstrukci dřevěných prvků 
a konstrukcí mlýna, výměnu lopatek, ob-
novu šindelové střechy a stěn, rekonstrukci 
schodiště a položení kamene okolo objektu. 

Dotace kraje činila 0,446 mil. Kč, město ji 
doplnilo dalšími 446 tisíci korun (bez DPH).

Přínosem rekonstrukce mlýna ukončené 
v minulém roce je zachování této jedineč-
né kulturní a technické památky budoucím 
generacím. Během letních měsíců mají 
návštěvníci možnost prohlédnout si mlýn 
zevnitř a poslechnout si poutavé vyprávění 
„pana mlynáře“. /rš/

Bezbariérový park lidem zkrátil cestu středem obce

Pohled na mlýn po jeho rekonstrukci

V centru Otic vznikl pěkný park

Navštivte větrný mlýn v Nových Dvorech
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Základní škola Komenského 701/3 
v Bílovci na Novojičínsku byla ote-
vřena v září 1975. Poskytuje základ-

ní vzdělání pěti stovkám žákům 1.–9. tříd 
z města a přilehlých obcí. Škola v minulosti 
prošla rekonstrukcí, ale vybavení učeben 
zůstalo víceméně původní. Když se na 
radnici zamýšleli nad tím, jak pojmout za-
mýšlené nové odborné učebny, všichni si 

uvědomovali, že je bude nutné přizpůsobit 
akcelerujícímu trendu rozvoji informač-
ních technologií. Nicméně bylo třeba dát 
modernizaci odborných učeben konkrétní 
podobu.

Ústřední postavou projektu stavebních 
úprav a vybavení odborných učeben se 
proto stala Mgr. Renata Mikolašová – 
současná starostka města, která řadu let 
působila ve školství, naposledy jako zá-
stupce ředitele a tvůrce školního vzděláva-
cího plánu. Důležitou roli při rekonstrukci 
učeben sehrála i ředitelka ZŠ Mgr. Hana 
Bajnárková. Projekt byl podpořen dotací 
z IROP, takže mohly být zrekonstruovány 
vnitřní rozvody, vybudovány dvě počí-
tačové učebny, kuchyňka, bezbariérové  
toalety, učebna jazyků, matematiky, ze-
měpisu, pěstitelských prací, dílen, stejně 
jako kabinety učitelů.

Staré křídové tabule jsou již „fosilií“ – dnes 
se používají interaktivní tabule. Meotary 
na diapozitivy byly nahrazeny datapro-
jektory. Stejně tak generace dětí, které již 
od prvního stupně ZŠ tráví několik hodin 
denně prohlížením displeje mobilu, není 
ani v Bílovci možné vyučovat pouze od ka-
tedry a pomocí tištěných knih. A zároveň se 
všichni žáci i učitelé cítí lépe v moderních 
a barevných prostorách, než v minulosti 
tradičních monotónně bílých zdích učeben 
a pochmurně šedivých břízolitových omí-
tek budov. 

„Škola má být hrou, jak hlásal J. A. Ko-
menský. A moderní architektura a vyba-
vení učeben tomu dopomáhají,“ uzavřel 
místostarosta Zbyněk Bajnar, který Renatu 
Mikolašovou s tímto projektem nominoval 
do soutěže Komunální projekt roku 2019.
 /rš/

Výuka v nové IT učebně

Krédem Škola hrou se řídí i v Bílovci
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V závěru minulého roku v Čelákovi-
cích zazněly dva společné koncerty 
žáků základních uměleckých škol 

ze všech čtyř států Visegrádské skupiny. 
V tomto sympatickém městě na Kutnohor-
sku tak byla završena loňská série žákov-
ských koncertů podpořená Mezinárodním 
visegrádským fondem. Domácí malé uměl-
ce reprezentovali žáci čelákovické Základní 
umělecké školy Jana Zacha. Před českým 
publikem však vystoupili i jejich noví dět-
ští kamarádi z Dolného Štálu na Slovensku, 
polských Myslowic a maďarského Halász-
teleku.

S myšlenkou mezinárodního projektu na 
podporu vzdělávání v oblasti hudby přišla 
maďarská strana. Zapojení města Čelákovi-
ce bylo schváleno radou města, která určila 
participujícím subjektem Základní umě-
leckou školu Jana Zacha Čelákovice. Garan-

tem projektu za město se stal místostarosta 
Ing. Petr Studnička, Ph.D., jemuž význam-
ně sekundovali  ředitelka školy Mgr. Vikto-
rija Hanžlíková Krafová a její zástupce Jan 
Bláha. 

Podle starosty Čelákovic Jana Pátka lze 
přínos projektu spatřovat ve vzájemné 
výměně informací i poznávání odlišnos-
tí a kultur jednotlivých středoevropských 
zemí. Děti a mladí lidé ve věku od osmi do 
osmnácti let dostávají díky projektu mož-
nost blíže poznat život v jednotlivých obcích 
a městech, navštěvují tam základní umělec-
ké školy i koncertní sály, kde předvádějí své 
umění. Z jednotlivých koncertů je zřejmé 
nadšení jejich účastníků i zájem o nové in-
formace a prohlubování zkušeností.

Jak starosta Čelákovic dále uvedl, projek-
ty podpořené Mezinárodním visegrádským 
fondem je možné uskutečňovat v jednot-

livých obcích a městech celé České repub-
liky. Současní účastníci projektu zaměře-
ného na popularizaci vzdělávání v oblasti 
hudby chtějí v dalších projektech společně 
pokračovat a uvažují i o dalších možných 
tématech. Mohlo by jít například o projek-
ty zaměřené na podporu cestovního ruchu 
a židovské kultury, resp. na prezentaci ná-
rodní gastronomie jednotlivých států Vise-
grádské skupiny. /rš/

KOMUNÁLNÍ PROJEKT ROKU 2019

Jednou z místních částí obce Dymoku-
ry na Nymbursku je Svídnice s necelou 
stovkou obyvatel. Jediným místem v ní 

k setkávání obyvatel a k pořádání různých 
kulturních, společenských, ale také spor-
tovních akcí je původní místní škola z roku 
1873 přebudovaná na obecní dům. 
Aby však mohl plně sloužit svému poslání, 
musel být kompletně zrekonstruován.

Obec Dymokury tuto stavební akci roz-
vrhla do pěti etap, přičemž první z nich 
byla dokončena v roce 2013 a poslední 
v minulém roce. Obecní dům ve Svídnici 
nyní čekají už jen drobnější údržba a opra-
vy, stejně jako dovybavení nábytkem.

S uskutečněním projektu pomáhali 
i mnozí místní občané. Například při obno-
vě fasády a výměny oken odpracovali více 
než 150 brigádnických hodin. Veřejnost se 

podílela i na výběru fasádní barvy či ná-
bytku. Lidé ve Svídnici podpořili také myš-
lenku umístit u vchodu do obecního domu 
pamětní desky místnímu rodáku, význam-
nému českému pedagogovi prof. Josefu Ku-
bálkovi a české řeholnici pronásledované 
minulým režimem Marii Elišce Pretschne-
rové, která tam navštěvovala místní školu.

Za realizací projektu Rekonstrukce obec-
ního domu ve Svídnici stojí iniciativa míst-
ního občana Ing. Luďka Beneše, který plá-
noval všechny stavební etapy, zpracovával 
žádosti o dotace a vše rovněž administro-
val. Podílel se také na aktivitách spojených 
s běžnou realizací jednotlivých etap pro-
jektu se starostkou obce Dymokury Ing. 
Ludmilou Kubálkovou. Opíral se přitom 
o celou skupinu dalších aktivních lidí ze 
Svídnice.

Obecní dům tak nyní může plnohodnot-
ně sloužit k takovým akcí, jako jsou napří-
klad posezení s hudbou, kurz tvorby vánoč-
ní či velikonoční výzdoby, turnaje v mariáši 
či ve stolním tenise. 
 /rš/

Žáci ZUŠ Jana Zacha Čelákovice vystupovali také před sloven-
ským publikem v Dolném Štálu

Jednotlivé etapy rekonstrukce obecního domu ve Svídnici 
byly podpořeny Středočeským kraje, a z Programu rozvoje 
venkova s finanční spoluúčastí obce, některé etapy finan-
covala radnice v Dymokurech výhradně sama

Čelákovice uvítaly mladé hudebníky V4 

Svídnice: Zrekonstruovaný obecní dům
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Od 28. října 2018, kdy jsme si připo-
mínali sté výročí vzniku Českoslo-
venska, v Dobrochově na Prostě-

jovsku oficiálně funguje památník Výhled 
do dalšího století republiky. 

Jde o ocelovou plošinu (která však 
není – jak zdůrazňuje starosta Miloslav 
Kříž, rozhlednu), na niž vede 26 ocelo-

vých schodů symbolizujících tehdy 26 let 
samostatné ČR. Plošina je obehnána zá-
bradlím z plechu, do něhož jsou vypálena 
jména všech obyvatel Dobrochova k 28. 
10. 2018. Na vrcholu plošiny je umístěn 
stožár se státní vlajkou. Památník najde-
te na místě bývalé skládky komunálního 
odpadu a jeho okolí bylo osázeno keři 
a stromy.

Miloslav Kříž se svými spolupracovníky 
připravoval tento projekt zhruba tři roky, 
aby si také v Dobrochově důstojně připo-
mněli jedno z nejdůležitějších výročí na-
šeho státu a napomohli vytvářet a posilo-
vat pocit sounáležitosti místních občanů 
s republikou. Nejde o pietní místo. Zámě-
rem autorů projektu totiž bylo pojmout 
Výhled do dalšího století republiky spíše 
jako místo setkávání. Ostatně plošina je 
volně přístupná po celý rok. 

„V zemědělské obci na Hané, kde je 
krajina využívána k intenzívnímu ze-
mědělství, obvykle nebývá příliš mnoho 
možností najít vhodné místo pro výlety 
a setkávání,“ vysvětluje smysl projektu 
místostarostka Eva Mudrlová, která Milo-
slava Kříže s tímto projektem nominovala 
do soutěže Komunální projekt roku 2019.

Připomeňme, že obec Dobrochov loni 
v rámci soutěže Vesnice roku získala Ze-
lenou stuhu Olomouckého kraje a v celo-
státním kole nakonec obdržela i Zelenou 
stuhu ČR 2019.

Vybudování památníku Výhled do dal-
šího století republiky bylo finančně pod-
pořeno Olomouckým krajem z Programu 
obnovy venkova, celkové náklady na po-
řízení objektu činily necelých 1,16 mil. 
Kč. 

 /rš/

Na vrcholu plošiny je stožár se státní vlajkou

V Dobrochově hledí do dalšího století ČR 
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KOMUNÁLNÍ PROJEKT ROKU 2019

Projekt města Chlumec nad Cidlinou 
nazvaný Městská knihovna a zázemí 
místní základní umělecké školy řešil 

výstavbou nové knihovny desítky let od-
kládaný problém, kdy stávající knihovna 
byla umístěna v pronajatých nevyhovují-
cích, chátrajících prostorách sokolovny, 
ve druhém nadzemním podlaží bez bezba-
riérového přístupu. Do původní knihovny 
zatékalo, nemohli ji navštěvovat obyvatelé 
s problémy chůze i další imobilní obča-
né. Knihovna přitom disponovala téměř 
60 tisíci svazky, a byla tak druhou největší 
v okrese Hradec Králové. 

Přes nevůli několika zastánců rekon-
strukce staticky významně narušené bu-
dovy podporovala výstavbu zcela nové 
knihovny drtivá většina obyvatel města. 
Zahájení stavby zkomplikovaly pořady 
v televizním pořadu Černé ovce a následná 
reakce Ministerstva kultury. Projekt však 

byl radnicí uhájen a podařilo se jej zdárně 
ukončit. Náročné stěhování desetitisíců 
svazků zabezpečili dobrovolníci, místní 
spolek hasičů a členové oddílu chlumecké 
kopané bez nároku na odměnu. 

Interiér si navrhovali sami zaměstnanci 
knihovny a učitelé základní umělecké školy 
ve spolupráci s architektem. Při slavnost-
ním otevření objektu se uskutečnil den 
otevřených dveří za účasti zhruba dvou ti-
síc návštěvníků.

Od prosince 2018 knihovna funguje jako 
společenské kulturní centrum pro celý 
chlumecký region. Krajskou knihovnou 
je pověřena vykonávat regionální funkce 
pro dvanáct místních knihoven v okolních 
obcích. Pořádáním besed, společenských 
akcí, tematických dílen a čtení, vzděláva-
cích programů pro základní a mateřské 
školy zasahuje celý kraj. A nejen to, knihov-
na se zapojuje i do republikových akcí. Tu-

ristické informační centrum, které je sou-
částí budovy, využívají návštěvníci z celé 
ČR. Na uskutečnění projektu měl zásadní 
podíl Rostislav Zeman, vedoucí oddělení 
investičního rozvoje městského úřadu. 

 /rš/

Památníkem svým legionářům obec 
Jasenná na Zlínsku loni v září splatila 
historický dluh, který vůči těmto mu-

žům a jejich rodinám měla. Podle starost-
ky PhDr. Dany Daňové obec otevřela i te-
matiku legionářství a jejího vlivu na vznik 
samostatného Československa a navázala 
velmi vřelé přátelství s partnerskou obcí 
Sučany u Martina ze Slovenska.

Vybudováním památníku vzniklo pietní 
místo, kde jsou vzpomenuti i padlí vojáci – 
muži z obce Jasenná. Na pamětní desce je 
vytesáno 18 jmen legionářů a 13 jmen pad-
lých jasenských mužů. 

Samotný památník je koncipován jako 
místo, kde není pouze pamětní deska, ale 
jako místo, které vyzývá k usednutí a za-
myšlení, ale i běžnému parkovému živo-
tu obce. Dotváří tedy rovněž vzhled obce. 

Jeho význam je jak společenský, tak kultur-
ní a vzdělávací.

V rámci projektu obě obce připravily 
a vydaly brožuru popisující význam legi-
onářů pro vznik samostatného Českoslo-
venska, přičemž tato publikace také poprvé 
popsala osobní historii legionářů z Jasenné 
a Sučan. „Pro brožuru jsme potřebovali za-
jistit historický fotografický materiál. Ob-
čané obce Jasenná, rodiny po legionářích 
a vojácích z 1. světové války, měli spoustu 
fotografií, pohlednic a deníků: To vše nám 
dovolili použít do brožury a ještě k tomu 
sami ochotně vyprávěli příběhy svých dědů 
a otců. Díky tomu jsme mohli navíc připra-
vit výstavu k legionářské tematice,“ uvedla 
starostka Dana Daňová. Sama jako vnučka 
po legionáři Františku Mikuláštíkovi byla 
hlavním iniciátorem projektu.

Nyní obec Jasenná do další výzvy z Fondu 
malých projektů administrovaného Regio-
nem Bílé–Biele Karpaty chystá pokračování 
projektu. Půjde o vyznačení Legionářských 
chodníčků a vydání společné mapy, v níž 
tyto trasy budou zaznamenány.                /rš/

Nová městská knihovna v Chlumci nad Cidlinou. Vyšla na 
celkových 21,8 mil. Kč, přičemž veškeré náklady uhradilo 
město

Ze slavnostního odhalení památníku legionářům a padlým 
rodákům v první světové válce

Chlumec n. C. se pyšní novou knihovnou

Jasenná si připomněla legionářskou tradici
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Chodník Masarykových z Bystřice pod 
Hostýnem do Chvalčova otevřený 
v září 2018 byl jedním z mnoha pro-

jektů, jimiž si lidé v celé České republice 
připomínali sté výročí vzniku Českoslo-
venska. Nicméně projekt obce Chvalčov 
má přidanou hodnotu v tom, že v této va-

lašské obci T. G. Masaryk skutečně se svou 
rodinou v roce 1898 trávil letní prázdniny, 
konkrétně v tehdejší Lhotce, nyní součásti 
Chvalčova. Vracel se pak do tohoto regionu 
pod Svatým Hostýnem i později, ať už jako 
poslanec říšské rady, nebo jako prezident-
-osvoboditel.

Podél devět kilometrů dlouhého chod-
níku jsou umístěny informační tabule 
s popisem historie regionu a dobovými 
fotografiemi, ale také s informacemi o zají-
mavostech okolní fauny a flóry.

Do soutěže Komunální projekt roku 2019 
byl spolu s Chodníkem Masarykových no-
minován i film T. G. M. na Valašsku o za-
čátcích politické kariéry našeho prvního 
prezidenta spjatých s Chvalčovem a celým 
regionem. Film obsahuje vyprávění jak 
místních pamětníků, tak výpovědi odbor-

níků z Masarykova ústavu v Praze. Je to 
naprosto ojedinělý počin, který veřejnosti 
přibližuje T.G.M. v době, kdy ještě nebyl 
prezidentem. Třiadvacetiminutový doku-
ment je volně dostupný jak na youtube, 
tak na webových stránkách obce Chvalčov. 
Masaryk jako prezident je známou osob-
ností a tento film je přínosný právě tím, že 
shromáždil informace a fotografie z obdo-
bí, kterých je poskrovnu.

Na grafickou stránku tabulí podél Chod-
níku Masarykových dohlížel, korektury 
zpracovával a historickou faktografii opat-
řoval starosta Chvalčova Ing. Antonín Sto-
důlka. Postaral se také o technickou strán-
ku projektu – výrobu tabulí a jejich osazení. 
Dojednal rovněž finanční příspěvek na na-
točení filmu od Podhostýnského mikrore-
gionu. /rš/

Chodník Masarykových vede i kolem domu č. p. 401, 
v němž T. G. M. se svou rodinou v roce 1898 pobýval

T. G. M. chodil na túry i v okolí Chvalčova
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Díky projektu Přístavba nového pavi-
lonu ZŠ Jungmannova ulici v Králo-
vě Dvoře na Berounsku se rozšířila 

kapacita této školy o dalších 360 žáků. Jde 
o novou budovu se třemi nadzemními pod-
lažími a s velice moderním a estetickým de-
signem. Budova rozšířila výukovou kapaci-
tu a jsou v ní umístěny i některé kabinety. 
Nachází se v ní rovněž výtah zajišťující bez-
bariérový přístup do všech podlaží.

Jak připomněl starosta města Petr Vy-
chodil, nový pavilon, který začal učitelům 
a žákům sloužit v lednu 2018, vytvořil pod-
mínky k pokrytí potřeb města a spádového 
území v rámci zajištění kvalitního naplňo-
vání vzdělávacího programu školy v soula-
du s demografickým vývojem.

Nové třídy byly rovněž vybaveny moder-
ní didaktickou technikou a názornými po-
můckami pro výuku žáků. Dále jsou v no-
vém pavilonu v suterénu umístěny šatny 

pro žáky. Nové moderní kabinety jsou při-
praveny poskytnout kvalitní zázemí peda-
gogům. 

Ostatní zázemí školy děti využívají ve 
stávající budově, kde je umístěna i školní 
jídelna. Varna kuchyně byla zrekonstruo-
vána již v roce 2007 a je tedy schopna vydat 
sedm set jídel denně ve třech druzích. Re-
konstrukcí prošla rovněž jídelna pro žáky 
i stávající tělocvična školy v roce 2017.

Své k projektu mohli říci místní obyvate-
lé. Například na sociálních sítích byla ve-
řejnost oslovena anketou na vzhled fasády 
nového pavilonu. Lidé nejvíce podpořili 
tu variantu, která vzhledově nejvíce kore-
spondovala se stávající školní budovou, 
takže s pavilonem nyní tvoří kompaktní es-
tetický celek (viz foto).

Celkové investiční náklady stavby činily 
122 mil. Kč, z toho dotace Ministerstva fi-
nancí byla ve výši 60 mil. Kč. Středočeský 

kraj přispěl dalšími deseti miliony korun. 
Zbývající částku 52 milionů korun uhradilo 
město Králův Dvůr z vlastních zdrojů.

Projekt svým přesahem do regionu 
umožnil zabezpečit školní docházku pro 
žáky z okolních obcí i v dalších letech.  /rš/

Nový pavilon tvoří s původní školní budovou jednolitý 
estetický celek

Králův Dvůr myslí i na příští žáky

K chloubám obce Malá Skála na Jab-
lonecku určitě patří místní základ-
ní škola, která se i v rámci celého 

Libereckého kraje řadí mezi nejúspěšněj-
ší. Žáci z této menší obce s dvanácti sty 
obyvateli se v kraji nikdy neztratí v růz-
ných soutěžích, olympiádách či srov-
návacích testech. Nicméně vedení obce 
v čele se starostou Michalem Rezlerem si 
už delší dobu uvědomovalo, že pro další 
rozvoj kvalitní výuky školní budova po-
třebuje nové úpravy, například vybudo-
vat odborné učebny, ale také zajistit její 
bezbariérovost.

„Při skokovém růstu žáků se nám nedo-
stávalo prostoru pro odborné učebny s od-
povídajícím vybavením v souladu s novými 
moderními metodami výuky, zejména pří-
rodovědných předmětů,“ vzpomíná Mi-
chal Rezler. „A právě proto jsme se rozhod-
li pro půdní vestavbu odborných učeben,“ 
dodává starosta.

Projekt Vestavba odborných učeben 
a zajištění bezbariérovosti ZŠ Malá Skála 
ukončený kolaudací stavby loni v lednu 
škole v jejím druhém nadzemním podlaží 
přinesl nový kabinet přírodopisu, dvě od-
borné přírodovědné učebny, vnitřní komu-
nikaci a hygienická zázemí. V rámci projek-
tu se provedla také výměna střešní krytiny, 
včetně zateplení stropu. Obec své škole 
pořídila nový nábytek, interaktivní tabule, 
notebooky, dataprojektory, hvězdářské da-
lekohledy, meteostanici, generátor kmitů 
a multifunkční tiskárnu.

Učebny slouží i jako zázemí pro kroužek 
mladých vědců Archimedes. Žáci se v něm 
tvůrčí formou seznamují se základy fyziky, 
astronomie a dalších přírodních věd. Krou-
žek je otevřen i žákům z partnerských škol.

 /rš/

I v menší „venkovské“ škole mohou být žákům k dispozici 

dokonce hvězdářské dalekohledy

Škola v Malé Skále je stále o krok vpředu

Co je v odborné přírodovědné a envi-
ronmentální výchově platná teorie, 
když si žáci nemohou učební látku 

porovnat s praxí? V obci Malý Újezd na 
Mělnicku (necelých 1100 obyvatel) na tuto 
otázku chtěli najít odpověď, když připra-
vovali projekt výstavby nového pavilonu 
u své základní školy. A našli ji: Pavilon ote-
vřený v srpnu 2018 se svými třemi novými 
učebnami, sborovnou, kabinety, jídelnou, 
šatnami apod. nejenže rozšířil výukovou 
kapacitu školy, ale také vytvořil vhodné zá-
zemí pro zkvalitnění samotné výuky. 

Nová stavba byla navržena a zhotove-
na kompletně bezbariérová a v souladu 
s principy udržitelné výstavby – pasivní 
či nízkoenergetická, navíc s akcentem na 
hospodaření s dešťovými vodami. V zájmu 
propojení výuky uvnitř a venku před pa-

vilonem vznikla nová ekologická zahrada 
a dětské hřiště z odpadního dřeva. 

Ani uvnitř si nová budova v ničem ne-
zadá se soudobými moderními stavbami. 
Najdete v ní jak moderní učební pomůcky 
a audiovizuální techniku, tak nejnovější vý-
početní a internetové technologie. V inte- 
riéru se pamatovalo i na zlepšení vnitřního 
mikroklimatu díky instalaci rekuperační 
jednotky.

Starosta obce Bc. Jaroslav Peleška, DiS., 
vidí přenositelnost projektu do dalších obcí 
zejména v tom, že koncepce nového pavi-
lonu byla kompletně pojata v duchu udr-
žitelného stavění, tj. v objektu byla sníže-
na provozní i energetická náročnost. Jako 
zdroje energie a tepla jsou ve škole využí-
vány: sluneční záření (přihřívá interiéry); 
samotné osoby, jež v pavilonu pobývají 

(teplo, které vydávají, se rekuperuje kom-
pletně ze vzduchu ve škole a ohřívá příchozí 
chladný vzduch); tepelné čerpadlo vzduch/ 
/voda, s případným elektrodohřevem. 
„Do budoucna uvažujeme o čtvrtém zdroji 
energie – ze Slunce,“ uzavřel Jaroslav Pe- 
leška. /rš/

Nový školní pavilon v Malém Újezdě může posloužit 
i jako povzbuzení, že i na venkovské škole lze učit nejen 
moderní výuku

V Malém Újezdě skloubili teorii s praxí
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Vyhledávat nové malé čtenáře, za-
ujmout je a nadchnout pro četbu, 
je jedním z velkých předsevzetí 

městské části Praha–Dolní Chabry. Tam-
ní místní knihovna je celoročně zapojena 
do celostátní aktivity Lovci perel, kdy čte-
náři získávají za přečtené knihy perly do 
náhrdelníku, přičemž na konci roku je vy-
hodnocen nejlepší „lovec“. Velký úspěch 
si loni knihovna připsala, když poprvé 
uspořádala Noc s Andersenem. Proto kni-
hovnice Alena Wachtlová neváhala v září 
připravit podobnou akci Rozloučení s lé-
tem, která je rovněž spojena s přespáním 
v knihovně.

V duchu tohoto projektu knihovna orga-
nizuje spolu s městskou částí i slavnostní 
červnové Pasování na čtenáře. Všech akcí 
se v roli pořadatelů účastní dobrovolníci.

„Rozvoj projektu Podpora dětských čte-
nářů má pro naši městskou část přede-
vším kulturně-společenský význam. Dětští 
čtenáři se horlivě zapojují do stále dalších 
nových akcí a pro organizátory je hlavním 
smyslem přivést děti k četbě a motivovat 
je natolik, aby si ji zamilovaly a zůstaly 
knihám věrny i v letech budoucích. Díky 
pomoci dobrovolníků převážně z řad mla-
dých studentů získává pořádání akcí v pro-
storách chaberské knihovny i jiný širší spo-
lečenský přesah s dalším rozvojem jedinců 
v sociální oblasti,“ poznamenává starostka 
MČ Praha–Dolní Chabry Ing. Barbora Flo-
rianová.

Projekt funguje od začátku roku 2019 
a městská část pro něj vyčlenila zhruba  
50 tisíc korun s tím, že samostatně větší 
akce mají vlastní finanční dotaci. Nízké ná-

klady projektu jsou dány i obětavým zapo-
jením dobrovolníků.

Klíčová je spolupráce pracovníků 
knihovny, jejich nadšení a chuť rozšiřovat 
základnu svých pravidelných návštěvníků 
už od těch nejmenších,“ uzavírá starostka.
  /rš/

Památkově chráněný objekt býva-
lé vodárny na pražské Letné z roku 
1888 prodělal kompletní obnovu 

včetně vnitřních prostor, přístavby a při-
lehlého areálu. Rekonstrukci Vodárenské 
věže plánovalo již předchozí vedení měst-
ské části Praha 7 před rokem 2014. Tehdy 
se však vyskytly snahy o přestavbu věže na 
kanceláře. Tento projekt současné vedení 
městské části zastavilo a nechalo vypraco-
vat nový. 

Posudky prokázaly, že původní záměr 
byl v rozporu s legislativními a technický-
mi požadavky, památku by poškodil a zne-
možnil návrat dětí. O záchranu Vodárenské 
věže a její budoucí využití pro děti, mládež 
a občany Prahy 7 se výraznou měrou zasa-
dili radní, kteří nastoupili po volbách v roce 
2014, v čele se starostou Mgr. Janem Čižin-
ským a tehdejším místostarostou Pavlem 
Vyhnánkem, M. A.

Během přípravy rekonstrukce MČ Praha 
7 komunikovala budoucí využití Vodáren-
ské věže s Domem dětí a mládeže Praha 7, 
dalšími potenciálními uživateli i širokou 
veřejností. Na podzim roku 2015 se na toto 
téma uskutečnilo setkání s občany.

Rekonstrukce vodárenské věže je ukáz-
kovým příkladem toho, jak mohou hodnot-
né industriální objekty, které již nenaplňují 
svůj původní účel, dále fungovat v kontex-
tu současného města. Rekonstrukce citli-
vě zachovává paměť místa a zároveň věži 
vdechla nový život a dala jí možnost prak-
tického uplatnění. 
Od září roku 2018 tak věž slouží Domu dětí 
a mládeže Praha 7, probíhá tam klubo-
vá a volnočasová činnost dětí všeho věku 
a v přístavbě sídlí nová třída mateřské 
školy. Zároveň věž funguje jako prostor 
pro kulturní a komunitní aktivity, ať už jde 
o nejrůznější výstavy, koncerty, divadelní 

představení, nebo o přednášky či worksho-
py. Otevřena tam byla i sousedská knihov-
na a nově je v přístavbě věže zřizována 
obřadní síň Prahy 7. Návštěvníky lákají rov-
něž komentované prohlídky věže nebo pe-
riskop umístěný na komín původního par-
ního stroje pro čerpání vody, který nabízí 
unikátní pohled na pražské památky.     /rš/

KOMUNÁLNÍ PROJEKT ROKU 2019

Celý projekt vyšel na zhruba 62 mil. Kč, včetně DPH. Z toho 
38 milionů korun pokryly dotace EU a hlavního města

Praha 7 nechala opravit vodárenskou věž

Také v městské části Praha 18 (Praha-
-Letňany) nedávno navyšovali kapaci-
tu pro výuku v jedné z tamních základ-

ních škol. Radnice se tam v ZŠ Tupolevova 
v zájmu zajištění přiměřeného počtu žáků 
ve třídách pro uplatňování principů spo-
lečného vzdělávání a sociální inkluze roz-

hodla přístavbou školy vybudovat prostory 
pro nové kmenové třídy. Těch tak vzniklo 
celkem osm, spolu s nimi přibyly také dvě 
odborné učebny, herna a rozšířil se a zmo-
dernizoval rovněž stravovací provoz.

Základní kapacita školy se zvýšila o vý-
hledovou maximální kapacitu až o 250 dětí. 
Do pavilonu je zajištěn bezbariérový pří-
stup a nově také pro část stávající budovy.

Cílovou skupinou byli žáci, jejichž rodiče 
jim nemohou pomoci se školní prací, ne-
orientují se ve vzdělávacím systému a ani 
nemohou investovat do volnočasových 
aktivit svých dětí. Jde hlavně o žáky, kteří 
pocházejí z prostředí u nás již žijících men-
šin, sociálně nebo kulturně a jazykově od-
lišného, nebo o děti přicházející do Česka 
v rámci migrace. Do této skupiny je nezbyt-
né též zahrnout žáky pocházející z rodin-

ného prostředí s nízkým sociokulturním 
a ekonomickým postavením.

O prosazení a řádnou přípravu projektu 
se zasadil především bývalý starosta MČ 
Praha 18 Mgr. Ivan Kabický, který dříve 
dlouhodobě působil na pozici ředitele zá-
kladní školy. Dokázal pro projekt získat za-
stupitelstvo a po celou dobu svého působe-
ní v čele radnice vedl přípravný a realizační 
tým projektu.

Po ukončení jeho role ve funkci starosty 
převzal garanci projektu stávající starosta 
Mgr. Zdeněk Kučera. Koordinaci a realiza-
ci projektu zajišťoval vedoucí odboru hos-
podářské správy a investic úřadu městské 
části Martin Hrádek, a to až do úspěšné-
ho předání pavilonu do užívání v prosinci 
2018.
 /rš/

V jedné z osmi tříd nového pavilonu

Sociální inkluze zvýší nároky, ví Praha 18

Už jsem čtenář 2019, skví se na stuze čerstvě pasovaných 
nejmenších čtenářů

Dolní Chabry vsadily na malé čtenáře 
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Další etapu svého úspěšného projektu 
Střípek ke střípku, člověk k člověku 
uskutečnili loni od ledna do polovi-

ny září v Nejdku na Karlovarsku. Nejdecká 
skupina přátel a zároveň členů kulturní ko-
mise rady města si dala za úkol proměnu 
starých betonových, nyní již nevzhledných 
opěrných zdí. Pod názvem Historické odha-
lení v Nejdku spolu se žáky místní základní 
umělecké školy zorganizovala tvorbu mo-
zaik – portrétů původních majitelů města, 
i jejich instalaci na opěrnou zeď a postarala 
se rovněž o jejich slavnostní odhalení.

Realizátoři projektu, jehož myšlenku 
jim vnukla Jarmila Janků, učitelka výtvar-
ného oboru ZUŠ Nejdek, si pro něj vybrali 
portréty tří mužů, vybudovali, spravovali 
a rozvíjeli město nejdelší čas – Konráda 

Plika (který měl v roce 1300 město založit), 
Matese Schlika (v roce 1446 koupil Nejdek) 
a Heřmana Václava Czernina (mimo jiné 
od roku 1645 i místodržícího v Království 
českém).

Během workshopu pro veřejnost vznik-
ly rukama dospělých a dětí erby. Vzniklé 
mozaiky vylepšily vzhled zdi u hradní věže 
a jejich slavnostní odhalení s historickou 
hudbou souboru CUBITUS z Lokte a ma-
lým občerstvením snad potěšilo Nejdečany 
i náhodné návštěvníky. Díky šlechetnosti 
třiadvaceti občanů a divadelního souboru 
Jirásek byly získané peníze použity na skle-
něné gravírované jmenovky, celou instalaci 
mozaik a malé občerstvení. Na tvorbě zna-
ků a podobizen se podílelo třicet dospělých 
a padesát dětí.

Jak v nominaci Jarmily Janků do soutěže 
s tímto projektem poznamenala starostka 
Nejdku Ludmila Vocelková, „pohraničí 
(Sudety) je dosud poznamenáno žitím bez 
vlastní tradice. Velmi pomalu se tvoří nové 
tradice, ale přesto po nich lidé touží. Tato 
akce jim umožnila setkat se a navázat nová 
přátelství.   /rš/

Stará betonová opěrná zeď v Nejdku dostala novou podobu

Nejdek si připomněl velikány své historie

Kostel, fara, hřbitovní zeď, lipová 
alej… A také škola. To vše jsou hlav-
ní prvky historické části Nekoře na 

Ústeckoorlicku. V obci, rodišti lidovecké-
ho politika Josefa Luxe, se až o tři sta let 
staré objekty pečlivě starají. Ovšem už 
před několika lety začal Nekoři hrozit ne-
dostatek kapacity místní mateřské školy, 

která navíc byla ve špatném technickém 
stavu. 

Nicméně ledy se pohnuly až poté, kdy do 
zastupitelstva obce byla zvolena Ing. Jana 
Kubíčková Berková, která začala pracovat 
jako místostarostka a předsedkyně sta-
vební komise. Právě ona připravila projekt 
Novostavba MŠ, přestavba jídelny a rekon-
strukce dalšího zázemí školy, s nímž se loni 
zúčastnila soutěže Komunální projekt roku 
2019. 

Základem projektu je novostavba mateř-
ské školy se dvěma kmenovými třídami cel-
kem pro 26 dětí, která je umístěna v těsném 
sousedství se stávající základní školou.

Právě s ohledem na historickou část 
obce, kde nová mateřská škola nyní sto-
jí, byla zvolena i její architektura. Stavba 
byla navržena tak, aby působila nenápadně 
a nebránila výhledu na les. Střecha vstupu 

do MŠ je zároveň přístřeškem zastávky au-
tobusu. Střecha jídelny byla koncipována 
tak, aby si na ní děti mohly hrát při čekání 
na autobus a neběhaly po silnici. Vhodné-
mu propojení starých budov s moderní ar-
chitekturou nové MŠ pomohl citlivý výběr 
stavebních materiálů.

Z ekonomického hlediska byl touto in-
vesticí sjednocen provoz školní kuchyně 
a školských zařízení, kdy společná kuchy-
ně, jídelna i tělocvična povedou k úsporám 
na provozu a údržbě. Vznikla i nová pra-
covní místa a více rodičů se mohlo dříve 
vrátit do zaměstnání.

Nikoliv náhodou tento projekt obdržel 
uznání poroty krajské soutěže Stavba roku 
2019.

Projekt celkem za 45,7 mil. Kč byl podpo-
řen dotací z IROP ve výši 29,7 mil Kč a kofi-
nancován z rozpočtu obce. /rš/

Nová mateřská škola v Nekoři na Ústeckoorlicku nenarušuje 
svým vzhledem historickou část obce

Nová mateřská škola slouží dětem v Nekoři

FO
TO

: A
RC

H
IV

 O
BC

E

Až z padesátých let minulého stole-
tí pocházely v městysi Okříšky na 
Třebíčsku hasičské garáže, k nimž 

byl v roce 1976 přistaven kulturní sál. Když 
si však před pěti lety v Okříškách postavili 
novou hasičskou zbrojnici, vyvstala otázka, 
co si počít se starými garážemi?

Řešení se našlo v duchu rčení „zabít dvě 
mouchy jednou ranou“. Původní, již překá-
žející garáže byly zbourány a uvolnily místo 
nové moderní přístavbě ke stávajícímu kul-
turnímu domu. Ten byl zároveň kompletně 
zrekonstruován, takže vznikl nový moderní 
objekt s vyřešeným parkováním, v němž se 
nachází jak malý, tak velký sál s pódiem, 
balkonem a perfektním sociálním záze-
mím.

Sálek v přístavbě má vlastní bar a hlav-
ně samostatný vchod, takže může sloužit 
menším společnostem, aniž by bylo nutné 
otevřít celý kulturní dům. Objekt je rovněž 

nově zateplený a vybavený třemi samostat-
nými topnými okruhy, což je další ze vtip-
ných řešení, díky němuž nemusí být vytá-
pěn celý kulturní dům, koná-li se některá 
akce pouze v jeho jedné části.

„Cílem projektu, o jehož realizaci se vý-
znamně zasloužil místostarosta a jednatel 
našich Technických služeb Ladislav Přího-
da, bylo nabídnout moderní zázemí, odpo-
vídající 21. století, pro kulturní akce míst-
ních spolků a škol, rodinné oslavy našich 
spoluobčanů i setkání a semináře samo-
správ a regionálních firem,“ uvedl starosta 
městyse Mgr. Zdeněk Ryšavý.

„Dlouhodobě se zasazujeme o vytváření 
pěkného vztahu občanů k městysi a o zdra-
vý patriotismus. Určitě tomu napomohl 
způsob výstavby prostřednictvím vlastní 
organizace Technické služby Okříšky se 
zapojením místních a regionálních firem 
i s využitím brigádnické činnosti. Díky 

tomu se také podařilo snížit celkové nákla-
dy stavby oproti projektu a věříme, že i za-
jistit vyšší kvalitu díla. Důležitá byla i od-
vaha akceptovat moderní architektonické 
řešení, které však dobře zapadlo do stávají-
cí zástavby,“ dodal Zdeněk Ryšavý.

 /rš/

Zrekonstruovaný kulturní dům v Okříškách

Vtipná řešení pro kulturní dům v Okříškách
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Ze Studené na Jindřichohradecku za-
mířil do soutěže projekt Multifunk- 
ční místnost obecního úřadu. Obec si 

tímto projektem pomohla k prostoru s ka-
pacitou až celé jedné stovky míst, který ve 
Studené není nikde jinde k dispozici.

Původně to byla obřadní síň, která však 
po technické stránce byla velmi špatně vy-
bavená (špatné osvětlení, žádné odvětrání, 
slabé topení, stěny i podlahové povrchy 
nevyhovující), spíše šlo o velmi „retro zá-
ležitost“.

Rekonstrukcí vznikl multifunkční prostor 
s důrazem na kvalitní osvětlení, akustiku, 
reprezentativnost a využitelnost. V mul-
tifunkční místnosti lze pořádat slavnost-
ní obřady, stejně jako přednášky, besedy, 
workshopy i menší umělecké vystoupení. 
Nechybí tam totiž ani pódium s osvětle-

ním. Místnost je plně klimatizována, fun-
guje v ní kvalitní ozvučení a je tu datapro-
jektor s plátnem o rozměru čtyři metry.

Reprezentativní charakter místnosti je 
zřejmý už ve vstupním prostoru, kde je ve 
dveřích umístěna skleněná vitráž od umě-
leckého skláře.

„Žijeme v době, kdy není nutné bát se 
větších investic, jejichž hodnota zůstane 
do budoucnosti. Je potřeba realizovat pro-
jekty s vyšší přidanou hodnotou. Obyčej-
ných věcí, často udělaných jen pro oko, 
je totiž všude kolem nás dost – ať už jsou 
to věci z minulosti, nebo bohužel i nově 
vznikající. Prostor je potřeba nabídnout 
veřejnosti a dokázat ho ve prospěch veřej-
nosti využít, protože jen tak vložené pro-
středky přinesou efekt, který nemusí být 
nutně ekonomický,“ napsal starosta obce 

Ing. Zdeněk Med v nominaci projektu do 
soutěže. 

O realizaci projektu se významně zaslou-
žili tajemník úřadu Ing. David Fogl, bývalý 
starosta Vítězslav Němec, vedoucí staveb-
ního úřadu Lenka Horká a externí správce 
IT Roman Horký.

 /rš/

Místnost má kapacitu až sto míst

Studené slouží multifunkční místnost
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Novostavba areálu Mateřské školy Za 
Branou v Pacově na Pelhřimovsku 
přesahuje svým významem hranice 

města. Škola nejenže přijímá i děti z okol-
ních obcí, ale je také jediným regionálním 
logopedickým zařízením svého druhu.

Areál mateřské školy s kapacitou 120 dětí 
byl slavnostně otevřen v listopadu 2018 
a bylo věru z čeho se ve městě radovat. Ško-
la má k dispozici hlavní budovu a pět pa-
vilonů, stejně jako dopravní hřiště a zmo-
dernizovanou velkou zahradu s mnoha 
herními prvky. Cílem projektu, který se 
uskutečnil na místě starého školního areá-
lu ze sedmdesátých let minulého století, je 
pracovat s dětmi co možná nejvíce venku. 
Proto je součástí areálu jak bazén, tak třeba 
i kopec na sáňkování.

Zaujme i architektonické zpracování in-
teriéru a exteriéru, které bylo voleno s ohle-

dem na školní vzdělávací program této ma-
teřské školy kladoucí důraz právě na zdravý 
pohyb dětí ve venkovním prostředí.

Po provozní a ekonomické stránce je 
projekt výrazně šetrnější k životnímu pro-
středí než původní areál MŠ, který byl ener-
geticky velice náročný.

Příprava projektu, definování obsahu, 
myšlenek, plánování stavby a vnitřního 
vybavení a samotná realizace trvaly téměř 
deset let. Konala se k tomu řada veřejných 
setkání nad plánováním projektu, a to jak 
s obyvateli města, tak s učitelským sborem 
a dalšími zaměstnanci.

Koordinaci přípravy projektu zajišťoval 
starosta města Ing. Lukáš Vlček, který také 
vedl veřejná jednání a stál v čele týmu pro 
zajištění finančních zdrojů. Spolu s ním 
však na realizaci projektu pracovali i mnozí 
další. Například místostarosta Tomáš Ko-

cour jako hlavní stavební dozor investora, 
architekti, zaměstnanci MŠ v čele s ředi-
telkou Bc. Danou Maděrovou, investiční 
technici města, zaměstnanci DSO Stražiště, 
které koordinovalo dotační management 
a management veřejných zakázek apod.
 /rš/

MŠ Za Branou má kapacitu 120 dětí

Projekt, jímž Pacov hledí do budoucna

Příležitost stavět novou školu bývá 
v obcích vždy velkou událostí, která 
se opakuje pouze jednou za mnoho 

desítek, někdy i až za stovky let. Tuto prav-
du si vyzkoušeli i ve Psárech v okrese Pra-
ha-západ. 

V obci se čtyřmi tisícovkami obyvatel to-
tiž museli reagovat na katastrofální situaci 

s kapacitami škol v regionu, který je sou-
částí prstence okolo Prahy. Jenže kde vzít 
peníze na nákladný projekt nové základní 
školy vycházející vstříc i potřebám okol-
ních obcí? Starosta Milan Vácha byl jedním 
z těch, kdo se zasadili o to, aby v roce 2016 
vláda schválila dotační program Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy s alo-
kací 1,6 mld. Kč na podporu výstavby vel-
kých škol v Praze a okolí.

Z něho byla podpořena i stavba nové 
školy pro Psáry a Dolní Jirčany. Ovšem ne-
měla to být „obyčejná“ škola. Proto v obci 
neváhali sáhnout i k (mezinárodní) archi-
tektonické soutěži.

„Nechtěli jsme školu s dlouhými chod-
bami. Ale budovu s množstvím inspirativ-
ních a příjemných, vzájemně propojených 
prostor, které dětem umožňují vytvářet 
skupinky, sdílet se, relaxovat, vzdělávat se 

i hrát. Vybudovali jsme celodenní školu, 
která je komunitním srdcem obce a propo-
juje svět formálního a neformálního vzdě-
lávání napříč všemi generacemi. Multime-
diální laboratoř, kreativní a řemeslná dílna, 
divadelní jeviště, rozhlasové či kuchyňské 
studio, velká knihovna, kterou sdílejí školá-
ci spolu s obyvateli obce, stejně jako spor-
tovní zázemí a vlastně celou školu.,“ uvedla 
v nominaci projektu do soutěže místosta-
rostka Mgr. Martina Běťáková.  

Škola byla otevřena loni v září, přičemž 
celkové náklady na její vybudování přišly 
na 420 mil. Kč. Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy přispělo dotací 238 mil. 
korun, další peníze přidaly Středočeský 
kraj, IROP a MAS Dolnobřežansko. Obec na 
projekt vynaložila ze svých úspor 80 mil. Kč 
a dalších 34 mil. Kč z investičního úvěru.
 /rš/

ZŠ Amos byla otevřena loni v září

Psáry mají moderní školu pro 21. století
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V září 2018 byla dokončena rekon-
strukce Lidového domu ve Vsetíně. 
Zateplila se fasáda a střešní kon-

strukce, byla vyměněna okna, došlo i na 
úpravy komunikačního prostoru schodiště. 
Zvětšené a do hloubky protažené pódium 
v divadelním sále dostalo novou oponu, 
kovové zábradlí na galerii bylo nahrazeno 
skleněným, hlediště bylo vybaveno novými 
sedadly atd.

Pro realizaci projektu se zastupitelstvo 
rozhodlo jednomyslně – budova Lidové-
ho domu pochází ze třicátých let 20. století 
a bylo již nutné řešit její havarijní stav. Zá-
roveň město v čele se starostou Mgr. Ing. 
Jiřím Růžičkou chtělo v rámci rekonstrukce 
objektu zajistit i snížení jeho energetické 
náročnosti a celkových provozních nákladů.

Vedení města se postaralo i o to, aby 
o přípravě a průběhu rekonstrukce Lido-

vého domu byla podrobně informována 
veřejnost, ať už v radničním tisku, nebo 
na webu města. Ostatně jeho rekonstrukce 
byla samotnými občany zařazena do TOP 
10 problémů města v rámci veřejného pro-
jednávání celkového udržitelného rozvoje 
města pořádaného pod názvem S námi pro 
vás za jeden provaz.

Starosta města Jiří Růžička k tomu po-
znamenává: „Určitě i mnohé další územní 
samosprávné celky vlastní budovy, které by 
měly projít částečnou nebo kompletní re-
konstrukcí. Město Vsetín předvedlo mimo 
jiné zájem o zvelebení budovy jak z úrov-
ně exteriéru, tak interiéru. Cením si toho, 
že se město nebálo práce rozšiřovat, když 
postupně zjišťovalo další potíže se stavem 
objektu. Jde tudíž o ukázku rozsáhlé akce, 
která vhodným způsobem zajistila stav Li-
dového domu i do příštích desetiletí. Dů-

ležitý je také fakt, že divadelní představení 
navštěvují místní obyvatelé, ale i lidé z oko-
lí, pro něž je kvalitní zázemí při mnoha kul-
turních, společenských a dalších aktivitách 
příjemným bonusem.“
 /rš/

Na prstech jedné ruky by zatím bylo 
možné spočítat svazkové mateřské 
školy v celé republice. Patří k nim 

i Svazková MŠ VENKOV Železné v okrese 
Brno-venkov. Dvoupodlažní novostavba 
mateřské školy jako projekt šesti obcí – Že-
lezné, Šerkovice, Rohozec, Bukovice, Unín 
a Hluboké Dvory – začala fungovat pro pa-
desát dětí ve dvou třídách loni v září.

Jak uvedl starosta obce Železné a před-
seda výboru pro regionální rozvoj Zastu-
pitelstva Jihomoravského kraje Radomír 
Pavlíček, hlavním důvodem výstavby byla 
neexistence mateřských škol v těchto ob-
cích a nedostatečná kapacita okolních obcí 
k umístění přespolních dětí. Dalším z dů-
vodů byl vzrůstající počet obyvatel v da-
ných obcích vlivem intenzivní výstavby 
nových rodinných domů a vznikem dalších 
zástavbových území.

Vybudováním svazkové MŠ se zlepšila 
občanská vybavenost všech zapojených 
obcí. Vyřešil se problém s umísťováním 
dětí do školek v okolních obcích, které již 
měly naplněnou kapacitu, takže rodiče do 
těchto obcí často svým dětem přehlašovali 
trvalé bydliště, aby lépe vyhověli přijíma-
cím kritériím a zvýšili šanci na umístění 
svých dětí do MŠ.

V samotné obci Železné si od projektu 
také slibují, že nová svazková mateřská 
škola přispěje k přílivu nových zájemců 
o kulturní akce, které obec během celého 
roku pořádá. Nabízí se přitom také jistá 
míra spolupráce svazkové mateřské školy 
s místním Volnočasovým centrem Ráček 
a obecní knihovnou.

„Projekt Svazkové MŠ VENKOV Železné 
je prvním zařízením tohoto typu v Jihomo-
ravském kraji. Mohl by se stát vzorovým 
řešením pro další, zejména venkovské obce 
a regiony, které mají společný problém 
s kapacitou škol. Pro vznik naší svazkové 
školy jsme se inspirovali z několika málo 
projektů, které jsou již v České republice 
v provozu, například ve svazcích obcí Údolí 
Desné nebo Karlovarský Venkov,“ uzavřel 
starosta Radomír Pavlíček.

 /rš/

Obnovení provozu obecních kin si 
vytkl spolek KIVIKA se svým pro-
jektem Putovní biograf. Stojí za ním 

i Kateřina Černá, zaměstnankyně obecní-
ho úřadu v Žilině na Kladensku. 

Spolek, jehož členy jsou zejména býva-
lí zaměstnanci kin, důchodci i nejmladší 
generace, si klade za cíl obnovení provozu 
obecních kin v bývalém okrese Kladno. Na-
příklad v samotném okresní městě, kde dří-
ve fungovalo hned několik kin, zbylo pouze 
jediné. V celém okrese, kde se dříve uživilo 
43 kin, dnes přežila jenom dvě. 

Zánik kin v obcích přičítají nejen odli-
vu diváků či nedostatku filmových kopií 
a masivnímu nástupu multikin, ale také 
lhostejnosti provozovatelů kin, z valné vět-
šiny obecních a městských úřadů a částečně 
i nezájmu některých zaměstnanců biografů. 

Členové spolku, jak uvádějí na svém 
facebookovém prosilu, by během dalších 
dvou let rádi obnovili provoz alespoň pěti 
až šesti obecních kin. Příležitost vidí v no-
vých technologiích umožňujících i malé-
mu kinu promítat filmový titul v době jeho 
celostátní premiéry, tedy vlastně současně 
s multikiny. Jde o tzv. D-cinema, kde jsou 
pořizovací příslušné techniky, náklady však 
činí zhruba 2,5 až 3 mil. Kč. Ovšem existuje 
ještě jedna možnost, totiž e-cinema, s poři-
zovacími náklady dvacetkrát menšími, smí-
ří-li se provozovatel kina s tím, že filmy jsou 
uvolňovány se zhruba tří- až čtyřměsíčním 
zpožděním od premiéry. 

Pro malá kina, včetně letních, by však 
tento systém mohl být přijatelný, Větší 
obce s počtem obyvatel nad 2000, kina ve 
větších městech pak mají šanci s počáteč-

ním příspěvkem radnice, případně i s čás-
tečným příspěvkem od Státního fondu 
české kinematografie dosáhnout na profe-
sionální techniku špičkové úrovně.

 /rš/

Zrekonstruovaný Lidový dům ve Vsetíně

Svazková MŠ v obci Železné

Noční promítání v Lánech

Lidový dům ve Vsetíně je už zase pěkný

Na Brněnsku založili svazkovou MŠ

Svítá pro obecní kina naděje? Mohla by…
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Obecně závazná vyhláška města 
Blatná na Strakonicku mimo jiné 
umožňuje poskytnout slevu na 

místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů 
těm poplatníkům, kteří si vylepí nálepku 
Třídíme na své poštovní schránce, v míst-
ním sběrném dvoře předají nejméně jeden 
čtyřicetilitrový pytel plastů, případně plas-
tů ve směsi s nápojovými kartony na osobu. 
Dále je nutné tamtéž předat alespoň jeden 
z těchto druhů odpadu: buď upotřebené 
jedlé oleje v množství 0,5 litru na osobu 
nebo baterie v množství 0,3 kg na osobu či 
hliníková víčka od jogurtů v počtu 50 kusů 
na osobu.

Poplatník uvedeného místního poplat-
ku, který se zapojí do projektu Třídíme, 
dále musí vždy do konce kalendářního 

roku odevzdat na městském úřadě vypl-
něnou kartu programu, kterou obdrží ve 
sběrném dvoře, kde ji také jeho zaměst-
nanci potvrzují. Samozřejmostí je, že po-
platník nesmí dlužit na poplatku žádný 
nedoplatek.

Projekt ve městě uskutečňují od led-
na 2018 a k termínu uzávěrky loňského 
ročníku soutěže Komunální projekt roku 
(1. října) se do něj zapojilo na 37 procent 
obyvatel města. I když to vedlo ke snížení 
příjmů Blatné na tomto místním poplat-
ku (jeho celková roční sazba činí 480 Kč)  
o 5,5 %, podle starostky Bc. Kateřiny Ma-
lečkové očekávaný přínos projektu, totiž 
větší zapojení občanů do odpadového hos-
podářství města a zvýšení povědomí o dru-
zích odpadů vybíraných ve sběrném dvoře, 
které tedy neskončí nevytříděné na sklád-
ce, se naplňuje. Zvýšený zpětný odběr se 

díky projektu projevil zejména u použitého 
jedlého oleje.

Náklady města s necelými sedmi tisíci 
obyvateli na projekt, s nímž na zastupitel-
stvo města přišla právě Kateřina Malečko-
vá, jsou minimální. V podstatě sestávají 
pouze z nákladů na pořízení samolepek 
a karty projektu, které činily pouze devět 
tisíc korun. /rš/

Účast v projektu potvrzuje samolepka na poštovní schránce 

Projekt Třídíme se v Blatné osvědčuje

Soubor nové odpadové legislativy 
schválený českou vládou loni v pro-
sinci předpokládá, že od roku 2030 

bude zakázáno skládkování určitých dru-
hů odpadů. Město Nový Bydžov (okres 
Hradec Králové) se však už v předstihu 
rozhodlo podniknout kroky k tomu, aby 
na jeho území klesla produkce směsného 
komunálního odpadu (SKO), zvýšil se po-

díl separace a lépe se předcházelo vzniku 
odpadů. Ostatně fakt, že v tomto sedmiti-
sícovém městě na každého obyvatele evi-
dovali v průměru 232 kg SKO v popelových 
nádobách, byl dostatečně silným motivem 
k tomu, něco s tímto stavem udělat.

Město se proto projektem Třídím poho-
dlněji, platím méně už loni v lednu zapojilo 
do motivačního a evidenčního systému od-
padového hospodářství MESOH. Čím lépe 
v tomto systému domácnost třídí odpady 
a předchází jejich vzniku, tím větší slevu na 
místním poplatku získá.

Jak uvedla Bc. Lenka Hlaváčková, DiS., 
referentka odpadového hospodářství měs-
ta, která projekt iniciovala a stará se o jeho 
fungování, systém MESOH kromě výše 
uvedených přínosů rovněž poskytuje ob-
čanům možnost ovlivnit ekologickým pří-
stupem k nakládání s odpady výši svého 

poplatku za odpady, a učinit tak systém 
nakládání s odpady spravedlivějším, moti-
vačnějším a dlouhodobě udržitelným.

Domácnosti obdržely od města pytle na 
tříděný odpad společně s čárovými kódy, 
kterými pytle označují. Zároveň jim byl 
předán podrobný návod fungování systé-
mu a také čárový kód na popelnici se směs-
ným odpadem. Čárovým kódem byly ozna-
čeny i veřejné kontejnery na plast a papír, 
určené občanům, kteří nemohou využívat 
pytlový sběr.

Po načtení čárového kódu je tak připsáno 
dané domácnosti množství a druh odpadu, 
který vyprodukovala. 

Veškeré svoje snažení, průběžnou slevu, 
ale i aktuality či provozní dobu sběrného 
dvora mohou občané sledovat na internetu 
ve svém odpadovém účtu na www.mojeod-
padky.cz. /rš/

Přispět ke snížení spotřeby jednorázo-
vých plastů a podpořit ochranu život-
ního prostředí i sociální neziskovou 

organizaci Azylový dům pro matky s dětmi 
se stalo cílem projektu, který pod názvem 
Je to čistě na nás uskutečňují ve Vsetíně od 
přelomu let 2018 a 2019.

Město se rozhodlo vyhlásit na svém území 
boj proti jednorázově používaným plastům, 
ať už jde o plastové kelímky nebo mikroté-
nové sáčky. Jak konstatovala místostarostka 
a koordinátorka projektu Mgr. Simona Hla-
váčová, jde o to, aby ve Vsetíně byly jedno-
rázové kelímky cíleně nahrazovány vratný-
mi a mikroténové sáčky textilními. 

„Nedokážeme přesně říci, kolik mikrote-
nových sáčků bude díky textilním sáčkům 
nahrazeno a o kolik bude nižší spotřeba 
jednorázových kelímků. Lidé se však zača-

li nad problémem plastů zamýšlet, což je 
hlavním smyslem projektu,“ podotkla mís-
tostarostka. Uvedla však konkrétní příklad: 
Festival Valašské záření navštíví více než 
pět tisíc lidí. Na tuto akci bylo loni nasaze-
no 12 tisíc pro město vyrobených vratných 
kelímků. Po festivalu markantně ubylo 
plastového odpadu a nepořádku ve městě. 

Kelímky jsou vyrobeny z plastu, který se 
používá v potravinářském průmyslu. Jsou 
recyklovatelné, vydrží sto cyklů mytí. Na 
každé ze tří variant těchto kelímků v od-
lišném barevném provedení je motivem 
ovečka, přičemž každá varianta má i svůj 
slogan. Vratná záloha na kelímek činí 50 Kč. 
Na financování kelímků se podílejí městské 
společnosti, podnikatelský sektor.

Pokud jde o textilní sáčky, šijí se v míst-
ní neziskové organizaci Azylový dům pro 

matky s dětmi, Jejich výroba je hrazena za-
davateli, poskytované sociální služby v rám-
ci azylového domu jsou částečně hrazeny 
z rozpočtu města, provoz šicí dílny je finan- 
čně podporován Nadací Terezy Maxové. 
Jedna z největších místních firem už tyto 
textilní sáčky zakoupila a věnovala svým za-
městnancům ke dnům matek a otců.  /rš/

Čárové kódy na popelnicích

Vratné kelímky ve třech variantách lze koupit od loňského 

roku i v městském infocentru

Nový Bydžov vsadil na systém MESOH

Je to čistě na nás, dobře vědí ve Vsetíně
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S nápadem na projekt přišli obyvate-
lé obce Chlumětín při akci nazvané 
Kulaté stoly, pořádané v rámci pro-

gramu MA21. Projekt Obnova místa pasiv-
ního odpočinku u Domu s pečovatelskou 
službou získal nejvíce hlasů. Při samotné 
realizaci projektu byla využívána šikovnost 
místních lidí a řemeslníků při stavbě altánu 
a úpravě prostranství. Projekt byl dokon-
čen vloni v září.

Pozemek v okolí domu s pečovatelskou 
službou (DPS) se proměnil ve skutečnou 
zahradu, která obyvatelům DPS poskytuje 
možnost odpočinku, ale i možnost relaxace 
prostřednictvím práce na zahrádce, na kte-
rou byli obyvatelé povětšinou zvyklí, než se 
přestěhovali. Projekt byl zaměřen na nové 
koncepce řešení prostoru v okolí DPS. Je 
zde instalována lavička, venkovní stůl, od-

padkový koš, dřevěný altán, nášlapy v trávě 
a kamenný chodník. Byly vysázeny rostliny 
zapadající do rázu místní krajiny a upraven 
trávník. Dále je navrženo zbudování tůňky 
východně od objektu domu pro akumulaci 
a zadržování vody.

„Díky zrealizovanému projektu se nám 
podařilo vytvořit místo pro pasivní od-
počinek pro všechny obyvatele DPS i pro 
obyvatele obce Chlumětín, kteří do těchto 
prostor mají volný přístup. V dřevěném al-
tánků v rohu zahrady se scházejí lidí k od-
počinku a posezení se svými přáteli. Vel-
kým přínosem je i to, že se sami obyvatelé 
DPS starají o tento kus zeleně, což je nutí 
i v pokročilejším věku k práci a k aktivi-
tám spojených s údržbou zeleně,“ hodnotí 
projekt starosta obce Jiří Vaníček. Celkové 
náklady na projekt činily 145 042 Kč a byly 

pokryty z rozpočtu obce Chlumětín se za-
pojením 70procentní dotace z Ministerstva 
zemědělství.  Starosta obce Jiří Vaníček, za-
jistil potřebná povolení, vyřídil dotaci, aby 
tento projekt mohl dostat zelenou.

 /ev/ 

KOMUNÁLNÍ PROJEKT ROKU 2019

Na stavbě se podíleli místní řemeslníci a občané obce
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Cesta po železnici mlže být buď dob-
rá, nebo špatná. Stejné je to i se 
stanicemi. V Čelákovicích u Prahy 

vloni v létě dokončili modernizaci místní 
železniční stanice. Investiční akce byla fi-
nancována Správou železniční dopravní 
cesty (SŽDC). Vedle opravy výpravní bu-
dovy byla vybudována dvě nová nástupiště 
(vnější, ostrovní), dva podchody spojující 
oddělené části města a zcela nová cyklověž 
s kapacitou 118 jízdních kol. Nádraží, které 
patří mezi 50 nejvytíženějších železničních 
stanic v Česku, je teď plně bezbariérové.

Realizací projektu se výrazně zlepšily 
podmínky dostupnosti železniční dopravy 
v Čelákovicích, zvýšila se bezpečnost ces-
tujících i rychlost vlaků. Díky vybudova-
ným nástupištím má železniční trať vyšší 
prostupnost a cestující se snáze dostávají 
z tratí navzájem oddělených částí města. 

SŽDC proinvestovala na území města asi 
870 mil. Kč, jedná se o největší vnější in-
vestici na území města s více než 12 000 
obyvateli za uplynulých 30 let. Výstavbou 
cyklověže byla podpořena ekologická cyk-
listická doprava a v příštím roce bude ještě 
vybudován parkovacím dům s kapacitou 
97 míst. Projekt byl financován převážně 
z prostředků SŽDC (nástroj CEF), část fi-
nančních prostředků (např. výstavba pod-
chodu, vybudování kamerového systému) 
byla hrazena z rozpočtu města Čelákovic.

Železniční stanice Čelákovice byla vybrá-
na jako jeden z deseti finalistů z celkového 
počtu 66 nominovaných železničních sta-
nic a zastávek do 13. ročníku soutěže Nej-
krásnější nádraží ČR 2019. Zásadní podpo-
ru optimalizaci traťového úseku Lysá nad 
Labem (mimo) – Praha-Vysočany vyslovili 
starosta Josef Pátek a místostarosta Petr 

Studnička již v roce 2006. Od té doby pů-
sobí oba v Zastupitelstvu města Čelákovic 
a dlouhodobě podporují rozvoj železniční 
dopravy ve městě.   /ev/

Čelákovice už mají moderní vlakovou stanici

V Chlumětíně pečují o své spoluobčany

Víceúčelový obecní dům v Hodicích 
(Kraj Vysočina), který byl zprovoz-
něn vloni v červenci, vznikl adap-

tací objektu bývalé prodejny. Chátrají-
cí dům uprostřed návsi obec odkoupila 
a vytvořila zde zázemí pro bezbariérovou 
místní knihovnu, pro setkávání občanů 
při různých příležitostech a prostor pro 
poskytování drobných služeb - v sou-
časné chvíli zde úspěšně funguje kadeř-
nictví, nájemce do druhého prostoru se 
teprve hledal. Dále zde vzniklo zázemí 
pro pořádání akcí na návsi. Najdeme zde 
kuchyňku s výdejním oknem, skladova-
cí prostory, i zvenku přístupné toalety. 
Obecní dům se v krátké době stal centrem 
dění společenského a kulturního života 
v obci.

Celkové náklady na projekt ve výši 8,457 
mil. Kč byly financovány z rozpočtu obce 
Hodice. Na vybavení knihovny získala do-
taci 127 tisíc Kč z Fondu Vysočiny z Progra-
mu "Obnova venkova vysočiny 2019", zby-

tek nákladů ve výši 131 735 Kč obec hradila 
ze svého rozpočtu.

Starosta obce Ing. Josef Bakaj se zasa-
dil o prosazení projektu v zastupitelstvu, 
seznámil s ním obyvatele a získal pro něj 
podporu veřejnosti. Projekt po celou dobu 
vedl, od zadání studií možné realizace, 
zadání projektové dokumentace, přes hle-
dání možných způsobů financování, až po 
vyhlášení výběrových řízení, dozorování 
stavby, vybavení budovy a další činnosti. 
Projekt dále rozvíjí plánovanými úpravami 
okolí a především podporou aktivit Místní 
knihovny i spolků. Poděkování za projekt 
patří dále: architektům Haně Nytrové a Mi-
lanu Nytrovi, a knihovnici a zastupitelka 
obce Bc. Ivana Kalinová a zastupiteli Petru 
Novotnému, předsedovi Stavebního výbo-
ru obce.  

 /ev/

Je zde umístěno mateřské centrum, pořádají se zde jazyko-
vé kurzy, setkání seniorů, tvořivé dílny, příměstské tábory, 
schůzky spolků

Obecní dům v Hodicích nabízí zázemí 
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Stanici Čelákovice průměrně využívá v pracovní dny 6 152 
cestujících



1 / 202028

KOMUNÁLNÍ PROJEKT ROKU 2019

Existuje řada nevzhledných staveb, zá-
koutí a plotů ve veřejném prostoru, 
které je po domluvě s majiteli možno 

zkrášlit. Stejně tak lze umělecky ztvárnit 
historická, moderní, sportovní i kulturní 
témata. V Chýni nedaleko Prahy vytvořili 
v roce 2018 sprejeři unikátní dílo k osla-
vám 100 let republiky a nazvali ho „100 let 
hrdosti národa v obrazech“. Dílo zazna-
menává významné činy našich občanů na 
poli společenském, kulturním, vědeckém, 
sportovním, ale také jejich osobní stateč-
nost a hrdinství; nachází se na 60ti metrech 
dlouhé zdi vedoucí parkem Višňovka. Re-
alizovala ho skupina umělců okolo Nikoly 
Vavrouze pod jménem Khoma.cz. Součás-
tí byl i happening pro občany, při kterém 
mohli na stráň pod zeď zasadit cibulku kro-
kusu. Současně vznikl edukativní web pro 
veřejnost http://100let.chyne.cz/. 

„Primárně šlo o zkrášlení betonové zdi 
v parku, které ale zároveň symbolicky pro-
pojilo starou a novou zástavbu, jde od vý-
chodu na západ as událostmi od roku 1918 
do roku 2018. V roce 2018 jsme zvažovali 
řadu možností, jak v obci, která dříve měla 
600 obyvatel a nyní přes 3000 důstojně při-
pomenout 100 leté výročí. Chýně je zároveň 
nejmladší obcí ČR a moderní umění v po-
době streetart k ní prostě patří,“ komento-

vala dílo starostka obce Anna Chvojková. 
Přínos byl i v následném omezení graffiti 
v obci. Zeď má i vzdělávací funkce-proběh-
la řada setkání se studenty. S nápadem na 
zkrášlení zdi obrazy ke 100letému výročí 
přišla starostka prosadila ho v zastupitel-
stvu, podílela se na výběru obrazů, utváření 
barevnosti. Obec zaplatila z vlastních zdro-
jů náklady na ubytování umělců, za barvy 
a za umělce celkem asi 150 tisíc korun. /ev/

Akce svěcení křížku průběhu příprav byla veřejnost pouze informována o záměru vytvoření, v průběhu realizace již mohli 

u zdi diskutovat. Lidé se aktivně podíleli na sázení krokusů a následně na vytváření informací na webu

Chýňské Street Art – 100 let hrdosti národa
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Vybudování dětského hřiště v místní 
části obce Lipová-lázně – v prosto-
ru Dolní Lipové u Selské v létě 2018 

bylo iniciováno zdejšími občany, kteří mají 
děti v předškolním věku. V průběhu jara 
2018 občanská iniciativa několikrát jednala 

s obecním úřadem Lipová-lázně, pro tento 
účel bylo vytipováno vhodné místo i rozsah 
herních prvků včetně úpravy okolí. Vše bylo 
prováděno ve spolupráci obce a občanů.
Obec následně zajistila vhodný prostor 
a nechala vybudovat dětské hřiště. Místní 
obyvatelé se podíleli jak na přípravě pro-
jektu, tak na vyhledání vhodného prostoru, 
na rozsahu herních prvků, úpravách okolí 
a také se společně řešila finanční nároč-
nost. Lidé se tedy plně podíleli na investici, 
která jim bude sloužit. Vybudování spodní 
stavby hřiště prováděla příspěvková orga-
nizace Obecní služby Lipová-lázně, p. o., 
která veškeré práce prováděla z příspěvku 
obce, bez zisku a bez přidané hodnoty. Do-
šlo k výrazné úspoře veřejných prostředků.
Projekt byl financován z prostředků obce. 
Spodní stavba vyšla na 232 475 Kč, herní 
prvky dodávala společnost Bonita Group 

Service za částku 362 073 Kč, ostatní nákla-
dy obce činily 78 697 Kč. Celkové náklady 
projektu se vyšplhaly na 673 245 Kč. „Ob-
čanská iniciativa je vhodným nástrojem 
pro úpravu životních podmínek v obci. Lidé 
iniciovali vybudování dětského hřiště, sami 
se podíleli na přípravě projektu, na výběru 
lokality, na rozsahu vybavení hřiště a nyní 
prostor mohou využívat. Zmizely dřívější 
černé skládky a došlo k úpravě části ve-
řejného prostranství,“ zhodnotil výsledek 
projektu starosta obce Ing. Lubomír Žmo-
lík, který inicioval komunikaci s občanskou 
skupinou. Prosadil vybudování dětského 
hřiště v zastupitelstvu obce a zasadil se i fi-
nancování z prostředků obce. Jan Prejda, 
ředitel Obecních služeb Lipová-lázně, p. o. 
zajistil s pracovníky obce výstavbu spodní 
stavby a terénní úpravy okolí.
 /ev/

Obec Blatno společně s partnery 
z Německa zrealizovala vloni pře-
shraniční projekt, v rámci kterého 

byla v Marienbergu obnovena bylinková 
stezka a v obci Blatno vznikl přírodní park. 
Mládež z obou stran česko-německé hra-
nice pod vedením odborníků zkultivovala 
veřejný prostor, vybudovala během týdne 
v Blatně přírodní park s květinovou loukou, 
ovocnými stromy, keři, květinami a byli-

nami typickými pro Krušnohoří. Jsou zde 
naučné interaktivní tabule pro děti a místa 
pro relax a odpočinek. Použity byly pouze 
místní či lokální přírodní materiály – ká-
men, dřevo, štěrky.

Na realizaci projektu se podíleli zástupci 
obce, obecní zaměstnanci, místní občané, 
dobrovolníci a žáci základní školy z Jirko-
va a studenti chomutovského gymnázia za 
českou stranu, za německou pak pracovní-
ci muzea a města Marienberg, lektoři a pří-
rodovědci, studenti gymnázia. „Příprava 
projektu, fyzická práce a volnočasové ak-
tivity nás všechny velmi sblížily. A přede-
vším, ve středu obce vznikl veřejný prostor, 
který obec kultivuje, který ctí a respektuje 
přírodu Krušnohoří, který nabízí prostor 
pro posezení a setkávání a který vychovává. 
Díky našim přeshraničním partnerům jsme 

se naučili zakládat květinové louky, kte-
ré budeme zakládat ve všech našich osmi 
obcích, které pod Blatno spadají,“ uvedla 
Iveta Rabasová Houfová, starostka obce 
Blatno. 

Rozpočet obce na rok 2019 byl v pří-
jmech 13,5 mil. Kč, ve výdajích 16,5 mil. Kč, 
rozdíl mohou tvořit dotační projekty, které 
byla realizované vloni, ale dotace ještě není 
v příjmové části rozpočtu. Projekt byl spo-
lufinancován EU a celkové náklady na něj 
dosáhly výše okolo 500 tis. Kč, z toho dota-
ce, která bude obci poskytnuta v letošním 
roce, činí 350-380 tisíc korun.

Pomáhali celé léto se zaléváním sazenic, 
stromů, keřů. Dobrovolní hasiči měli roze-
psané služby na kropení. Realizace projek-
tu byl intenzivní zážitek pro mnoho míst-
ních nadšenců.  /ev/

Místní obyvatelé se podíleli na přípravě celého projektu

S budováním parku pomáhali i místní občané - poskytli 

kamenivo, dělali, co bylo potřeba, a nosili různé občerstvení

Lipová-lázně má nové dětské hřiště 

Přírodní park Blatno stmelil lidi v obci
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Původní nevyužívaná požární nádrž 
umístěná v městské části Praha-Bě-
chovice v sobě skrývala netušený 

potenciál. Architekti Milena a Ondřej Tom-
kovi ji svým návrhem během let 2017-2019 
přeměnili na oddychovou relaxační zónu 
s prostornou palubou připomínající stře-
domořské maríny. Severní břeh s tlume-
ným osvětlením byl ponechán pro potřeby 
rybářů, kteří tam mají svůj klid a mohou 
i nadále provozovat jejich tichou zálibu. 
Došlo také k oddělení silnice od chodníků 
a rybniční Korzo se stalo velmi oblíbeným 
cílem pro krátké procházky maminek s dět-
mi nebo místních seniorů.

„Nejvyšším přínosem je společenské 
a estetické zvýšení úrovně veřejného pro-
storu a lidé, kteří by se sem předtím ne-
vydali, zde začínají trávit svůj volný čas. 

V místě jsou pořádány slavnostní akce typu 
svateb, narozeninových oslav či posezení 
v nově instalovaném altánu,“ uvedl staros-
ta MČ Praha-Běchovice Ondřej Martan. 
Ten měl a má svou vizi budoucí podoby 
revitalizované požární nádrže dlouhodo-
bě spojenou s kompletní revitalizací cen-
tra městské části. Vedle provedené rekon-
strukce – revitalizace vodní plochy a jejího 
přímého okolí připravuje společně s praž-
ským magistrátem i realizaci přilehlého ná-
městí, stejně tak jak byla před dvěma lety 
dokončena i zásadní rekonstrukce kulturní 
památky Stará pošta. Revitalizovaný rybník 
tak zapadá do jeho celkové koncepce. 
Starosta se snaží o zkvalitnění veřejného 
prostoru už 12 let. Akci financoval z 90 pro-
cent prostřednictvím dotace MHMP, zby-
lých deset procent dodala městská část. Ve-

řejnost (asi 200 lidí) byla prostřednictvím 
zájmových spolků (rybáři, hasiči) oslovena 
s dotazem na možné využití prostoru jako 
veřejného koupaliště. Tato alternativa byla 
odmítnuta, proto byl zachován původní 
charakter – rybník. /ev/

Vodní plocha v centrální části obce má vysoký potenciál pro 

rekreační a relaxační vyžití

Rybník v Běchovicích už slouží pro relaxaci

V obci Meclov v okrese Domažlice 
v jihozápadních Čechách myslí na 
děti a jejich rodiče. Před budovou 

mateřské školy byla vybudována parko-
vací místa pro rodiče a návštěvníky školy 

a upraveno přilehlé prostranství parkovou 
úpravou. Prostor za základní školou byl 
zpevněn a vytvořila se místa pro parkování 
zaměstnanců školy. Přilehlý pozemek, na 
kterém se nacházely základy bývalých fot-
balových kabin, byl rekultivován tak, aby 
ho mohli využívat žáci obou škol pro výu-
ku. Byla opravena cesta přiléhající k oběma 
budovám a byly vybudovány nové chod-
níky a vyměněn asfaltový povrch. Okolí 
obou škol bylo nově oploceno. Hlavním 
přínosem je především zvýšení bezpečnos-
ti všech, kteří uvedené prostory využívají – 
zaměstnanci školy, žáci, rodiče, návštěvní-
ci školy, ale i občané, kteří projíždějí kolem 
škol do navazující obytné zóny. 
„Po zateplení budovy mateřské školy a re-
konstrukci sociálního zázemí a kuchyně 
začali rodiče i pedagogové volat i po opra-
vě okolí kolem škol. Dříve se na úzké ulici 
mísili lidé s auty přivážejícími děti, rázem 

byla ucpaná celá vozovka a vznikaly nebez-
pečné situace. Pro zachování bezpečnosti 
v okolí škol nezbylo než akci financovat 
z vlastních prostředků. Nová komunikace, 
parkoviště, úprava zahrady a nové oplo-
cení školy a školky se svým vzhledem staly 
rázem ozdobou celé obce. Upravený po-
zemek za školou umožní žákům praktic-
kou výuku mimo školu,“ popsala projekt 
starostka obce Pavlína Kaufnerová, která 
projekt vedla a spolupracovala se zastu-
piteli a zaměstnanci školy. Dále jednala 
s veřejností a rodiči dětí, kteří se zapojili do 
realizace. 
Úpravy byly prováděny během let 2017 
až 2019, vyšly na 4 249 973 Kč a vše bylo 
hrazeno pouze z rozpočtu obce Meclov.  
Projekt byl konzultován s rodiči a zaměst-
nanci školy. Některé úpravy iniciovali také 
samotní žáci.
 /ev/

Levandulové záhony kolem chodníku osazovali rodiče 
s dětmi 

V Meclově chodí děti do školy už bezpečně 
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V roce 2006 se po přívalovém dešti 
protrhly hráze rybníků nad vesnicí 
a celá náves Meclova na Domažlic-

ku byla zatopena takzvanou stoletou vo-
dou, což nezůstalo bez následků. Vznikla 
myšlenka na celkovou rekonstrukci návsi. 
V roce 2014 byla vyhotovena projektová 
dokumentace. Po jejím přizpůsobení se 
finančním možnostem obce (nenašla se 
vhodná dotace) došlo v roce 2018 k rea-
lizaci. 

Prostor kompletně změnil svou tvář. 
Vznikly pásy zeleně, odpočinková zóna 
s hracími prvky pro děti a několik vyme-
zených parkovacích míst. Zároveň zůstal 
zachován přístup k nemovitostem. Při 
stavbě nebyl využit asfalt, ale zámková 
dlažba a zatravňovací bloky. Z nevzhled-
né a prašné plochy se zbytky asfaltu, která 

byla využívána převážně automobilovou 
dopravou, se stalo místo, kde lze trávit 
volný čas s dětmi, jsou zde umístěny hra-
cí prvky, je možné posedět na lavičkách 
pod lipou a popovídat se sousedy, či se 
jen tiše kochat okrasnou zelení a pohle-
dem na nedalekou vodní plochu. Náves 
byla utvořena tak, aby zde mohli trávit 
čas i místní občané a děti, ale zároveň 
zůstal zachován volný přístup k nemovi-
tostem. Zámková dlažba umožňuje va- 
riabilitu při případných úpravách prosto-
ru. Zároveň se celkově zklidnila doprava 
v centru obce.

Projekt byl prováděn od června do listo-
padu 2018 a veškeré náklady byly hrazeny 
pouze z rozpočtu obce Meclov, celková 
částka dosáhla téměř tří milionů korun 
(2 964 886 Kč). 

„Podobnou proměnu prostranství lze 
doporučit i jiným obcím. Zeleň a odpočin-
ková zóna přispěje k oživení a vylepšení 
vzhledu každé obce,“ řekla starostka obce 
Pavlína Kaufnerová, která projekt vedla 
a spolupracovala se zastupiteli a místními 
občany.

 /ev/

Nová náves Třebnice v části Meclova se místním líbí

Náves Třebnice se stala místem odpočinku
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Projekt Revitalizace Mělnické ulice je 
završením trojice významných revi-
talizačních projektů v centru města 

Mšena ve Středočeském kraji. Po dokončení 
obnovy náměstí Míru, Masarykovy a Bole-
slavské ulice byla nyní obnovena Mělnická 
ulice, která je hlavní komunikací ze směru 
od Mělníka. Součástí 700 m dlouhého opra-
vovaného úseku byl i předprostor městské-
ho hřbitova, prostor zvaný dříve Václavské 
náměstí a nové odpočívadlo u modliteb-
ny. Velká část řešeného území je součástí 
městské památkové zóny. Byly tedy obno-
veny původní kamenné dlažby, vysazen 
značný počet nových stromů a osazen nový 
mobiliář. Revitalizace Mělnické ulice uza-
vřela náročnou etapu obnovy městského 
jádra. Po více než jedenáctiletém období 
jsou nyní zrekonstruovány všechny hlavní 
městské veřejné prostory, včetně centra 

města. To v současnosti nabízí další veřej-
ný prostor pro pořádání trhů a dalších akcí. 
Jelikož byly všechny tři revitalizační projek-
ty realizovány stejným realizačním týmem, 
podařilo se projekt revitalizace Mělnické 
ulice dokončit a udržet dříve započatou vý-
tvarnou koncepci veřejných prostor. Celým 
rozsahem obnovy je Mšeno jistě jedinečné 
a stává se vyhledávaným turistickým cílem. 
Veřejnost se projektu účastnila formou ku-
latých stolů v rámci MA21 a mohla projekt 
připomínkovat už ve fázi studie. 
   „Od počátku revitalizace městského jádra 
ve Mšeně, od roku 2007, se snažím být ta-
hounem přeměny veřejných prostranství 
ve městě. Podařilo se mi projekty prosadit 
v zastupitelstvu, vyjednat podmínky s pa-
mátkáři, dohodnout společnou realizaci 
s krajem (a se čtyřmi různými vedeními) 
a zajistit financování. A následně je dotlačit 

do konce, což nebylo nikdy lehké. Samo-
zřejmě ve vzájemné výborné spolupráci 
s architektonickým týmem a stavebním do-
zorem,“ uvedl své zkušenosti Martin Mach, 
starosta Mšena.  /ev/

Součástí ulice, jedné z hlavních turistických tras v regionu, 

je i nově zřízené odpočinkové místo u modlitebny

Mšeno má krásné nové centrum města

Vloni v červnu byla zprovozněna 
nová autobusová čekárna v obci 
Němčovice na Plzeňsku. Po rekon-

strukci silnice II. třídy byly vystavěny na 
okraji obce nové autobusové zálivy, chod-
níky a středový ostrůvek pro bezpečné 

přecházení. Taktéž byla odstraněna stará 
plechová čekárna a na jejím místě vznikla 
nová autobusová čekárna. Prvotní nápad 
byl, že by měla být atypická a zdálky viditel-
ná, aby auta projíždějící tímto úsekem zpo-
malila, neboť v tomto rovném úseku často 
jezdila (a jezdí) poměrně rychle. Stavba se 
veřejnosti podle slov starosty obce Karla 
Ferschmanna líbí a obec se jí zviditelnila. 
„Stavba samotná je neobvyklá, stejně ne-
obvyklé a nečekané bylo zapojení veřejnos-
ti, řemeslníků a dobrovolníků. Další a další 
nápady na její vylepšení přicházely každý 
den a po dokončení se tady denně fotogra-
fují kolemjedoucí. Utvoření veřejného pro-
storu je v tomto případě dokonalé, dá se 
říct samozřejmě s nadsázkou,“ komentoval 
dílo Karel Ferschmann.

Výše celkových nákladů nepřekročila 
částku 120 tis. Kč. „Poměrně nízké staveb-

ní náklady s ohledem na velikost objektu 
jsou proto, že řada řemeslníků (zedníci, 
elektrikář, truhlář, pokrývač, sklenář ad.) 
pracovala úplně zadarmo, nebo jen za ma-
teriál, část prací odvedli brigádníci, místní 
ženy se zapojily do stavby skalky a výsad-
by zeleně. Primalex dodal na stavbu spon-
zorsky fasádní barvu v hodnotě nejméně 
deset tisíc korun, místní dřevorubec do-
dal zdarma dubové špalky, lešení zdarma 
zapůjčila místní firma, postavičky vyřezal 
sochař Ivan Šmíd, šály upletla důchodky-
ně. S nápadem přišel starosta obce, poté 
nechal zpracovat architektonický návrh, 
odsouhlasit ho zastupitelstvem, předsta-
vil ho veřejnosti a koordinoval řemeslníky 
a brigádníky a celou stavbu. Poděkování 
patří také řemeslníkům, kteří se do stavby 
zapojili. 

 /ev/

Stavba je jednopatrová (patro zatím bez využití, sedlová 

střecha, osvětlená, vzadu hodiny, kamerový dohled

Nová autobusová čekárna je v Němčovicích
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Nový typ schodiště, které má více-
účelové využití, mají od loňského 
léta v Orlové-Lutyni na Ostravsku. 

Schody slouží nejen k chůzi, ale jsou vyu-
žívány i k nácviku parkouru. Tato aktivi-
ta je mezi místní mládeží velice oblíbena, 
schody jsou tak využívány k tréninku skoků 

a pohybu v přirozeném městském prostře-
dí. Pobytové schody přispěly nejen ke zlep-
šení veřejného prostoru, ale i k podpoře 
sportu ve městě

Projekt byl realizován v centru města Or-
lová-Lutyně, uprostřed panelového sídliště 
s vysokou koncentrací obyvatel a je součás-
tí celkové revitalizace veřejného prostran-
ství. V předmětné lokalitě již byl umístěn 
nový mobiliář, vykácena stávající a vysá-
zena nová zeleň s mokřadem, vybudovány 
nové zpevněné plochy a veřejné osvětlení. 
Pobytové schody lokalitu změnily. 

Projekt byl financován z rozpočtu měs-
ta Orlová a spolufinancován Nadací ČEZ. 
Celkové náklady na realizaci činily 3226 
milionu korun, nadační příspěvek ČEZ 
byl ve výši jeden milion korun. Projekt je 
uveden v Akčním plánu naplňování stra-

tegického plánu rozvoje města Orlová na 
období 2018–2021, strategický dokument 
byl veřejně projednáván s občany města 
a schválen zastupitelstvem. Do realizace 
projektu nebylo možno zapojit veřejnost, 
jelikož se jednalo o odborné stavební prá-
ce. 

Záměr řešení celé lokality pochází z roku 
2017, kdy byla zpracována městským ar-
chitektem architektonická studie. Ta byla 
podkladem pro zpracování projektových 
dokumentací jednotlivých akcí, mezi které 
patří i pobytové schody. Zásluhu na reali-
zaci projektu má Ing. arch. David Kotek, 
městský architekt, dále Ing. Martina Szot-
kowská, vedoucí odboru rozvoje a investic, 
Ing. Jolana Plášková, která má na starosti 
realizace investičních akcí. 

 /ev/

Jedná se o betonové stupně různé délky a šířky, které na 

sebe navazují a propojují vymezený prostor

Pobytové schody zdobí Orlovou-Lutyni
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Vloni v září byl v městské části Pra-
ha-Satalice slavnostně zprovoz-
něn nový areál pojmenovaný po 

nejznámějším satalickém rodákovi Jiřím 
Hubačovi. Nyní slouží ke kulturním, spole-
čenským, komunitním, sportovním a rela-
xačním aktivitám místních. Součástí areálu 
jsou základní umělecká škola, Komunitní 
centrum, výstavní prostory, podporované 
byty, nebytové prostory pro drobné řeme-
slníky, venkovní pódium, fitpark, dětské 
hřiště a pobytová louka. 
  „Hlavním impulzem k revitalizaci byla 
snaha o zvelebení místa v historickém já-
dru obce a poměrně velkého pozemku, kde 
dříve sídlil státní statek. Naším zájmem 
bylo, aby celý areál zůstal v majetku měst-
ské části a byl využívaný veřejností,“ uvedla 
starostka městské části Milada Voborská. 

Součástí areálu jsou i byty podporovaného 
bydlení, část budov zůstává v pronájmu

Komunitní centrum v MČ Praha-Satalice 
nabízí prostor pro seniory, dětské skupiny, 
spolky i handicapované občany. Kromě 
organizování přednášek a seminářů jsou 
v něm pořádány společenské a kulturní 
akce, které mají za cíl podpořit pospolitost 
občanů a setkání místních i sousedů z přes-
polních městských částí. Díky rozmanitosti 
nabízených služeb a aktivit je centrum hoj-
ně využíváno, daří se propojovat různé vě-
kové kategorie i cílové skupiny. 

Finanční náklady na vybudování are-
álu byly pokryty z několika zdrojů: SFŽP  
2 007 800 Kč, EU fondy 8 mil. Kč, Fond 
rozvoje dostupného bydlení HMP 11 391 
000 Kč, hlavní město Praha 27 897 500 Kč 
a městská část dala 11 374 500 Kč. „Jako 

starostka městské části jsem byla u prvních 
myšlenek, u příprav i realizace, nyní vedení 
městské části spolupracuje na organiza-
ci chodu areálu. Vycházeli jsme z potřeb 
místních obyvatel a možností, které nabízí 
umístění areálu, také z demografické ana-
lýzy a uspokojení potřeb na základě demo-
grafického výhledu. Rekonstrukce areálu 
probíhala postupně, do úprav zeleně se 
zapojili i členové spolků.  /ev/

Komunitní centrum v MČ Praha-Satalice

Komunitní centrum Jiřího Hubače otevřeno

Rudná v okrese Praha-západ ve Stře-
dočeském kraji vznikla v lednu 1951 
administrativním sloučením dvou 

dosud samostatných obcí – Dušníků a Ho-
řelic. Vloni zde byla dokončena celková 

revitalizace nejstarší části města, původně 
návsi obce Dušníky. Jedná se o komplet-
ní předělání parku a veškerých souvisejí-
cích zařízení na ploše více než 7000 metrů 
čtverečních. Vzhledem k faktu, že se jedná 

o historické území města, je hlavním pří-
nosem zvelebení veřejného prostoru s no-
vou rozšířenou funkcí (nově vzniklé trhové 
místo). „Rudná díky své poloze a způsobu 
vzniku přišla o přirozená centra, vloni byla 
dokončena obnova jednoho z nich,“ popsal 
projekt Lubomír Kocman, starosta Rudné.
Náklady na projekt revitalizace ve výši zhru-
ba 11 milionů korun hradilo město ze svého 
rozpočtu. Tento projekt může podle Lubo-
míra Kocmana sloužit ostatním obcím jako 
vzor obnovy historických částí obcí. Projekt 
byl projednáván s veřejností, publicita byla 
zajištěna v místním časopisu. 
  „Myšlenka existovala dlouhou dobu, vždy 
ale dostávaly přednost jiné projekty. S tou-
to myšlenkou přišlo zastupitelstvo města 
z období 2014–2018. Na projektu se podí-
lelo několik desítek osob,“ uzavřel starosta.  
 /ev/

Hlavním přínosem projektu je zvelebení veřejného prostoru a nově vzniklé trhové místo

Havlíčkovo náměstí v Rudné je v novém
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Ve druhé zóně chráněné krajinné 
oblast (CHKO) Žďárské vrchy byla 
v roce 2018 vybudována zemní tůň 

o ploše 289,5 m2. Pozemek byl patrně v mi-
nulosti využíván jako sad – byl zarostlý ná-
letovými dřevinami a značně podmáčený 
mnoha stružkami, které do něj vedou. Nově 
vzniklá tůň udržuje a zlepšuje přírodní stav 
území a zachovává a vytváří optimální eko-
logické funkce oblasti.

Tůň je sycena srážkovou vodou a vodou 
z odvodňovací stružky a je udržována bez 
rybí obsádky. Takovéto vody bývají bio-
logicky hodnotnější, neboť výskyt vod-
ních bezobratlých a larev obojživelníků 
není limitován jídelním tlakem ryb. Tůň 
je udržována dobře osluněná. Právě to je 
předpokladem pro to, aby se stala vhod-
ným biotopem pro obojživelníky a vodní 
bezobratlé. Nový drobný biotop pro roz-

množování a vývoj vodních organismů na 
pozemku poznamenaném desetiletími bez 
řádné péče vznikl jako oku lahodící krajin-
ný prvek a možný cíl procházek místních. 
Akce byla uskutečněna na podzim 2018 
a financovalo ji CHKO Žďárské vrchy. Obec 
Chlumětín vyřídila všechna potřebná po-
volení a vyjádření. 

Jiří Vaníček jako starosta obce a soukro-
mý zemědělec má k přírodě velmi vřelý 
vztah. Jelikož v roce 2016 byla vybudována 
již jedna tůň z bývalé požární nádrže, při-
šel s myšlenkou, zda o kousek dál neudělat 
další. Vše ve spolupráci s CHKO Žďárské 
vrchy vyřídil, sehnal potřebná stavební po-
volení a různá vyjádření a díky tomu vznikl 
poblíž vesnice krásný kout přírody, kam ka-
ždý rád zavítá. Chlumětín na některé čin-
nosti jako kácení náletových dřevin využil 
své zaměstnance. Samotnou realizaci pro-

vedl se svými zemními stroji pan Jiří Bod-
lák, který má k těmto místům vřelý vztah, 
protože zde prožil svoje dětství.
 /ev/

Projekt vychází z celkové politiky obce Chlumětín Zadržo-
vání vody v krajině

FO
TO

: A
RC

H
IV

 O
BC

E

Tůň Paseky II zachycuje vodu v krajině
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Odbor komunálních služeb Magist-
rátu města Karviné uspořádal vloni 
již po sedmé ekologickou environ-

mentální soutěž, která je určena pro všech-
ny tamní základní školy. Zadáním soutěže 
je výroba nejzajímavějšího a nejkreativněj-
šího výrobku, které vyrobí děti ZŠ za po-
mocí svých pedagogických pracovníků. 
Podmínkou přihlášení výrobku do soutěže 
je zpracovat výrobek z využitelných složek 
odpadu – papíru, kovu, nápojového kar-
tonu, plastu a musí se vázat k určenému 
tématu. Vítězné týmy jsou finančně odmě-
něny.

Přínosem akce je motivace mladé gene-
race v rámci environmentální osvěty a pod-
pory třídění odpadů ve městě Karviná. Za 
rok 2018 statutární město Karviná získalo 
v rámci třídění odpadů cenu Skokana roku 
v soutěži obcí a měst pořádné EKO-KOM,  
a. s. Každoročně se ve městě zvyšuje vytří-

děný odpad. V rámci soutěže je při hodno-
cení výrobků také osloveno karvinské oby-
vatelstvo, které může přímo hlasovat pro 
jednotlivý výrobek v rámci akce Dne Země. 
Výrobky jsou označeny pouze pořadovým 
číslem, aby byla zachována jejich anony-
mita. V rámci této soutěže probíhá kulturní 
program pro děti i dospělé na Masarykově 
náměstí v Karviné-Fryštátě. Po sečtení hla-
sů jsou vítězné týmy vyhlášeny.

Soutěž má tradici, první ročník se ko-
nal v roce 2013. Odbor komunálních slu-
žeb Magistrátu města Karviné ji zajišťuje 
z vlastních zdrojů (z rozpočtu města) a ve 
vlastní režii (zabezpečuje svými zaměst-
nanci). Výše nákladů na soutěž (ohodno-
cení týmů) včetně zajištění kulturního pro-
gramu se každoročně pohybuje v průměru 
okolo 50 000 Kč. „Tuto ekologickou soutěž 
mohou pořádat i ostatní města a obce, 
a tím nenásilnou a zábavnou formou vzdě-

lávat mladé lidi, zapojit i veřejnost – hlaso-
váním o nejzajímavější a nejatraktivnější 
výrobek ekologické soutěže,“ tvrdí vedoucí 
odboru Ing. Jana Maierová, která se svým 
týmem zaměstnanců odboru každoročně 
organizuje tuto ekologickou soutěž, koor-
dinuje a neustále vylepšuje.  /ev/

Projekt sanace a rekultivace kulturní 
památky Poštovní štoly ve Zlatých 
Horách na Jesenicku řešil zabezpeče-

ní starého důlního díla z roku 1513. Došlo 
k sanaci a zabezpečení chodeb, komínů 
a komor po jejich vyčištění. V některých 
chodbách nebyl nikdo po několik století. 
Kulturní památka Poštovní štola je tak za-
chráněna a zakrátko se stala významným 
turistickým cílem Zlatohorska. V roce 2018 
získala ocenění v anketě Olomouckého kra-
je v kategorii Nejlepší novinka v cestovním 
ruchu. 

Všechny práce v podzemí byly dělány 
ručně ve ztížených podmínkách. V rámci 
projektu byl proveden archeologický prů-
zkum, bylo popsáno téměř 600 artefaktů, 
nejstarší z roku 1606. Součástí projektu 
byla instalace funkčního míhadlového čer-

padla, které stojí na původním místě, je po-
háněno vodním kolem o průměru 4 m a do-
káže vyčerpat vodu z hloubky 12 m. Projekt 
zahájený v roce 2013 byl tedy v květnu 2018 
dokončen.

Projekt byl realizován ve dvou etapách, 
náklady byly 21,3 mil. Kč. Průběžně byl 
spolufinancován z ekologické dotace Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu ČR v obje-
mu 77,7 % z celkových uznatelných nákla-
dů. Zbývající finanční prostředky ve výši  
22,3 % z celkových nákladů projektu uhra-
dilo ze svého rozpočtu město Zlaté Hory.

V prosinci 1993 byla ukončena těžba ve 
Zlatohorském rudním revíru, následně pro-
bíhaly diskuse o možnostech zpřístupnění 
starých důlních děl, které iniciovali přede-
vším nadšenci z řad zaměstnanců bývalého 
státního podniku Rudné doly. V průběhu 

projektu vznikl Hornický spolek Cukmantl, 
jehož cílem je připomínat hornickou histo-
rii Zlatohorska, kde se těžilo již na začátku 
13. století. Spolek mj. pořádá setkání ke Dni 
horníků, jehož součástí je i pietní akt jako 
vzpomínka na zesnulé horníky. Za úspěš-
ným projektem stojí Ing. Milan Rác, staros-
ta města Zlaté Hory.  /ev/

Prezentace projektu v rámci akce Dne Země

Poštovní štola ve Zlatých Horách v novém kabátě

Karviná: Soutěžením k ekologické osvětě

Poštovní štola ve Zlatých Horách ožila

V loni byl v katastru obce Tvarožná 
Lhota (okr. Hodonín) dokončen 
projekt Obnovení původního kra-

jinného rázu v okolí rozhledny Travičná, 
jehož výsledkem je přeměna pole (ve vlast-
nictví obce), ležícího ve třetí zóně CHKO Bílé 

Karpaty v louku s rozptýlenou zelení. To se 
povedlo, a s tím i posílení ekologické i pro-
tierozní funkčnosti krajiny, navrácení jejího 
původní rázu a zároveň posílení rekreační, 
vycházkové a odpočinkové funkce. Z pole, 
kde obvykle byla zaseta řepka nebo kuku-
řice, vznikla vycházková louka využitelná 
pro rekreaci a sport. Plocha byla koncipo-
vána jako zrcadlový obraz Čertoryjí, které 
jsou z tohoto místa na dohled. Slouží také 
zvěři, byl vytvořen vhodný biotop pro zvláš-
tě chráněné druhy ptáků, netopýrů, plazů, 
obojživelníků a hmyzu. Zvýšení biodiverzity 
mohou pěší obdivovat cestou na rozhlednu.

„Realizaci provázel velký zájem veřej-
nosti, finální sázení stromů pod Travičnou 
jsme pojali jako happening a ve dvou dnech 
se zde vystřídalo kolem padesáti nadšenců, 
kteří si zasadili strom a mají zájem promě-

nu krajiny sledovat. Komunitním způso-
bem také probíhá budování singltrailu, kte-
rý staví místní omladina. Vloni v listopadu 
byl projekt dokončen, vyšel na 1 381 468 
korun. Dotace z AOPK činila 1 105 174 ko-
run a vlastní náklady byly 276 294 korun,“ 
vypočítala Martina Bílová, starostka obce 
Tvarožná Lhota, která byla koordinátorkou 
jednotlivých skupin. 

Podle ní byl projekt na realizaci poměrně 
jednoduchý a ukázal, jak může vlastník po-
zemku ovlivnit krajinný ráz i biodiverzitu 
místa, které vlastní. Zároveň se zde potkaly 
zájmy AOPK, obce, občanů i místních ko-
munit. CHKO Bílé Karpaty navrhla základní 
strukturu projektu. Veřejnost se do přípra-
vy zapojovala už v počátcích, podílela se na 
výběru dřevin a na navrhování cyklistické-
ho okruhu.  /ev/

 Přeměna pole v louku vyřešila spoustu společenských 

zájmů, největší přínos projektu není jen pro lidi, ale pro 

krajinu a zvířata

Rozhlednu Travičná zdobí nová louka
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Kolín je v oblasti tzv. chytrých tech-
nologií lídrem. Jeho aplikace je ur-
čená nejen turistům, ale zejména 

občanům města. Ti díky ní mohou vyhledat 
jakékoliv kontakty, volat či psát odpověd-
ným úředníkům i vedení města. Mohou též 
vyfotofrafovat a odeslat upozornění na zá-
vadu ve veřejném prostoru (díru v chodní-
ku, zničenou lavičku apod.), a podnět je au-
tomaticky přidělován příslušnému odboru 
k vyřešení. Součástí aplikace je i parkování, 
ale má mnoho dalších funkcionalit. „Stále 
a s velkým úspěchem ji rozšiřujeme. Naším 
cílem je mít jednu aplikaci s implemento-
vanými dílčími systémy. Aplikace nabízí 
také aktuální přehled tamních kulturních, 
sportovních a společenských akcí, aktualit 
a novinek, jízdní řády MHD a on-line po-
lohy jednotlivých linek, přehled parkovišť 
a parkovacích zón, popis a kontaktní údaje 

městského úřadu a jeho pracovníků, ency-
klopedii Kolína pro občany i návštěvníky, 
SOS kontakty (záchranná služba, policie, 
hasiči, městská policie, nemocnice, ha-
várie plynu, vody a další). Dále obsahuje 
i smartparking – kompletní systém s infor-
macemi o volných místech na parkovištích, 
možnostech platby parkovného. Obsahuje 
i přehled blokových čištění komunikací 
a další,“ uvedl starosta města Mgr. Michael 
Kašpar.

Většinové financování bylo z rozpočtu 
města. „Reagujeme postupně na podně-
ty veřejnosti v rámci dalších funkcionalit. 
Mám na starosti koncept Smart city v Ko-
líně, a za jeho aplikace bylo město několi-
krát oceněno, nejen v ČR, ale i v zahraničí. 
Každým rokem se snažíme dělat město pří-
stupnější a otevřenější vůči jeho obyvate-
lům. Aplikace je oblíbená, aktuálně má více 

než 7000 stažení,“ popsal starosta města 
a dodal, že se chytrá opatření v rámci měs-
ta snaží navzájem propojovat. Jednoduše 
taková malá radnice v mobilu.  /ev/

Naším cílem je mít jednu aplikaci s implementovanými 
dílčími systémy

Kolín a jeho radnice jsou i v mobilu
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Litoměřice již více než dvě desetiletí po-
skytují svým občanům dotace na solá-
rní panely, které od roku 2019 město 

rozšířilo o dotace na podzemní a nadzemní 

nádrže na dešťovou vodu a nyní i kompo-
stéry. Ty město svým občanům poskytuje 
zcela zdarma. Projekt byl zahájen v letech 
2018 až 2019. Program je určen pouze pro 
instalaci nádrží na území města Litoměřice. 
O dotaci mohou žádat občané až po insta-
laci nádrže a výše příspěvku je odvozována 
podle jejího objemu a umístění nad zemí či 
pod. V případě nadzemní nádrže lze žádat 
až o 10 tisíc korun, u podzemních až 50 tisíc 
korun. Minimální objem nadzemní nádrže 
musí být 300 litrů. Příspěvek činí tři koruny 
na litr. Dotace pět korun na litr se týká ná-
drže zabudované pod zemí. Město stanovilo 
transparentní dotační pravidla,  jsou zveřej-
něna na webu. Dotační program se financu-
je z rozpočtu města. 

„Úřad města je průkopníkem i v elekt-
romobilitě, kdy pořídilo formou operativ-
ního úvěru osm elektromobilů a dva hyb-
ridy. „Vedle nich jsme nakoupili také deset 
elektrokol, ta byla rozdělena mezi městské 
strážníky a zaměstnance. Podporujeme pití 
vody z kohoutku, byly nakoupeny nádoby 
na obědy, aby si zaměstnanci nenosili poly-
styrenové boxy, nepoužíváme samostatně 
balená mléka do kávy. Vytváří se tak zázemí 
pro podporu zdravého provozu městského 
úřadu a společensky odpovědného chování 
jeho zaměstnanců,“ popsal aktivity tajem-
ník Mgr. Milan Čigáš. Jako v jiných projek-
tech, i tady bylo důležité dobře komuni-
kovat s veřejností. Nositelem myšlenky je 
starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč.  /ev/

Vedení města podporuje pití vody z kohoutku

Pokrokové Litoměřice podporují nová řešení
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S provozem SMS zpravodajství začal 
městys Okříšky v roce 2012, sloužil 
k němu mobilní telefon starosty s ne-

omezeným tarifem. Na základě upozorně-
ní operátora, že neomezený počet SMS je 
podle smluvních podmínek pouze 10 000 
zpráv, došlo v roce 2018 k úpravě systé-
mu. K odesílání zpráv slouží dvě SIM karty 
a „chytrý“ mobilní telefon, umožňující vy-
tváření skupin pro rozesílání SMS zpráv. 
Pro každou ulici je jedna skupina (využívá 
se především u odstávek energií, havárií, 
omezení provozu apod.), čtvrti (80–170 uži-
vatelů) tvoří větší skupiny. Základní přínos 
je v rychlém informování občanů – o akut-
ních problémech, dovolených veřejných in-
stitucí, omezení provozu na komunikacích, 
kulturních a sportovních akcí, které obdrží, 
i když zrovna nejsou na území městyse. 

„Systém překvapivě využívají místní se-
nioři, kteří nemají přístup k internetu či so-
ciálním sítím a jsou často i pohybově ome-

zeni. Příjemné jsou i minimální pořizovací 
náklady v rozmezí tisíců až desetitisíců ko-
run i náklady na cenu jedné SMS zprávy ve 
výši zhruba 0,60 Kč bez DPH. Náš systém 
potřebuje chytrý telefon, dvě SIM karty, 
z nichž jedna stojí měsíčně 500 Kč s DPH. 
Provozně nás systém stojí (při průměru 16 
000 až 20 000 zpráv měsíčně) pouze 6000 
korun, oproti asi 155 000 korun u jiných 
systémů,“ hodnotí starosta městyse Zde-
něk Ryšavý.

Projekt je financován pouze z rozpočtu 
městyse a dá se říci, že je využitelný i v ji-
ných obcích, pokud je starosta nebo jiný 
pracovník ochotný věnovat odeslání zpráv 
okolo 5 až 10 minut. 

„V současné době máme evidovaných 
673 uživatelů z 2043 obyvatel Okříšek, 
a občané se stále přihlašují. Podle výsled-
ků pravidelné ankety „Okříšky 2018“ (účast 
501 z 1701 registrovaných voličů), je SMS 
zpravodajství nejoblíbenějším zdrojem in-

formací – přes 60 %,“ uvedl Zdeněk Ryšavý, 
který stojí i za tímto projektem.  /ev/

Statistika využívání sms zpráv

V Okříškách využívají SMS zpravodajství
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Vedení obce Pačejov (okr. Klatovy) 
ležící v Plzeňském kraji s necelými 
750 obyvateli se rozhodlo zřídit ve 

všech pěti místních částech obce šest hot-
spotů, v nichž je možné využívat wi-fi free. 
Ve třech případech jsou tato místa na návsi, 
kde jsou zároveň informační tabule k histo-
rii a současnosti příslušné části a turistický 
přístřešek. V ostatních třech případech jsou 
tyto hotspoty v blízkosti školy, prodejny, 
hospody, nádraží a zdravotního střediska.

„Jedná se určitě o jednu z věcí, kterou 
využívají hlavně mladí lidé a děti na vesni-
cích, které se potýkají s odlivem mladých 
lidí. Skutečnost, že lidé mohou zdarma na 
určených místech využívat wi-fi, podpo-
ruje udržitelnost života na vesnici, obecně 
to přispívá k lepší informovanosti v obci. 
Značné využití je také ze strany turistů a ná-
vštěvníků obce,“ myslí si Ing. Jan Vavřička, 
starosta obce, a byl to právě on, kdo přišel 

Hotspoty najdete v Pačejově na návsi, kde jsou zároveň informační tabule k historii a současnosti příslušné části a turistický 
přístřešek, v blízkosti školy, prodejny, hospody, nádraží a zdravotního střediska

Wi-fi zdarma pro občany i turisty Pačejova
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V roce 2018 proběhla v základní škole, 
základní umělecké škole a ve spor-
tovní hale ve Zruči nad Sázavou na 

Vysočině instalace senzorů na měření oxi-
du uhličitého (CO2), vlhkosti a teploty. Dále 
se v těchto prostorách namontovala teplot-
ní čidla, která umožňují ovládat vytápění 
škol po jednotlivých pavilonech. Spotřebi-

če – elektroměry, vodoměry – jsou rovněž 
osazeny měřením, měří se i spotřeba tepla. 
Správce budov tedy vidí on-line aktuální 
spotřeby elektřiny, vody a topení. Má tím 
pádem dokonalý přehled. 

Stav oxidu uhličitého je také monito-
rován, a pokud je vydýcháno, učitelé jsou 
upozorněni a následně se vyvětrá. Tím 
se zabrání nadměrné únavě dětí i dospě-
lých. Projekt umožňuje také řídit vzducho-
techniku, stahovat opony, koše a rozsvě-
cet osvětlení ve sportovní hale. Vše je na 
serveru, je možnost ho ovládat přes počítač 
či mobil. Projekt stál 695 tisíc bez DPH a byl 
placen z rozpočtu města. Může se uplatnit 
téměř všude, kde dochází k odběru energií.

Zástupce firmy Flowbox s. r. o. pánové 
Tomáš Bělina a Tomáš Rendla se ponejví-
ce zasadili o realizaci projektu. Přesvědčili 

spolu se starostou města Martinem Huje-
rem, který byl myšlence nakloněn, zastu-
pitele města o smysluplnosti a užitečnosti 
projektu, který zrealizovala firma Flowbox 
s. r. o.

Jaké výhody projekt měření energie při-
náší? 

Dohled nad energiemi 
Archivace spotřeb 
Rychlé přenastavení např. vytápění 
Upozornění např. na protékající vodu 
Zlepšení a zrychlení obsluhy opon, 

 košů, rozsvícení a zhášení ve sportovní
 hale 

Úspora energií 
Vše na jednom místě 
Obsluha na „dálku“ 
Do projektu lze přidávat další objekty

 /ev/ 

Sportovní hala ve Zruči nad Sázavou

Ve Zruči n. Sázavou měří chytře a rychle

Na shledanou v šestém ročníku naší soutěže 
Komunální projekt roku 2020!

Soutěž bude vyhlášena letos na jaře – sledujte k tomu: 
www.komunalniprojektroku.cz a www.moderniobec.cz
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Příloha je samostatně neprodejná

s návrhem, přesvědčil radní a zajistil reali-
zaci projektu. 

Pořizovací náklady činily 30 tisíc korun, 
obec investici financovala z vlastních zdro-

jů, provozní náklady jsou okolo 1500 korun 
měsíčně.  Vše bylo připravováno na základě 
rozhodnutí rady obce bez účasti veřejnosti 
– jako překvapení a dárek k Vánocům.  /ev/



Soutěž Komunální projekt roku je pořádaná pod záštitou Ministerstva  
pro místní rozvoj ČR a ve spolupráci s Výborem pro územní rozvoj,  
veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR, Výborem pro veřejnou správu 
a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentem ČR, Svazem měst 
a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR.

Vyhlašovatel soutěže:        Spolupořadatelé:

Cílem soutěže je vyhledat, zviditelnit a ocenit inspirativní a občansky přínosné projekty realizované 

územními samosprávami. Soutěž je otevřená pro obce, města, městské části a městské obvody všech 

velikostí. Komunální politici a zaměstnanci samospráv tak dostávají skvělou příležitost, aby výsledky 

své práce, svého umu a své kreativity představili v soutěži KOMUNÁLNÍ PROJEKT ROKU.

Připravované kategorie v soutěži Komunální projekt roku 2020
  Sociální projekt roku – projekt péče o seniory, hendikepované a sociálně znevýhodněné občany

  Děti a rodiče – projekt pro školáky, předškoláky a jejich rodiče

  Sport a veřejné zdraví – podpora sportovních a pohybových aktivit občanů každého věku  

a podpora zdravého životního stylu

  Veřejná zeleň – péče o okrasné plochy, parky, lesy

  Kulturní a vzdělávací činnost – kulturní, vzdělávací a společenské programy pro občany,  

rozvíjení kulturních a historických tradic

  Odpadové hospodářství – systém a organizace sběru, likvidace a využití odpadů

  Utváření veřejného prostoru – projekt péče o seniory, hendikepované a sociálně znevýhodněné občany

  Ekologický projekt roku – malé i velké projekty na ochranu životního prostředí

  Chytrá obec – komplexní i dílčí projekty využívající digitální a informační technologie ke zkvalitnění života v obcích

  Komunální projekt roku 2020 – vítěz jedné kategorie bude odbornou porotou vyhodnocen jako celkový vítěz

Soutěž 
o nejlepší realizovaný 
projekt na úrovni 
územní samosprávy

Ocenění:

„Srdce na dlani“
Originální skleněná plastika 

z českého křišťálu

Pamětní list

Finanční prémie 
ve výši 20 000 Kč 

pro vítěze jednotlivých 
kategoriích

vu 

ované 

y všech

ýsledky

h 

y 

Charakteristika a pravidla soutěže (kráceno)

1  Soutěžní projekty do soutěže přihlašují (nebo mohou být nominovány) konkrétní osobnosti z řad primátorů, starostů, náměstků 

primátorů a místostarostů, členů rad a zastupitelstev obcí a měst i z řad zaměstnanců úřadů měst a obcí. Tyto osobnosti (dále jen 

„nositelé projektu“) musí v přihlášce, resp. popisu projektu, uvést svůj vztah k projektu/resp. je-li nositel projektu nominován, musí no-

minující rovněž uvést vztah nominovaného k projektu. Projekt úzce spojený s konkrétní osobností z řad primátorů, starostů, náměstků 

primátorů a místostarostů, členů rad a zastupitelstev obcí a měst i z řad zaměstnanců úřadů obcí a měst může být do soutěže rovněž 

nominován – nominaci může provést kdokoliv ze členů stávajícího zastupitelstva dané obce či města.

2  Do soutěže mohou být přihlašovány/nominovány projekty zkolaudované, uvedené do provozu, projekty, které zahájily činnost (dále 

jen „realizované projekty“) za období 1. leden 2019 až 30. září 2020.

3  Přihlášené/nominované projekty hodnotí hodnotitelská komise, kterou jmenuje vyhlašovatel soutěže. Hodnotitelská komise sestává 

z řad vítězů jednotlivých kategorií předchozího ročníku soutěže a podle potřeby i dalších zástupců obcí a měst či odborníků v daném 

oboru vybraných vyhlašovatelem soutěže, kteří jsou vždy po jednom odbornými garanty pro každou vyhlášenou kategorii soutěže. 

Dalšími členy hodnotitelské komise jsou zástupci Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR. Členem hodnotitelské 

komise je také šéfredaktor časopisu Moderní obec.

www.komunalniprojektroku.cz

Finanční prémie  
ve výši 30 000 Kč 

pro celkového 
vítěze soutěže

30 000 Kč




