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Úvod

když se podíváme na náš venkov, je až 
neuvěřitelné, co vše zdejší lidé dokáží. 
Kam jsou schopní svoji milovanou obec 
posunout, co všechno vybudovat, zachovat 
či obnovit. Vedení těchto obcí, ale i mno-
ho více či méně formalizovaných spolků 
jsou velice kreativní. Často jsou schopní 
i z mála vytvořit skvělé a kouzelné výstupy. 

Ano – naše obce i malá městečka jsou stud-
nicí poznání. Znalosti a ověřené postupy 

řešení konkrétních záležitostí jsou jakýmsi 
nehmotným národním pokladem. 

A přitom to všichni známe, při návštěvách 
různých vesnic, kdy se nestačíme divit 
a v hlavách nám již probíhají myšlenky, 
zda není možné přenést daný nápad i do 
té naší obce. 

Podobně při méně formálních setkáních sta-
rostů a starostek připomínají třeba večerní 

Milé kolegyně, vážení kolegové, 
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diskuze doslova bublající kotlík plný nápadů 
a námětů. Často jsou slyšet věty začínají-
cí slovy „U nás máme…“, „My děláme…“, 
„Každý rok chystáme…“ a „Zavedli jsme…“. 

Znovu to musím zopakovat. V tom, jak se 
snažíme své vesničky posouvat dál a dál 
i za velice skromných a obtížných podmí-
nek, jsme nepřekonatelní. 

Jsme důkazem šikovnosti, která zdobí náš 
národ již po staletí. A jsme také příkladem 
úsloví, že nouze naučila Dalibora housti. 

Je proto obrovská škoda, že se nedoká-
žeme s výsledky práce nás a našich spo-
luobčanů pochlubit a předat je i ostatním. 
Nejsme přece firmy, abychom si konkuro-

vali. Musíme naopak sdílet vzájemně to 
dobré a pomáhat si navzájem. 

Myslím si, že každý z nás lehce najde ve 
své obci nějaké zajímavé řešení specifické 
situace. Pokud se podíváme na stránky 
portálu rokvobci.cz, už nyní zde objevíme 
několik pozoruhodných projektů, událostí či 
ověřených postupů. 

V této brožuře Vám přinášíme prvních ně-
kolik ochutnávek z dobré praxe našeho ven-
kova. Věřím, že pro nás budou inspirací pro 
další rozvoj našich samospráv. 

Ing. Mgr. Jan Sedláček 
starosta obce Křižánky 
první místopředseda SMS ČR
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 O projektu

Brožura „Dobrá praxe – ověřené postu-
py z obcí“ je jedním z výstupů projektu 
Podpora vzdělávání volených zástupců 
obcí I. typu. Během dvou let jeho realizace 
jsme se snažili najít a ověřit formu pravidel-
ného vzdělávání zastupitelů i zaměstnanců 
malých obcí. Díky odborníkům i zkušeným 
starostům a starostkám vznikl návrh mo-
delu, jenž má zajistit jednak pravidelná 
školení i průběžnou metodickou pomoc zá-
jemcům z řad malých obcí. Projektový tým 
vycházel právě z jejich potřeb a specifik 
a vytvářel program využitelný v každoden-
ní praxi. 

V modelu třístupňového vzdělávání nabí-
zíme základní kurz pro začínající zastu-
pitele, který je jakýmsi minimem znalostí 
pro výkon této funkce. Dalším stupněm je 
kurz navazující, kterým projdou zájemci 
přibližně jedenkrát za dva roky, věnují se 
zde jednotlivým tématům podrobněji a učí 
se také díky konkrétním příkladům z praxe. 

Velký zájem vzbudila Univerzita starosty. 
Třídenní seminář nabitý informacemi je 
na stupínku nejvyšším. Účastníci absolvují 
odborné přednášky, praktické workshopy 
a mohou do programu také aktivně vstou-
pit. Prezentace vlastních realizovaných 
projektů patří mezi nejúspěšnější část pro-
gramu. Mnohé příklady z této brožury byly 

poprvé představeny právě na Univerzitě 
starosty. 

Prezenční forma vzdělávání je nenahradi-
telnou i díky možnosti setkání se s kolegy, 
sdílení zkušeností i konzultací s lektory 
přímo na místě. Projekt ale nabídl i mož-
nost seminářů on-line, tzv. webinářů, které 
společně s  metodicko-právní poradnou 
poskytují potřebné informace a řešení „na 
dálku“.

Fungování popsaného modelu jsme ově-
řili ve čtyřech krajích – Pardubickém, 
Jihomoravském, Zlínském a v Kraji 
Vysočina. Děkujeme za aktivní zapojení 
všem zúčastněným, kteří svými podněty 
přispěli k úspěšné realizaci projektu a ze-
jména k dotvoření podoby systému vzdě-
lávání zástupců obcí I. typu, které SMS ČR 
bude realizovat po komunálních volbách 
2018 ve všech krajích ČR. Přehled nabídek 
vzdělávacích aktivit budeme zveřejňovat 
na Portálu zastupitele: 
www.portalzastupitele.cz

Děkujeme za Vaši spolupráci a těšíme se 
na další setkání v navazujícím projektu 
Správa obce od A do Z

Mgr. Dana Kratochvílová, 
manažerka projektu
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Na zpracování brožury se podíleli:

Členové projektového týmu:
Ing. Mgr. Jan Sedláček
Mgr. Dana Kratochvílová
Jitka Boučková, Dis.
Bc. Marcela Pacholíková
Mgr. Michala Krejčí
Martina Bílová
Dagmar Vaňková
Edita Nezvalová
Jozef Petrenec

Krajští manažeři SMS ČR:
Tomáš Pavelka
Bc. Kristýna Vodrážková
Ing. Marcela Syrová
Bc. Helena Kuthanová
Ing. Martina Jiříková

Zástupci obcí:
Ing. Mgr. Jan Sedláček, Ing. Miroslav Ušatý, Mgr. Ladislav Stalmach, Ing. Jana Valová, 
Ing. Petra Vrzáková, Ing. Hana Šafářová, Iva Mikulecká, Josef Škeřík, Pavel Eliáš,  
Pavla Chadimová, Václav Kunášek, Jaroslav Havel, Mgr. Oldřich Vávra, Martina 
Bílová, Jitka Boučková, Miroslava Zavadilová, Lubomír Pejchal, František Bartoš, 
Oldřich Valenta, Mgr. Antonín Okénka, Tomáš Dubský, Tomáš Pavelka,  
Ing. Petr Šimek, Tomáš Müller, Ing. Jan Konečný, Ing. Terezie Kořínková, 
Jitka Langová, Václav Venhauer, Jozef Petrenec, Jaroslav Huňat, Markéta Balková
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Sociální klima  
na venkově

●  Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na 
lokální úrovni v obci Křižánky

●  Fond rozvoje bydlení obce Albrechtice nad Vltavou

●  Vírská univerzita třetího věku

●  Příměstské tábory Zbraslav

●  Obecní kuchařka „Nezmarky u plotny Neb co se vaří v Lučici“

●  Společné setkávání seniorů tří obcí s kulturním programem

●  „Rodina spolu“ – spolupráce obce, MŠ a rodičů
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Sociální klima na venkově1.

Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální 
úrovni v obci Křižánky.

Obec: KŘIŽÁNKY, okres Žďár nad Sázavou

Kontaktní osoba projektu: Ing. Mgr. Jan Sedláček, starosta 
e–mail: starosta@obeckrizanky.cz, telefon: 724 076 338

Webové stránky: www.obeckrizanky.cz 

Období realizace: duben 2017 – březen 2020 

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: Univerzita Pardubice, Ekonomicko–správní fakulta MU Brno 

Rozpočet a způsob 
financování: 5 455 848 Kč, OPZ, rozpočet obce

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Hlavním cílem projektu je zpracování a ověření lo-
kální koncepce sociálního bydlení v malé obci (390 
obyvatel). Byla zpracována Podkladová analýza, 
která poslouží jako zdroj k analytické části koncepce 
sociálního bydlení a následně Lokální koncepce soc. 
bydlení v obci Křižánky, jejíž součástí je nová bytová 
politika v obci, pravidla výběru žadatelů o sociální 
byty apod. Projekt výraznou měrou pomohl obci 
nastavit cíle v oblasti. Počet SB stoupl ze 3 na 12. 
Sociální bydlení je úzce propojeno se sociální prací. 
Po dobu projektu je v obci zaměstnán sociální pra-
covník, který poskytuje nájemníkům sociálních bytů 
i dalším zájemcům sociální práci v oblasti bydlení. 
Během projektu bude podpořeno sociální prací mi-
nimálně 40 osob.

Co bylo výstupem projektu?
Koncepce sociálního bydlení v obci Křižánky a její 
ověření, sociální služba v oblasti bydlení

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
Realizace sociálního a dostupného bydlení může 
být při vhodném nastavení podmínek SB důležitým 
až klíčovým faktorem rozvoje obce. Pro realizaci 
projektu sociální bydlení je třeba, aby obec měla 
určitý bytový fond. V obci není žádný soukromý 
pronajímatel, se kterým by obec mohla spolu-
pracovat. Proto se obec rozhodla rozšířit vlastní 
bytový fond. K tomu účelu zakoupila několik opuš-
těných nemovitostí, které by jinak patrně sloužily 
už pouze k individuální rekreaci. Tyto objekty obec 
zrekonstruovala a vytvořila v nich vždy 3–4 malé 
byty. V obecních bytových domech jsou namíchány 
sociální a dostupné byty. Domy jsou ve staré zá-
stavbě v různých místech obce, čímž předcházíme 
vzniku vyloučených lokalit. Důležitou součástí soci-
álního bydlení je poskytování sociální práce přímo 
v obci. Nájemníci sociálních bytů mají povinnosti 
se sociálním pracovníkem spolupracovat, ale jeho 

služby využívají i další občané. Dobrou zkušenost 
má obec také s vytvořením krizového bydlení, pro 
jehož účely byly vyhrazeny dva pokoje v obecní 
turistické ubytovně. Tímto ubytováním již prošel 
jeden klient, který neměl žádnou jinou možnost 
bydlení a v současné době bydlí v sociálním bytě. 
Důraz klademe i na informování místních obyvatel. 

Je pro nás důležité, aby projekt sociálního bydlení 
vnímali jako možnost bydlení především pro místní 
občany.

Poznámky, ocenění a další informace
Razítko Dobrá praxe udělované NSZM, Zvláštní oce-
nění komise v soutěži Komunální projekt roku 2018.
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Sociální klima na venkově2.

Fond rozvoje bydlení obce Albrechtice nad Vltavou. 

Obec: Albrechtice nad Vltavou, Písek

Kontaktní osoba projektu: 
Ing. Miroslav Ušatý, starosta 
e–mail: starosta@albrechticenadvltavou.cz,  
telefon: +420 603 028 516

Webové stránky: www.albrechticenadvltavou.cz

Období realizace: průběžně

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: Česká spořitelna, a.s.

Rozpočet a způsob 
financování: 2 000 000 Kč, rozpočet obce

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Podpora rekonstrukcí původních nemovitostí a zavá-
dění nových technologií pro rodinné domy ve správ-
ním území obce.

V současné době má obec v rámci FRB otevře-
ných 9 druhů zápůjček. Poslední byly schváleny 
zápůjčky na podporu opatření v rámci kotlíkových 
dotací v r. 2016. Obec pro občany připravila projek-
tového manažera, mikroenergetického specialistu 
a systém finanční podpory navazující na kotlíkové 
dotace. Zápůjčky jsou dvojího druhu: a) na výši, 
která se rovnala výši uvedené dotace příslušného 
občana, a b) na kofinancování projektu. I z toho-
to důvodu bylo realizováno v rámci obce jedno 
z největších množství kotlíkových dotací v rámci 
Jihočeského kraje.

Co bylo výstupem projektu?
Průběžné provádění a rekonstrukce rodinných domů, 
realizace nových technologií.

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
Důsledné prověření akceptantů zápůjček z FRB.

Poznámky, ocenění a další informace
Ocenění v soutěži SMS ČR Dobrá praxe 2018
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Sociální klima na venkově3.

Vírská univerzita třetího věku.

Obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou

Kontaktní osoba projektu: 
Mgr. Ladislav Stalmach, starosta 
e–mail: starosta@virvudolisvratky.cz, 
telefon: +420 605 502 650

Webové stránky: www.virvudolisvratky.cz

Období realizace: 2014 – dosud

Rozpočet a způsob 
financování:

cca 100 000 Kč ročně, dotace z Fondu Vysočiny, rozpočet 
obce

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Cílem je vytvořit ve venkovském prostoru kulturní 
a vzdělávací instituci, která nabídne zajímavý pro-
gram lidem všech generací.

Co bylo výstupem projektu?
Téměř sto setkání při přednáškách, hrách, promítání 
kina, exkurzích...

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
1.  Setkání jsou organizována v pravidelných 

termínech.
2. Veškeré aktivity jsou nabízeny zdarma.
3.  Za každou účast obdrží student počet bodů rovný 

jeho aktuálnímu věku.
4.  Na konci roku probíhá slavnostní ocenění studen-

tů – „promoce“.
5.  Dobrý organizační tým, pestrost témat, propaga-

ce, přátelský přístup.

Poznámky, ocenění a další informace
VU3V se již stala inspirací několika podobných aktivit.
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Sociální klima na venkově4.

Příměstské tábory Zbraslav.
Zajištění péče o děti I. stupně v době školních prázdnin.

Obec: Zbraslav, okres Brno-venkov

Kontaktní osoba projektu: 
Ing. Jana Valová, starostka 
e–mail: starosta@zbraslavubrna.cz, 
telefon: +420 724 185 246

Webové stránky: www.zbraslavubrna.cz

Období realizace: 2016 – dosud

Rozpočet a způsob 
financování: cca 400 000 Kč ročně, rozpočet obce, OPZ

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Cílem příměstského tábora je nabídnout dětem za-
jímavý program na dobu, kdy jsou rodiče v průběhu 
letních prázdnin v zaměstnání. Tábor je určen přede-
vším dětem z prvního stupně základní školy.

Obec řeší situaci, kdy rodiče dětí musí dojíždět za 
prací a v obci i okolí je nedostatek možností zajiš-
tění dětí v době prázdnin. Organizací příměstských 
táborů navázala na činnost Centra volného času 
ZUBR. 

Projekt je podpořen z Operačního programu 
Zaměstnanost. Z dotace jsou hrazeny mzdy vedou-
cích, neinvestiční výdaje (výtvarné potřeby, papíry, 
notebook, tiskárna, hry, fotoaparát, sportovní náčiní, 
židle, stoly, regály). Z vlastního podílu: výlety, exkurze, 
obědy dětí a instruktorů. Pro organizaci jsou využívány 
vlastní prostory. Dozor zajišťují studenti a absolventi 
škol s pedagogickým zaměřením, vedoucí z letních 

táborů, kteří mají zkušenosti s prací s dětmi, vedou-
cí ze skautského oddílu a spolupracovníci s orga-
nizačními zkušenostmi. Pro děti je připraven pestrý 
program včetně výletů a exkurzí. Rodiče mohou vyu-
žívat této služby neomezeně – 1 den – několik týdnů. 

Podmínkou účasti je, že alespoň jeden rodič je za-
městnán a toto prokáže potvrzením zaměstnavatele.

Co bylo výstupem projektu?
Podpoření rodičů dětí I. stupně ZŠ.
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Sociální klima na venkově5.

Obecní kuchařka „Nezmarky u plotny Neb co se vaří v Lučici“.

Obec: Lučice, okres Havlíčkův Brod

Kontaktní osoba projektu: Ing. Petra Vrzáková, starostka 
e–mail: podatelna@lucice.cz, telefon: 606 227 233

Webové stránky: www.lucice.cz

Období realizace: červen 2017

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: Obecní úřad Lučice + klub důchodců Nezmaři 

Rozpočet a způsob 
financování: 55 000 Kč, rozpočet obce

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Spolupráce obce s aktivními seniory. 

Seniorky z Lučice sepsaly oblíbené recepty a po-
žádaly místního podnikatele, zda by jim recepty 
vytiskl. Vznikla tak první kuchařka, která byla rychle 
rozebrána. Pár let na to přišel požadavek od spolku 
důchodců na úřad, zda bychom jim nevytiskli re-
cepty na pomazánky. Jelikož původní kuchařky již 
nebyly k dispozici, rozhodli jsme se udělat rozšířené 
vydání kuchařky o pomazánky. Druhou stranu obál-
ky kuchařky jsme použili na info o Lučici a používá-
me tuto kuchařku pod názvem „Nezmarky u plotny 
Neb co se vaří v Lučici“ i jako propagační předmět. 
S kuchařkou a koláčky jsme se účastnili gastrofestu 
v Habrech.

Co bylo výstupem projektu?
Kuchařka „Nezmarky u plotny Neb co se vaří v Lučici“ 
– prezentace receptů seniorů a zároveň propagační 
materiál obce.
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Sociální klima na venkově6.

Společné setkávání seniorů tří obcí s kulturním programem.

Obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí

Kontaktní osoba projektu: Ing. Hana Šafářová, starostka 
e–mail: ou@retova.cz, telefon: +420 604 947 821

Webové stránky: www.retova.cz

Období realizace: každoročně

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: kulturní komise

Rozpočet a způsob 
financování: 20 000 Kč z rozpočtu pořádající obce, z obecních rozpočtů

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Podpora společného setkávání seniorů sousedních 
obcí. Obyvatele údolí, které tvoří obce Přívrat, Řetová 
a Řetůvka, vždy spojovala škola v Řetové. Společná 
setkávání seniorů (bývalých spolužáků) všech tří 
obcí má dlouholetou tradici. Setkání se uskutečňuje 
vždy v jedné z těchto obcí, loni bylo v Řetové, letos 
v Řetůvce a příští rok bude v Přívratu a takto putuje 
po údolí. Součástí setkání je vždy společný oběd, 
občerstvení po celé odpoledne a  kulturní program.

Co bylo výstupem projektu?
Společné setkání seniorů tří sousedních obcí.

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
Kulturní vystoupení je přizpůsobeno věkové skupi-
ně. V naší obci jsme měli pozvaného JUDr. Jahelku 
a bylo to moc zajímavé pro všechny. Součástí pro-
gramu je v naší obci kulturní vystoupení dětí ze 

základní školy. Na akci jsou senioři z okolních obcí 
svážení objednaným autobusem.
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Sociální klima na venkově7.

„Rodina spolu“ – spolupráce obce, MŠ a rodičů.

Obec: Sloupnice, okres Svitavy

Kontaktní osoba projektu: 
Iva Mikulecká – ředitelka MŠ, Josef Škeřík – starosta 
e–mail: materska.skola@sloupnice.cz; 
starosta@sloupnice.cz, telefon: 465 549 164, 465 549 129

Webové stránky: www.sloupnice.cz

Období realizace: 2017–2018

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: Obec Sloupnice + MŠ Sloupnice

Rozpočet a způsob 
financování: 10 000 Kč, OPZ, rozpočet obce a MŠ

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Motivovat rodiny ke společně trávenému času a sdí-
lení zážitků. Podpora vzájemných vazeb a spoluprá-
ce rodin s MŠ i obcí.

Při realizaci projektu se školka i obec inspirovaly již 
realizovaným projektem v MŠ Dubňany u Hodonína. 
Během projektu – soutěže rodiny průběžně plnily 
různorodé aktivity:

Rodina čte – každý měsíc doma přečetli knížku, poté 
si dítě jednu knihu vybralo a prezentovalo jí v MŠ.

Rodina chrání – v MŠ proběhl sběr papíru, vyděla-
né peníze byly použity na další aktivitu, na pomůcky 
a na občerstvení.

Rodina vypráví – jak se žilo dřív – vyprávění 
prarodičů.

Rodina zpívá – tato akce proběhla v MŠ, nejprve 
učitelky zazpívaly složenou píseň na tento projekt, 
poté vystupovala každá rodina i s hudebním dopro-
vodem dle vlastního výběru. Jako odměnu dostaly 
děti zpěvníčky.

O všech aktivitách si vedly rodiny záznamy ve svých 
„Knihách“. Na konci projektu předaly rodiny své 
Knihy paní ředitelce, která vše ověřila, každou spl-
něnou aktivitu potvrdila razítkem sluníčka a předala 
k podepsání starostovi obce. Do projektu se zapojilo 
21 z 45 rodin. Za přítomnosti starosty se uskutečnilo 
také slavnostní slosování všech zúčastněných. 

První čtyři výherci obdrželi rodinné vstupné do kry-
tého bazénu nebo vstupné do lyžařského centra, 
soubor knih či soubor stolních her. 

Co bylo výstupem projektu?
Zapojení rodiny do činnosti MŠ a obce.

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
Po celou dobu se jednalo o spolupráci MŠ s rodiči 
i s obcí. V období projektu byla s rodiči výborná 
spolupráce. Projekt je také ukázkou spolupráce 
mezi MŠ v různých obcích – inspirace již realizo-
vaným a ověřeným projektem MŠ v Dubňanech.
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Kultura 
a společenský život

●  Komunitní škola České Heřmanice

●   Komunitní škola Heřmánek

●  Divadelní ochotnický spolek TJ Sokol Paběnice

●  Vaříme, pečeme a smažíme regionální potraviny 
a seznamujeme se s jejich vznikem

●  Muzeum keramiky – srdce naší obce

●  Exhibice v muzice – zpívá a hraje, kdo jen má zpěv a muziku rád

●  Bábina pouť 

●  Rekonstrukce rodného domu Jana Kubiše 
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Komunitní škola České Heřmanice.

Obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Kontaktní osoba projektu: Pavel Eliáš, starosta 
e–mail: starosta@ceskehermanice.cz, telefon: 724 186 294

Webové stránky: www.ceskehermanice.cz 

Období realizace: 2013 – dosud 

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: komunita

Rozpočet a způsob 
financování: cca 80 000 Kč ročně, příspěvek městyse, kurzovné

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Nabídnout veřejnosti celoživotní vzdělávání, dostup-
né pro všechny obyvatele městyse a jeho okolí bez 
rozdílu věku, formou různých kurzů a aktivit. Ty jsou 
vedeny místními lektory, kteří jsou ochotni zdarma 
nebo za minimální úplatu předat své znalosti a zku-
šenosti nejenom ve vzdělávání, ale i v udržování 
a rozvíjení místních tradic.

Další přidanou hodnotou založení komunitní školy je 
upevnění a následný rozvoj vzájemných vztahů ob-
čanů se samosprávou, školami, spolky, sdruženími 
a místními podnikateli. Cílem ale není konkurovat 
a zasahovat do činnosti místních spolků a organiza-
cí, jak to bylo zpočátku vnímáno.

Příkladem uvádíme tyto již realizované aktivity: 
mamaklub, keramická dílna (vlastní keramická pec 
a hrnčířský kruh), příměstský tábor, kurz anglické-
ho jazyka, vaření, finanční gramotnosti, bazárek 

oblečení, den otců, prakyáda, tematické výstavy, 
rukodělné kurzy (pletení z papíru, adventní věnce), 
kurz společenských tanců, masopust, Staročeský 
jarmark, Česko zpívá koledy. Všechny tyto aktivity 
nebyly navrženy komunitní školou, ale vyplynuly 
z požadavků a potřeb komunity.

Roční rozpočet komunitní školy se pohybuje okolo 
80 tis. Kč. Příjmy se skládají z příspěvku městy-
se ve výši 15 tis. Kč, kurzovného a vstupného. 
Mezi výdaje například patří pronájem místností 
od městyse, lektorné, spotřební materiál na kurzy, 
aktivity a výstavy.

Co bylo výstupem projektu?
Posílení mezilidských vztahů v komunitě a dostupné 
celoživotní vzdělávání napříč generacemi.

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
Absolvování kurzu „Obecní koordinátor“ pro místní 
aktivní občany a „Kurz pro tvůrce místnich politik“ pro 
starostu, místostarostu či zastupitele a ředitele školy.

Realizace strategického plánu a komunitní projed-
návání záměrů městyse.
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Komunitní škola Heřmánek.

Obec: Heřmanov, okres Žďár nad Sázavou

Kontaktní osoba projektu: 
Pavla Chadimová, starostka 
e–mail: ou.hermanov@seznam.cz, 
telefon: +420 602 509 130

Webové stránky: www.hermanov.info, www.kshermanek.cz/o–nas

Období realizace: červen 2016 – dosud

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: Spolek Komunitní škola Heřmánek

Rozpočet a způsob 
financování:

provoz 200 000 Kč ročně + platy lektorů, provoz je hrazen 
z rozpočtu obce, platy lektorů ze školného (hrazeno rodiči)

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Vytvořit multifunkční zařízení, kde se schází děti 
i dospělí. Z důvodu neustálého poklesu žáků jsme 
byli nuceni ke dni 31. 8. 2015 ukončit činnost naší 
Základní školy Heřmanov. Řádná škola byla zalo-
žena již před 120 lety, ale z ekonomických důvodů 
jsme museli skončit. Hledali jsme samozřejmě smys-
luplné využití školní budovy a vymysleli jsme tento 
projekt komunitní školy, která bude lidi bez rozdílu 
věku zapojovat do života komunity a uspokojovat 
jejich vzdělávací, sociální, kulturní nebo rekreační 
potřeby. Cílem je, aby škola žila od rána do večera 
a byla společenským centrem vesnice. Ve spoluprá-
ci s kvalitními lektory nabízí komunitní škola různé 
kroužky, probíhá výuka kreslení, hry na klavír, kytaru, 
cvičení, angličtina. Již třetí rok probíhá minitábor se 
zábavným programem, kde se prostřídá cca 65 dětí. 
Velmi zajímavý je i vzniklý „Heřmánkový sboreček“. 
Děti připravují vystoupení na společenské akce a po-
řádají i koncerty, např. ke Dni matek...

Co bylo výstupem projektu?
Využití prostor zrušené základní školy a nabídka ak-
tivit pro všechny věkové kategorie.

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
KŠ Heřmánek nabízí kulturní využití volného času 
dětí i dospělých. Školu navštěvují nejen obča-

né obce, ale i zájemci z širokého okolí. Jedná se při-
bližně o 60 žáků ročně.

Poznámky, ocenění a další informace
Obec Heřmanov se stala Vesnicí roku 2017.
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Divadelní ochotnický spolek TJ Sokol Paběnice.
Obnova činnosti ochotnického divadelního spolku a zajištění zázemí 
pro jeho činnost.

Obec: Paběnice, okres Kutná Hora

Kontaktní osoba projektu: 
Věra Zdeňková – starosta obce, Dagmar Vlachová – režisér, 
Václav Kunášek – hlavní iniciátor spolku
e–mail: pabenice@pabenice.cz, telefon: 327 594 363

Webové stránky: www.pabenice.cz

Období realizace: 2006 – dosud

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: obec Paběnice, Středočeský kraj

Rozpočet a způsob 
financování:

Vybudování šaten – 198 686 Kč (dotace MAS Lípa pro 
venkov), ozvučení divadelní scény – 20 000 Kč (dotace 
Středočeského kraje), dotace středočeský kraj a MAS, 
sponzorský dar obce, vlastní činnost

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Obnova činnosti ochotnického spolku, zapojení oby-
vatel do dění v obci. 

Paběnický ochotnický spolek vznikl v roce 1918, 
své první představení uspořádal na počest vzniku 
Československa. Činnost spolku byla spjata s živo-
tem Paběnic i okolních obcí až do roku 1985, kdy na 
čas ustala.

V roce 2006 se skupina mladých Paběňáků rozhodla 
tradici ochotnického divadla obnovit. 

Spolek má plnou podporu vedení Sokola Paběnice 
i obce Paběnice. Jeho činnost zaštiťuje Tělovýchovná 

Jednota Sokol Paběnice, která také poskytuje zdar-
ma prostory pro činnost spolku. Na zajištění záze-
mí pro divadelní představení v místní Sokolovně 
(šatny, zvučení) byla čerpána dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje a Lípy pro venkov. 

Ochotníci nastudovali 14 divadelních her našich i za-
hraničních autorů, které byly pro velký zájem diváků 
dvakrát i třikrát reprízovány. Každým rokem narůstá 
počet zájemců o tuto činnost. 

Soubor má přibližně 30 stálých členů a dalších 20 
příležitostných. Od roku 2007 do dnešního dne se na 
jevišti vystřídalo 58 ochotníků ve věku od 4 do 75 let. 

Co bylo výstupem projektu?
Obnova spolku a vytvoření zázemí v podobě šaten 
a divadelní scény, 14 divadelních her.

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
Oslovit nadšence v obci, obnovit tradice, pořádat zá-
bavy = oživit dění v obci.

Poznámky, ocenění a další informace
Celkem 14 nazkoušených a odehraných divadelních 
her, které byly vždy vyprodány. 2. místo v soutěži 
ochotnických divadel Mikroregionu Zbraslavicko
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Vaříme, pečeme a smažíme regionální potraviny a seznamujeme se 
s jejich vznikem. Uspořádání akce, kde se lidé mohou sejít, seznámit 
se s regionálními dodavateli, naučit se tradiční postupy přípravy jídel 
a také je ochutnat. 

Obec: Pištín, okres České Budějovice

Kontaktní osoba projektu: Jaroslav Havel, starosta
e–mail: pistin@pistin.cz, telefon: +420 724 188 885

Webové stránky: www.pistin.cz

Období realizace: první víkend v květnu

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: 

SDH Pištín, ČSŽ Češnovice, Obec baráčníků Pištín, 
Pištínské baletky, ČSŽ Pištín, Myslivecké sdružení Pištín, 
rybářský klub Pašice, FC Pištín, JČ AK, SPOV Jč, Jihočeský 
kraj, Jihočeská centrála cestovního ruchu, Destinační 
management, MAS Rozkvět, Mikroregion Blata, MŠ Pištín, 
CSV, Včelaři Pištín, ZOD Blata, Chutná hezky jihočesky, 
Obec Pištín, OS Svatý Vavřinec, Chráněná dílna Sv. Linharta, 
Folklórní sdružení Kovářan, Obec Slavkov (Zlínský kraj)

Rozpočet a způsob 
financování: 150 000 Kč, vlastní práce spolků, partneři akce

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Prvotním cílem bylo shromáždit všechny občany 
obce při společné aktivitě a připravit si program sami 
pro sebe a případné návštěvníky. Jedná se o celo-
odpolední akci s pestrým programem od jídla přes 
folklor, různé hudební styly se zábavnými soutěžemi 
pro všechny návštěvníky. 

Akce dokázala spojit všechny spolky z místních čás-
tí, stala se akcí, kterou navštěvují celé rodiny, a pro-
gram je připraven pro všechny věkové kategorie. 

Co bylo výstupem projektu?
Celoodpolední akce s pestrým programem pro 
všechny věkové kategorie.

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
Jedná se o akci, na které spolupracovaly všechny 
místní spolky a roční příprava dává možnost rea-
govat na problémy, které spolky a obyvatelé mají. 
Tyto vztahy potom fungují po celý rok. Převážná část 

akce je financovaná vlastní prací spolků, které si na 
úhradu nákladů vydělávají prodejem, předváděním 
přípravy a ochutnávkami a svou činností v průběhu 
celého roku.

Poznámky, ocenění a další informace
Akce obdržela cenu hejtmana Jihočeského kraje za 
realizaci úspěšného kulturně společenského záměru.

Akce získala ocenění v soutěži Dobrá praxe 2018 
v oblasti Kultura a společenský život.
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Muzeum keramiky – srdce naší obce. Prostor pro komunitní život 
a spolkovou činnost. Živé muzeum keramiky zachycující historii 
výroby keramiky v Tupesích.

Obec: Tupesy, okres Uherské Hradiště

Kontaktní osoba projektu: Oldřich Vávra, starosta
e–mail: starosta@tupesy.cz, telefon: +420 773 597 115

Webové stránky: www.tupesy.cz; www.muzeumkeramiky.cz

Období realizace: 2004–2015

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: 

Mužský pěvecký sbor Tupešané, Tupeské parádnice, ZŠ 
a MŠ Tupesy, keramici z Tupes, partnerská obec Nedašovce, 
Tupeská chasa, Slovácké Muzeum, Obec Tupesy

Rozpočet a způsob 
financování:

za celé období 5 968 974 Kč, rozpočet obce, dobrovolnická 
práce, dotace – MMR, MK, MAS – Leader v celkové výši 
2 453 0458 Kč

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Obec Tupesy vlastnila historický dům zapsaný v se-
znamu památek. Tento byl pronajímán na výrobu 
keramiky a veřejnosti zcela uzavřen. Nájemci byl 
postupně zcela „vybydlen“ a skončila i produkce ke-
ramiky. Zároveň v obci chyběl prostor pro komunitní 
setkávání, společenské akce, snižovala se aktivita 
spolků i počet dětí v místní škole.

Cílem projektu byla tedy nejen rekonstrukce objektu, 
ale i podnícení aktivního komunitního života v obci.

Projektem v roce 2004 byl objekt za pomoci MAS 
Buchlov z části adaptován na nové využití – otevře-
ného muzea s drobnou výrobou. Byla upravena dvor-
ní část a zejména byl celý prostor otevřen veřejnosti.

Další projekty na původní cíl navazují a postupně 
vylepšují prostředí – z nevyužitého výrobního pro-
storu tak vznikl víceúčelový sál Janíčkova stodola 
(je půjčován i občanům na různé oslavy), bylo 
zásadně rekonstruováno sociální zázemí, sklep. 
Současně byla provedena havarijní oprava střechy 
a statiky památkově chráněného domu. Dále byla 
rekonstruována zahrada na sad starých odrůd s ně-
kolika záhony pro ZŠ.

Obnova muzea, jeho otevření veřejnosti včetně 
nového prostoru mělo obrovský dopad na aktivitu 
v obci, umožnilo aktivním lidem seberealizaci.

Vznikaly nové spolky (Mužský pěvecký sbor 
Tupešané, Tupeské parádnice, dětský soubor Čutora, 
Cimbálová muzika Džbánek, Občasný divadelní 
spolek) i nové aktivity (pěvecká soutěž dětí Tupeský 
džbáneček, tematické výstavy, divadelní představení, 
programy školy pro občany, vánoční zpívání...).

Co bylo výstupem projektu?
Obnova muzea, jeho otevření veřejnosti a vznik no-

vého prostoru pro komunitní setkávání, aktivní komu-
nitní život, rozvoj lokálního patriotismu, zvýšení sou-
držnosti obce včetně mezigenerační, obnova tradic, 
prezentace a spolupráce spolků, podpora tradičních 
řemesel, zachycení proměn typického tupeského 
vzoru keramiky.

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?

Vytvářet příležitosti a podmínky pro spoluobčany 
– vždy se najde někdo aktivní, kdo myšlenku dále 
rozvine. Neformální zapojení spolků. 

Velmi důležitá je vytrvalost, jak v postupném budová-
ní, tak rozvoji a údržbě.

Poznámky, ocenění a další informace
Oceněním je to, že prostor je plně využit, koná se zde 
15 – 18 akcí ročně spoluorganizovaných spolky pro 
občany Tupes i širokého okolí. Také zde probíhá řada 
aktivit pro jednotlivé spolky.
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Exhibice v muzice – zpívá a hraje, kdo jen má zpěv a muziku rád.
Projekt založený partou dobrých přátel, kteří mají rádi hudbu 
a zábavu. 

Obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín

Kontaktní osoba projektu: Martina Bílová, starostka
e–mail: starosta@tvarozna–lhota.cz, telefon: 602 456 734

Webové stránky: www.tvarozna–lhota.cz

Období realizace: 2017 – dosud

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: 

Lhotská chasa, Green team a kapela Sargon ve spolupráci 
s obcí Tvarožná Lhota

Rozpočet a způsob 
financování:

20 000 Kč (symbolický nájem, aparatura, zvukař, security + 
bufet), chasa financuje z vlastního rozpočtu, z případného 
zisku jsou pořizovány kroje pro chasu

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Hlavním cílem je společné setkání občanů a možnost 
jejich aktivního zapojení se do programu. Organizátoři 
chtějí motivovat ty, kteří nikdy na pódiu nevystupovali, 
přestože pro sebe si hrají, k veřejnému vystoupení. 
Program je složen z vystoupení amatérských muzi-
kantů na různé nástroje v různých hudebních stylech, 
kteří se k vystoupení mohou přihlásit předem nebo 
i přímo na místě. Zastoupeny jsou všechny generace. 
Na závěr účinkující společně jamují. Organizaci, tech-
niku a občerstvení na akci zajišťuje chasa. 

Co bylo výstupem projektu?
Celovečerní program, kde vystupují amatéři na pro-
fesionálním pódiu se svou hudbou a texty. Vznikají 
nová hudební uskupení.

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
Nebát se nových pojetí kulturní aktivity.
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Kultura a společenský život7.

„Bábina pouť“ – pouť ke cti Panny Marie Karmelské. 

Obec: Heřmanov, okres Žďár nad Sázavou

Kontaktní osoba projektu: 
Pavla Chadimová, starostka 
e–mail: ou.hermanov@seznam.cz, 
telefon: +420 602 509 130

Webové stránky: www.hermanov.info

Období realizace: 100 let tradice

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: Obec Heřmanov, farníci farnosti Heřmanov

Rozpočet a způsob 
financování: obec, farnost, farníci

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Obnovení tradice, která vznikla v roce 1918. Pouť se 
koná každý rok o neděli nejbližší památce P. Marie 
Karmelské, která je 16. července. 

Program pouťových oslav je každoročně velmi bo-
hatý, nejdůležitější je však nedělní průvod a mše 
svatá. Historie pěší Heřmanovské pouti sahá až do 
roku 1918, kdy byla na základě živého snu paní Julie 
Jenišové zakoupena socha Panny Marie. 

Po první světové válce v roce 1918 se socha světila 
a při této veliké slavnosti šel průvod asi 50 družiček, 
kdy každá nesla v ruce květ lilie. 

Od té doby se toto stalo tradicí a každoročně v neděli 
po 16. červenci vyjde průvod s okrášlenou sochou 
P. Marie Karmelské z Vidonína, přes obce Radňoves 
a Nová Ves do Heřmanova, za doprovodu kněze 
a dechové hudby z Velké Bíteše. Průvod vychází 

v 8.30 hodin ráno a v 10 hodin je v Heřmanově na 
parketu na návsi sloužena slavnostní mše svatá.

V letech totality se průvod nekonal, nebylo to dovo-
leno, ale od 90. let minulého století byla tato tradice 
opět obnovena a to za účasti velkého množství věří-
cích z okolí. O naší pouti byl natočený velmi úspěšný 
dokumentární film Bábina pouť.

Program celé pouti bývá v Heřmanově velmi bohatý. 
Tradičně se koná páteční před pouťový fotbal ženatí 
x svobodní. Společný zápas hrají také vdané x svo-
bodné ženy. Na návsi se uskutečňují sobotní i neděl-
ní pouťové taneční zábavy. V neděli odpoledne hraje 
po vesnici hasičská Heřmanovská kapela (která osla-
vila již 30 let společného hraní). K tanci i poslechu 
pořádáme v neděli odpoledne koncerty Bobrůvanky 
i Moravanky.

Co bylo výstupem projektu?
Obnovená tradice, 100. výročí (od r. 1918).

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
Heřmanovská pouť je bezesporu nejvýznamnější 
událost společenského života obce. Tradice byla 
založena v roce 1918 a v letech totality se průvod 

nesměl konat. Proto je krásné vidět velké množ-
ství věřících, kteří se rádi účastní průvodu a celé 
pouti.

Poznámky, ocenění a další informace
Dokumentární film „Bábina pouť“.
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Kultura a společenský život8.

Rekonstrukce rodného domu Jana Kubiše.
Obec získala v roce 2009 darem rodný dům J. Kubiše, založila 
veřejnou sbírku, díky dobrovolníkům a podpoře veřejnosti z ČR 
i zahraničí se podařilo domek v roce 2012 otevřít veřejnosti. O rok 
později byla před dům usazena busta Jana Kubiše. 

Obec: Dolní Vilémovice, okres Třebíč

Kontaktní osoba projektu: Miroslav Sedlák, starosta 
e–mail: starosta@obecdolnivilemovice.cz, telefon: 724 189 755

Webové stránky: www.obecdolnivilemovice.cz

Období realizace: 2009–2013

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: 

Kraj Vysočina, Skupina ČEZ, MO, Pěší rota AZ plk. J. Kubiše 
Jihlava a další

Rozpočet a způsob 
financování:

3 500 000 Kč, z toho 3 000 000 Kč z veřejné sbírky, zbytek 
dotačně a vklad obce Dolní Vilémovice. Veřejná sbírka, 
dotace a dary

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Cílem bylo připomenout památku našeho nejvýznam-
nějšího rodáka Jana Kubiše. Obec získala rodný 
dům ve velmi špatném technickém stavu a stála 
před problémem, kde získat prostředky na jeho 
opravu. Založili jsme veřejnou sbírku, zájem o ni nás 
překvapil, za rok jsme nasbírali milion korun a další 
prostředky během následujích let. Dobrovolníci 
odpracovali 1 055 hodin bezplatně, zbytek prací 
zajistila stavební firma. Dnes domek funguje jako 
muzeum s expozicí VHÚ Praha. 

Co bylo výstupem projektu?
Výstupem projektu je stálá expozice VHÚ Praha 
umístěná v rodném domku v majetku obce. 

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
Pro nás byla velmi podstatná podpora veřejnosti. 
O projekt projevili zájem lidé napříč generacemi 
i Českou republikou. Dokonce jsme měli několik 
dárců i ze zahraničí. Podstatný krok k úspěchu je 
propagace. Připravovali jsme mnoho kulturních, 
sportovních a tematických akcí, kde jsme ve-

řejnost seznamovali s projektem a výtěžky také 
věnovali do veřejné sbírky. Podstatnou je spolu-
práce s médii. 

Poznámky, ocenění a další informace
Během několika let jsme získali řadu ocenění např. 
Skutek roku 2014 od Kraje Vysočina, počin roku od 
SMS ČR 2017, ocenění Zlatá lípa od MO a mnoho 
dalších. 
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Péče o životní prostředí

●  Rekonstrukce rybníka Hliník

●  Soustava domovních ČOV Mírov

●  Účast a získání zlaté medaile v prestižní soutěži Entente Florale 
Europe 2018

●  Proměna zanedbané enklávy v části středu obce Veselí na 
Centrum aktivního odpočinku

●  Kaple vnitřního ticha

●  Projektová studie veřejných přírodních ploch obce Vysočina

●  Oskoruše – strom Slovácka

●  Motýlí stráň
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Péče o životní prostředí1.

Rekonstrukce rybníka Hliník. 

Obec: Majetín, okres Olomouc

Kontaktní osoba projektu: Miroslava Zavadilová, starostka
e–mail: starosta@majetin.cz, telefon: +420 606 853 435

Webové stránky: www.majetin.cz

Období realizace: říjen 2017– březen 2018

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: 

obec Majetín, SPH stavby, s.r.o., 
Construction Energy Tech, s.r.o., TDl

Rozpočet a způsob 
financování:

3,7 mil. Kč, 2 mil. Kč dotace MZe ČR, 1,7 mil. Kč obec 
Majetín

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Hlavním cílem projektu bylo plnohodnotné zajištění 
primárních funkcí rybníka. Původní stav před opra-
vou nebyl schopen tyto funkce zabezpečit (erodované 
a částečně zborcené břehy rybníka, z větší části ne-
funkční technologické zařízení, usazení sedimentu na 
dně – menší akumulačni prostor, nedostatečné využití 
retenčních schopností). 

Byly odtěženy sedimenty ze dna rybníka, břehy zpev-
něny kameny, opraveny výustní objekty, rekonstruo-
ván požerák sloužící ke kontrole a údržbě odtoku. Za 
ostrovem u břehu byly vysazeny vodní rostliny.

Co bylo výstupem projektu?
Oprava technologických objektů, navýšení retenční-
ho prostoru a stabilizace břehů rybníka.

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?

U rybníků, které jsou dlouhá léta bez potřebné 
údržby a jejichž primární účel již není plněn, je nut-
né provést potřebnou nápravu, jelikož se dotýká 
aktuálních témat – retence a regulace při příva-
lových deštích a zadržení vody v krajině v období 
sucha. K realizaci těchto cílu je možné využít do-
tačních titulů prostředniavím SFŽP a MZE.
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Péče o životní prostředí2.

Soustava domovních ČOV Mírov.
V rámci projektu byla vybudována soustava čtyř DČOV. Přečištěná 
odpadní voda z DČOV odtéká do vodoteče, případně se vsakuje do 
podloží v m. č. Míroveček. DČOV zahrnují systémový monitoring pro 
nepřetržité sledování jejich provozních stavů.

Obec: Mírov, okres Šumperk

Kontaktní osoba projektu: 
Lubomír Pejchal, starosta
e–mail: podatelna@obecmirov.cz, 
telefon: 583 429 176 / 608 887 831

Webové stránky: www.obecmirov.cz

Období realizace: 05–06/2018

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: ABPLAST, s.r.o., a SATTURN HOLEŠOV, spol. s r.o.

Rozpočet a způsob 
financování:

511 726 Kč, dotace ze SFŽP ČR: 400 000 Kč, vlastní zdroje 
obce: 111 726 Kč

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Vyřešit čištění komunálních OV pomocí DČOV v m.č. 
Míroveček, která není z ekonomických důvodů napo-
jena na centrální ČOV Mírov. Současně zajistit nepře-
tržitý vzdálený dohled a odbornou správu soustavy 
DČOV pomocí systémového monitoringu. Ten zahr-
nuje čidla pro monitorování chodu DČOV, tlaku vzdu-
chu a otevření/zavření víka čistírny. Webová aplikace 
umožňuje i vzdálené řízení provozních stavů jednotli-
vých DČOV a zpracování provozního deníku vč. roční 
zprávy pro SFŽP. 

Co bylo výstupem projektu?
Soustava čtyř domovních ČOV s nepřetržitým moni-
toringem. 

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
Zvolit kvalitní a správně dimenzovanou technologii do-
movních ČOV, které splňují nejpřísnější požadavky na 

účinnost čištění odpadních vod a umožňují vypouštění 
do vod podzemních i povrchových. Smysluplnou nad-
stavbou je pak systémový monitoring, který zabezpe-
čí odbornou správu v reálném čase a sníží provozní 
náklady systému optimalizací jeho provozních stavů.
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Péče o životní prostředí3.

Účast a získání zlaté medaile v prestižní soutěži Entente Florale 
Europe 2018.

Obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy

Kontaktní osoba projektu: František Bartoš , starosta
e–mail: starosta@obecporici.cz, telefon: 731 183 315

Webové stránky: www.obecporici.cz

Období realizace: 10/2017–10/2018

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: 

Pardubický kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Europroject 
dotace

Rozpočet a způsob 
financování:

600 000 Kč, dotace z MMR, peněžní dar Pardubického kraje, 
rozpočet obce Poříčí u Litomyšle

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Důstojná reprezentace obce Poříčí u Litomyšle, Par-
dubického kraje a České republiky. Historie tohoto mi-
mořádného úspěchu se začala psát v roce 2017, kdy 
Poříčí získalo v rámci krajského kola soutěže Vesnice 
roku zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. 
Automaticky tak postoupilo do celostátního kola o Zele-
nou stuhu ČR, kde se mu opět podařilo zvítězit. Tím si 
obec zaručila účast v evropském kole soutěže, do kte-
rého postupuje vítěz celostátní soutěže Vesnice roku, 
kategorie o Zelenou stuhu ČR. Entente Florale Europe 
se mohou účastnit i města, ta se ovšem do soutěže na 
rozdíl od obcí přihlašují sama a nemusí tomu předchá-
zet výhra v celostátním kole některé ze soutěží. 

Přípravy na účast v soutěži byly velmi obtížné i z toho 
důvodu, že celá administrace probíhala v anglickém 
jazyce za velmi přísných pravidel a požadavků. Sou-
těžící musí zpracovat portfolio a obsáhnout do něho 
všech deset hodnotících kritérií, mezi které patří plá-

nování a rozvoj, zastavěné oblasti, krajina, zelené plo-
chy, výsadba, ekologické vzdělávání, zapojení obyva-
tel, cestovní ruch a volný čas, komunikace. Všechna 
tato kritéria jsou poté na místě posuzována odbornou 
mezinárodní komisí. Obec vytvořila na svém území  
12 různých stanovišť vztahujících se k hodnoceným 
kritériím a prezentovala své krásy ve spolupráci 
s místními obyvateli, kteří se do celé realizace velmi 

11

aktivně zapojili a nesmírně tím přispěli k celkovému 
hodnocení. Právě tato soudržnost a spolkový život 
občanů obce je jedno z hodnotících kritérií soutěže.

Poříčí u Litomyšle, obec ležící v Pardubickém kraji 
s necelými pěti sty obyvateli, uchvátila svou krajinou, 
péčí o zeleň a lidskou soudržností Evropu a získa-
la zlatou medaili v prestižní soutěži Entente Florale 
Europe 2018 v konkurenci dalších sedmi soupeřů ze 
sedmi zemí Evropy.

Co bylo výstupem projektu?
Účast a získání zlaté medaile v prestižní soutěži En-
tente Florale Europe 2018

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
Máme kolem sebe krásná místa a unikáty, které 
bereme jako samozřejmost, a až díky dojmům čle-
nů komise si uvědomíme, jak jsou tyto věci vzácné. 
Žijeme ve výjimečné lokalitě a často si to ani neu-
vědomujeme. Nebojte se účasti v soutěži a začně-
te krajským kolem soutěže Vesnice roku. Možnost 
máte již v roce 2019. 

Poznámky, ocenění a další informace
Při slavnostním vyhodnocení soutěže v Tullamore byla 
obci udělena medaile hejtmana Pardubického kraje.

5
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Péče o životní prostředí4.

Proměna zanedbané enklávy v části středu obce Veselí na Centrum 
aktivního odpočinku.

Obec: Veselí, okres Pardubice

Kontaktní osoba projektu: Mgr. Hana Ošlejšková, starostka
e–mail: starosta@obecveseli.cz, telefon: +420 737 886 133

Webové stránky: www.obecveseli.cz

Období realizace: 2004–2017

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: 

Investorem kompletní přeměny je obec Veselí. Při revitalizaci 
biokoridoru jsme spolupracovali s Agenturou ochrany přírody 
a MŽP. Dětské hřiště bylo vybudováno v rámci POV ve 
spolupráci s Krajským úřadem PK. Sportovní víceúčelová 
hřiště a venkovní krytý kuželník vznikl za podpory SZIF MZ. 
Ve formě brigád se na tomto projektu aktivně podíleli členové 
TJ Veselí, ZO ČZS Veselí, občané Veselí a pracovníci 
na VPP Úřadu práce v Pardubicích. Důležitá byla též 
spolupráce se svazkem obcí Podhůří Železných hor a MAS 
Železné hory.

Rozpočet a způsob 
financování:

8,70 mil. Kč, rozpočet obce, dotace dle etap MŽP, MZ přes 
SZIF HK, MAS Železné hory a POV Pardubický kraj

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Ve středu obce Veselí po zaniklém rybníku byla za-
nedbaná enkláva s náletovými dřevinami, skládkou 
stavební suti a všeho možného domovního odpadu.
Při zpracování územního plánu obce a POV ve Ve-
selí starosta obce navrhl Ing. arch. Čelišovi vytvoře-
ní Centra aktivního odpočinku v tomto zanedbaném 
prostoru. Přeměna probíhala v etapách do srpna 
2017. Náročné bylo odstranění staré zátěže a vypro-
filování terénu dle projektu.

Co bylo výstupem projektu?
Byla vytvořena dvě vodní koryta. Jedno uměle mean-

drující, které čítá 80 tůněk a 82 kloubů. Z původních 
235 m potoka touto úpravou vzniklo 420 m a k tomu 
tři mokřady s plochou 710 m2. Druhé koryto tvoří vel-
ká niva o rozloze 6 900 m2, která je schopna odvést 
více než stoletou vodu. Vše je zatravněné a osázené 
mokřadními rostlinami, trvalkami, pěti druhy vrb a 33 
dalšími stromy. V 2. etapě byl areál doplněn o pří-
rodní dřevěné prvky: dvě lávky, sochy, torzo 465 let 
starého dubu s modřínovým zastřešením, informační 
tabule a čtyři přírodní posezení. V další etapě byla 
vybudována dvě víceúčelová hřiště a dětské hřiště 
s lanovkou. Byl též zrekonstruován hostinec s velkou 
terasou, z níž je výhled do celého areálu. Pro pří-
jemnější trávení volného času v obci byl vybudován 

venkovní krytý automatický kuželník se zázemím 
a venkovní fitness. Za 13 let se podařilo přeměnit ne-
vzhlednou část obce v Centrum aktivního odpočinku 
tvořící významný segment krajiny příznivě ovlivňující 
pobyt živočichů a růst flóry. Areál je hojně navštěvo-
ván všemi generacemi a odehrává se zde většina 
kulturních, sportovních a společenských akcí nejen 
pro obec Veselí, ale i pro široké okolí.

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
Pro větší investiční akce je důležité mít zpracovaný 
reálný územní plán zpracovaný do POV. U men-
ších obcí je lepší rozložit plány do více let a využít 

různé dotace na jednotlivé etapy. Občané a spolky 
si díla více váží, pokud mají možnost se na rea-
lizaci alespoň částečně podílet. Výhodou je také 
vhodně využít spolupráce se svazky obcí či MAS 
a sdílet zkušenosti s realizacemi.

Poznámky, ocenění a další informace
Iniciátorem celé proměny byl starosta Oldřich Valen-
ta, který organizačně zabezpečoval realizaci veš-
kerých prvků včetně zajištění dotací, spolupráce se 
zastupitelstvem, spolky a občany.

Zelená stuha v soutěži Vesnice roku, ocenění v sou-
těži SMS ČR Dobrá praxe 2018 v oblasti Péče o ži-
votní prostředí.



52 53

Péče o životní prostředí5.

Kaple vnitřního ticha.
Kaple vnitřního ticha je stromová kaple založená v roce 2016. Jedná 
se o první realizaci svého druhu v ČR.

Obec: Nová Lhota, okres Hodonín

Kontaktní osoba projektu: Mgr. Antonín Okénka, starosta
e–mail: starosta.novalhota@seznam.cz, telefon: 724 168 208

Webové stránky: www.novalhota.cz

Období realizace: 2016

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: spolek Větvení, Na Okraji

Rozpočet a způsob 
financování: rozpočet obce, dotace

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Cílem projektu, realizovaného spolkem Na okraji, bylo 
vytvořit duchovní prostor v krajině, který by se promě-
ňoval v čase a zároveň vyjadřoval sepětí s místem. 
Kaple se nachází na kopci severozápadně od obce 
v lokalitě Záhumenice a Mezicestí a je tvořena 24 lípa-
mi srdčitými, vysázenými do tvaru kaple. V budoucnu 
by se koruny stromů měly spojit a vytvořit tak jakési 
zastřešení prostoru se sloupovím kmenů. 

Na jaře 2016 proběhla výsadba stromů, jíž se kromě 
pořádajících občanských spolků zúčastnili i místní 
dobrovolníci, žáci ze ZŠ a jejich rodiče. Každý ze 
stromů je označen jmenovkou se jménem rodiny 
žáka, který je patronem a pečuje o jeho další růst. 

V příštích letech je plánováno umístění lavic, kamen-
né dlažby a kamenného oltáře.



54 55

Péče o životní prostředí6.

Projektová studie veřejných přírodních ploch obce Vysočina.
Dlouhodobý koncepční materiál – výhled do budoucna na ztvárnění 
vybraných obecních prostor. 

Obec: Vysočina, okres Chrudim

Kontaktní osoba projektu: 
Tomáš Dubský, starosta
e–mail: starosta@obecvysocina.cz, 
telefon: +420 602 149 095

Webové stránky: www.obecvysocina.cz

Období realizace: 2011 – dosud, navazující studie

Rozpočet a způsob 
financování: 90 000 Kč – úvodní studie pro dvě lokality, rozpočet obce

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Celkový vzhled obce v návaznosti na místa, která ne-
byla dlouho řešena. Cílem studie je vytvoření celkové 
promyšlené koncepce řešených prostor tak, aby byly 
nejen funkční, ale aby došlo i k zvýšení jejich obytné 
a estetické kvality. Studie zahrnuje především řešení 
zeleně, dále dopravy, povrchu i doplňkových prvků 
mobiliáře v podobě laviček, odpadkových košů atd. 
a doporučení k úpravám architektury. 

Záleží na vedení obce a občanech, v jakém čase 
a jakém rozsahu budou navržené úpravy realizovány.
V první fázi byla studie zpracována pro dvě lokality. 
Na základě dobrých zkušeností a za využití dotač-
ních prostředků prostřednictvím mikroregionu jsou 
takto zpracovány i další části obce.

Co bylo výstupem projektu?
Odborně řešená veřejná prostranství, architektonic-
ké studie

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
Nebát se rozhodnout se pro odbornou spolupráci 
i přes na první pohled „velké investice“.

Poznámky, ocenění a další informace
Autobusová zastávka řešena dle návrhu získala oce-
nění Zlatá cihla v soutěži Vesnice roku 2015 v Par-
dubickém kraji a byla prezentována v rámci Národní 
putovní výstavy Má vlast cestami proměn 2016.
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Oskoruše – strom Slovácka.

Obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín

Kontaktní osoba projektu: 
Martina Bílová, starostka
e–mail: starosta@tvarozna–lhota.cz, 
telefon: +420 602 456 734

Webové stránky: www.tvarozna–lhota.cz

Období realizace: soustavně od roku 2001

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: 

Inex SDA, Mgr.Vít Hrdoušek, Mužský pěvecký sbor Tvarožná 
Lhota

Rozpočet a způsob 
financování:

podle potřeby, prostředky obce, prostředky INEX SDA, 
u výsadeb dotace JMK či MAS Strážnicko

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Oskoruše, odborně zvaná jeřáb oskeruše, je jedním 
z nejstarších a největších ovocných stromů v Evro-
pě. Před několika lety byl tento strom na prahu zapo-
mnění. Na záchraně tohoto nádherného soliterního 
velikána pracuje od roku 1996 INEX SDA , postupně 
spolu s Obcí Tvarožná Lhota a Mužským pěveckým 
sborem. 

Prvotní aktivity spočívaly v organizaci Slavnosti os-
koruší a zviditelnění tohotu druhu jeřábu. Následo-
valo sázení nových stromků do větrolamů, vinohradů 
a sadů v okolí obce, otevření muzea oskoruší a pro-
značení Oskorušové naučné stezky, která vede ko-
lem největších solitérů v obci. 

Díky péči o tento výjmečný strom se obec dostala 
do širokého povědomí i za hranicemi Česka. Slav-
nosti oskoruší se každoročně účastní na 1 000 nad-
šenců, bylo zde pasováno přes 120 nositelů okosru-

šové tradice a mladé stromky oskoruší rostou téměř 
v každé obci Moravy a na mnoha dalších místech 
Evropy.

Co bylo výstupem projektu?
Větší povědomí o stromu, zvýšení zájmu o jeho pěs-
tování a návrat mladých stromků do krajiny. 

Poznámky, ocenění a další informace
Obec Tvarožná Lhota získala nejen za péči o oske-
ruše a životní prostředí titul Kvetoucí sídlo Evropy, 
v soutěži Vesnice roku byly její aktivity oceněny Ze-
lenou stuhou (2007), a druhým místem v celostátním 
kole (2012). Následně obec získala mimořádnou 
Cenu Rady Evropy za krajinu (2015). 
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Motýlí stráň.
Ochrana ohrožených živočichů a rostlin, návrat lokality k původnímu 
způsobu údržby.

Obec: Zbraslav, okres Brno – venkov

Kontaktní osoba projektu: 
Ing. Jana Valová, starostka
e–mail: starosta@zbraslavubrna.cz, 
telefon: +420 724 185 246

Webové stránky: www.zbraslavubrna.cz

Období realizace: od roku 2010

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: ZŠ, MŠ, Obec Zbraslav

Rozpočet a způsob 
financování: 50 000 Kč ročně, rozpočet obce, práce dobrovolníků

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Záchrana ohrožených druhů rostlin a živočichů a ná-
vrat k původnímu způsobu péče a údržby lokality Mo-
týlí stráň pod Hradiskem. Ve spolupráci s ZO ČSOP 
Náměšťské rybníky, která se tímto způsobem údrž-
by zabývá, je řešeno ruční sečení a vypásání stá-
dem ovcí. Do aktivit jsou zapojovány děti a mládež 
z místní mateřské a základní školy v rámci environ-
mentální výchovy.

Význam a zachovalost lokality Motýlí stráň dokládá 
výskyt vzácných druhů hmyzu a až 106 druhů ob-
ratlovců. Vyskytuje se zde 32 druhů denních motýlů, 
14 druhů nočních motýlů, z obratlovců například ťu-
hýk obecný, krutihlav obecný, včelojed lesní, ještěr-
ka obecná, slepýš křehký, užovka obojková, užovka 
hladká, skokan štíhlý a ropucha obecná. 

Území, které bylo do konce 60. let minulého století 
obecní pastvinou, zarostlo trnkou obecnou, vyskyto-
val se i náletový porost vysokých dřevin.

ZO ČSOP 62/89 Náměšťské rybníky

IČ 72028556
Družstevní 589, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Ochrana biodiverzity 2017 – závěrečná zpráva projektu

Motýlí stráň Pod Hradiskem

Vypracoval: Ivo Hertl 

Říčky 2017

Díky společnému úsilí obce, ochranářů a školy bylo 
průběžně realizováno odstranění části náletu trnky 
obecné a zásadní prosvětlení náletového porostu 
vysokých dřevin s cílem vytvořit mozaiku stanovišť 
s přechodem od stepních trávníků se solitérními sta-
rými třešněmi přes porost charakteru světlého lesa 
s pestrou přirozenou dřevinnou skladbou, po vlhká 
až mokřadní stanoviště v nivě říčky Bílá voda. Byla 
vyhloubena tůň – místo pro rozmnožování obojživel-
níků. Staré stromy byly odborně ošetřeny arboristou. 

Uskutečnily se drobné terénní úpravy.

Na louku bylo opět vypuštěno stádo ovcí, probíhá 
také mozaikové kosení. 

Co bylo výstupem projektu?
Přírodní lokalita s původním způsobem údržby a za-
chováním její rozmanitosti. Zapojení dětí a mláde-
že do obnovy i údržby lokality. Navázání spolupráce 
mezi obcí, ochránci přírody a školou.
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Vybavenost 
pro veřejné služby

●  Zámecká knihovna Mořice

●  Naučná turistická stezka Lupěnské hory

●  Přírodní zahrada MŠ Nová Hradečná

●  Zkvalitnění krizové infrastruktury obce Písečná

●  Rekonstrukce souboru budov č. p. 10 Úholičky

●  Rekonstrukce kulturního domu v obci Vlasenice

●  Zvýšení rekreační funkce lesa v obci Lhota – Vlasenice

●  Venkovní areál pro aktivní trávení volného času 
Libici nad Doubravou 

●  Rekonstrukce a přístavba ZŠ a MŠ v Libici nad Doubravou 
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Vybavenost pro veřejné služby1.

Zachování provozu přívozu Darová.

Obec: Břasy, okres Rokycany

Kontaktní osoba projektu: Ing. Mgr. Miroslav Kroc, starosta 
e–mail: starosta@obecbrasy.cz, telefon: +420 603 190 911

Webové stránky: www.obecbrasy.cz

Období realizace: 2014

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: Plzeňský kraj

Rozpočet a způsob 
financování:

ročně 1 – 1,5 mil. Kč, poplatek za převoz, krajské dotace, 
vlastní zdroje

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Hlavním cílem je zlepšení dopravní obslužnosti ob-
lasti a také zachování tradiční přepravy osob, aut 
a nákladu po řece Berounce. 

Existence přívozu v Darové je doložena od 2. polovi-
ny 18. století. Současná převozní pramice v Darové 
byla uvedena do provozu v roce 1982, je přes řeku 
Berounku vlečena na řetězech elektrickou kočkou, 
jež se pohybuje po silném ocelovém laně napnutém 
mezi stožáry nad řekou. Převozní pramice uveze ma-
ximálně 8 tun nákladu. 

Od roku 2002 do roku 2012 byl přívoz provozován 
soukromě. V roce 2013 nebyl ale přívoz provozován 
vůbec, hrozilo jeho zrušení, a tak obec Břasy za-
hájila s majitelem jednání o jeho odkupu. Ke koupi 
došlo v červenci 2013 a obec Břasy podnikla kroky 
k zajištění vydání koncese pro vnitrozemskou vodní 
dopravu, kterou se podařilo získat v lednu 2014 a od 
15. ledna byl provoz přívozu obnoven. Počátkem 

roku 2017 prošel prám celkovou generální opravou, 
zároveň proběhla i v letech 2015–2017 celková re-
konstrukce domku pro převozníky. Obci Břasy se tak 
podařilo zachránit zajímavou technickou památku. 
Přívoz je v provozu celoročně, od jara do podzimu 
od 8 do 20 hodin, v zimních měsících pak od 8 do 
18 hodin. Ročně přívoz převeze přibližně 10 tisíc aut 
a 20 tisíc osob.

Co bylo výstupem projektu?
Fungující přívoz, spokojení občané i turisté

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
Provozování přívozu je velmi specifická záležitost, 
ale obecně lze říci, že by se obce měly podílet na 
záchraně podobných technických zařízení a za-
chovat je tak pro příští generace. V našem případě 

se zároveň podařilo zachránit turisticky zajímavý 
cíl, oblast Berounky je navštěvována turisty a na 
přívoz navazuje Resort Darovanský dvůr s 27 jam-
kovým golfovým areálem, sportovišti a ubytováním. 
V okolí jsou i zajímavé cyklistické trasy včetně MTB 
tratí, in-line dráhy, pumptracku, rozhledny apod.

Poznámky, ocenění a další informace
Vesnice Plzeňského kraje roku 2017
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Zámecká knihovna Mořice – Rekonstrukce knihovny.

Obec: Mořice, okres Prostějov

Kontaktní osoba projektu: Tomáš Pavelka, knihovník
e–mail: knihovna@morice.cz, telefon: +420 739 244 974

Webové stránky: www.knihovna.morice.cz

Období realizace: 2013–2015

Rozpočet a způsob 
financování: 350 000 Kč, Dotace VISK 3, obecní rozpočet

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Rozšíření a zkvalitnění služeb knihovny, která má 
v obci více než 100 letou tradici. Knihovně chybělo 
zázemí pro kulturní akce, technologické vybavení, 
topení, nábytek a to její rozvoj velmi brzdilo. Během 
dvouleté realizace projektu se postupně dosáhlo vy-
řešení všech dílčích problémů, mnohdy svépomocí.

Co bylo výstupem projektu?
Zrekonstruované prostory umožňující rozšířit provoz 
knihovny. 

V současnosti sídlí v prvním patře levého křídla 
zámku, díky čemuž nese ve svém názvu přívlastek 
zámecká.

Knihovna má dnes čtyři místnosti, kdy každá z nich 
má svůj specifický účel – půjčovna pro dospělé, kan-
celář knihovníka, čítárna a půjčovna pro děti a mlá-
dež, klubovna. Celý prostor je pokrytý wi-fi signá-
lem, díky čemuž mohou čtenáři kdekoliv v knihovně 
vyhledávat v on-line katalogu knihy, které si chtějí 

vypůjčit. Knihovna není jen prostorem pro půjčování 
knih, ale nabízí spoustu možností trávení volného 
času, stačí jen vyplnit přihlášku a zaregistrovat se 
do řad čtenářů.

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
Dobrá zkušenost je s postupnou rekonstrukcí, kdy 
lze postupně přijít na spoustu problematických věcí, 

které lze napravit. Osvědčilo se zapojit do realizace 
zkušenosti získané spoluprací s regionálními funk-
cemi nadřízené knihovny, školkou, čtenáři, krajskou 
knihovnou.

Poznámky, ocenění a další informace
Krajská knihovna roku 2015

Ocenění za neotřelé a inspirativní aktivity propojené 
s technologickým rozvojem služeb a příjemným interi-
érem, respektující netradiční prostředí i potřeby všech 
generací obyvatel obce v rámci celostátního kola 
Knihovna roku 2015.

Knihovna JINAK 2018 – 1. místo
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Naučná turistická stezka Lupěnské hory.

Obec: Nemile, okres Šumperk

Kontaktní osoba projektu: Ing. Petr Šimek, starosta 
e–mail: petr.simek@nemile.cz, telefon: +420 604 550 313

Webové stránky: www.nemile.cz

Období realizace: 2017

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: obec, místní hasiči z Lupěného

Rozpočet a způsob 
financování: 825 000 Kč, SZIF – 100 %

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Cílem projektu bylo přiblížení místní přírody široké 
veřejnosti a posílit atraktivitu místa. Zatraktivnili jsme 
turisticky značenou trasu vedoucí přes hory do rekre-
ačního střediska Dolní Bušínov.

Co bylo výstupem projektu?
Čtyři příjemná zastavení na Lupěnských horách. Na-
učná stezka měří necelý kilometr.

Na stanovištích se návštěvníci dozví o historii, fauně 
a flóře okolí. Slavnostní otevření stezky s programem 
pro veřejnost mělo velký úspěch. Nyní je stezka využí-
vána širokou veřejností, školami, návštěvníky rekreač-
ního střediska. Z místních obyvatel ji nejvíce navště-
vují rodiny s malými dětmi, které využívají možnost 
opečení špekáčků a dětských herních prvků.

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
Nezanedbat přípravnou fázi. Pokud s projekty žá-
dáte o dotace, poskytovatelé chtějí mít především 
vše v perfektním stavu na papíře. Proto nejdůle-
žitějším krokem je mít kvalitně připravený projekt 
a dobře zpracovanou žádost o dotaci.
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Přírodní zahrada MŠ Nová Hradečná.

Obec: Nová Hradečná, okres Olomouc

Kontaktní osoba projektu: Tomáš Müller, starosta 
e–mail: starosta@novahradecna.cz, telefon: 585 032 264

Webové stránky: www.novahradecna.cz

Období realizace: 2014–2015

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: MŠ Nová Hradečná, která v roce 2018 získala titul: Ekoškola

Rozpočet a způsob 
financování:

1 510 983 Kč, Dotace OP ŽP 1 343 460 Kč; vlastní zdroje 
167 523 Kč 

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Projekt řešil kompletní vznik a úpravu zahrady v pří-
rodním stylu při MŠ v Nové Hradečné, který vychá-
zí z filozofie nového přístupu k zeleni, založené na 
osobních prožitcích a zkušenostech dětí. 

Co bylo výstupem projektu?
Přírodní zahrada, která je místem pro každodenní 
kontakt dětí s živou přírodou. 

Zahrada, kterou navrhl zahradní architekt, obsahu-
je herní prvky pro děti, venkovní učebnu, proutěné 
stavby, hmyzí domečky, bylinkovou zahrádku, zele-
ninovou zahradu, květinové záhony, květinové louky, 
kam nesmí sekačka, ovocné keře a stromy. Všechny 
výpěstky ze zahrady děti zpracují – prodají, sní nebo 
rozdají.

V současnosti je zahrada doplňována prvky, které 
slouží dětem ke hře a poznání – např. hry s vodou, 
zvonkohra, zahradní telefon, dětská kuchyňka v iglú 

z proutí, prvky pro rozvoj motoriky dětí. Tyto prvky 
vymýšlí a realizuje tým rodičů, kteří se zapojili s MŠ 
do mezinárodního programu Ekoškola. MŠ spolupra-
cuje s ekologickým centrem Sluňákov, které v roce 
2018 uspořádalo v MŠ seminář pro uč. MŠ na téma: 
Využití přírodní zahrady v praxi MŠ.

Zahrada je otevřená i pro veřejnost.
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Zkvalitnění krizové infrastruktury obce Písečná.
Rekonstrukce budovy bývalého místního hospodářství na hasičskou 
zbrojnici.

Obec: Písečná, okres Jeseník

Kontaktní osoba projektu: Ing. Jan Konečný, starosta 
e–mail: starosta@pisecna.cz, telefon: 584 423 122

Webové stránky: www.pisecna.cz

Období realizace: 07/2011–06/2012

Rozpočet a způsob 
financování:

5 290 000 Kč, 25 % vlastní zdroje, 75 % dotace z ROP  
+ státní rozpočet

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Místní jednotka Sboru dobrovolných hasičů využí-
vala ke své činnosti objekt garáže vybudované v 80. 
letech. Tato budova byla pro potřeby jednotky zcela 

nevyhovující. Jednalo se v podstatě o holou garáž 
bez jakéhokoliv zázemí (sociální zařízení, vytápění, 
klubovna apod.).

Obec proto tuto situaci začala řešit a po získání části 
budovy bývalého místního hospodářství zpět do ma-
jetku obce bylo rozhodnuto, že její přestavbou vznik-
ne hasičská zbrojnice.

Cílem projektu bylo tedy rekonstrukcí budovy bý-
valého místního hospodářství na novou hasičskou 
zbrojnici vytvořit dostatečně kvalitní a bezpečné 
zázemí pro členy jednotky SDH. Obec získala do-
taci z Regionálního operačního programu Střední 
Morava. 

Kromě modernizace a stavebních úprav objektů 
sloužících integrovanému záchrannému systému 
byl cílem také rozvoj obce, zlepšení životních 
podmínek obyvatel, zvýšení bezpečnosti oby-
vatel obce v rámci krizových situací, zvýšení 
akceschopnosti JSDH, zvýšení kvality podmínek 

a prostředí pro činnost JSDH, zkvalitnění preven-
ce rizik.

Co bylo výstupem projektu?
V rámci projektu byla vybudována nová hasičská 
zbrojnice s technickým zázemím – 2 nová stání pro 
zásahové hasičské automobily a další techniku, soci-
ální zařízení pro členy SDH, šatny pro uložení zása-
hových oděvů a další výstroje, sušárna zásahových 
oděvů a další výstroje, dílna pro opravy a údržbu 
hasičské techniky, výcviková místnost určená pro 
odbornou přípravu členů jednotky sloužící také jako 

klubovna pro kolektiv mladých hasičů a členů SDH 
Písečná, věž na sušení hadic. 

Stavebními úpravami byla opravena fasáda budovy, 
zrekonstruovány veškeré rozvody (elektroinstalace, 
vodovod, kanalizace) a ústřední vytápění, vybudo-
vána nová přípojka vody, snížena energetická ná-
ročnost budovy (tepelná izolace střešní konstrukce, 
výměna oken, venkovních dveří, garážových vrat), 
vybudovány nové zpevněné plochy pro odstavení 
hasičské záchranné techniky a osobních vozidel čle-
nů jednotky SDH.
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Rekonstrukce souboru budov č. p. 10 Úholičky.
V roce 2010 obec koupila od restituentů statek na návsi a rozhodla 
zde vybudovat kulturně společenské centrum obce.

Obec: Úholičky, okres Praha-západ

Kontaktní osoba projektu: 
Ing. Terezie Kořínková, starostka 
e–mail: korinkova@obec-uholicky.cz, telefon: +736 767 717, 
220 930 641

Webové stránky: www.obec-uholicky.cz

Období realizace: 2011–2012 průzkumy, projekt, inženýring
2013–2014 realizace stavby

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: 

Bursík Holding a. s. – projekční a inženýrská činnost
Chládek a Tintěra a.s. – realizace stavby

Rozpočet a způsob 
financování:

60 mil. Kč, Obec financovala stavbu z peněz naspořených ze 
zákonného poplatku ze skládkování na území obce.

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Hlavním cílem bylo zajistit kulturně společenské 
zázemí obce včetně obecního úřadu, knihovny 
i obecní restaurace. Po restituci byla obec bez kultur-
ního domu a úřad a knihovna působil v pronajatých 
prostorech.

Co bylo výstupem projektu?
Dnes je vše ve statku č. p. 10 ve středu obce a oprav-
du se sem koncentruje veškeré dění v obci.

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
1)  Přizvat ty, kdo budou objekt využívat – spolky, 

knihovnici.

2)  Vybrat zkušenou realizační firmu – ta první s nej-
nižší nabídkovou cenou zkrachovala a museli 
jsme VŘ opakovat.

3)  Stavět tak, aby byly do budoucna co nejnižší pro-
vozní náklady.

Poznámky, ocenění a další informace
Zlatá cihla v programu obnovy venkova 
za kulturně-společenské centrum obce 
Úholičky v krajském kole soutěže Vesnice 
roku 2015.
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Rekonstrukce kulturního domu v obci Vlasenice
– stavební obnova budovy původního kulturního domu.

Obec: Lhota-Vlasenice, okres Pelhřimov

Kontaktní osoba projektu: Jitka Langová, zastupitelka
e–mail: jitkapechkova@gmail.com, telefon: 606 364 820

Webové stránky: www.lhota-vlasenice.cz

Období realizace: 2008–2009

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: 

SDH Vlasenice; SDH Lhota; I. Kamenická stavební 
a obchodní firma, s.r.o.

Rozpočet a způsob 
financování:

20 000 000 Kč, rozpočet obce, státní rozpočet ČR 
(dotační program)

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Rekonstrukce chátrajícího objektu. Využití objektu 
pro společenské vyžití. Vytvoření ubytovacích kapa-
cit v obci.

Co bylo výstupem projektu?
Zrekonstruovaný kulturní dům s hospodou a penzio-
nem. Rozvoj společenského života v obci.

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
Je vhodné dobře připravit zamýšlený projekt, aby 
nedocházelo ke komplikacím při samotné realizaci 
akce.

Poznámky, ocenění a další informace
Cena hejtmana – Stavba Vysočiny v roce 2010
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Zvýšení rekreační funkce lesa v obci Lhota-Vlasenice.
Vybudování naučné stezky, discgolfového hřiště, posezení 
a přístřešků.

Obec: Lhota-Vlasenice, okres Pelhřimov

Kontaktní osoba projektu: 
Jitka Langová, zastupitelka
e–mail: jitkapechkova@gmail.com, 
telefon: +420 606 364 820

Webové stránky: www.lhota-vlasenice.cz

Období realizace: 2017

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: Obec Lhota-Vlasenice, HP27, s.r.o.

Rozpočet a způsob 
financování: 700 000 Kč, Dotace SZIF (100 %)

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Zvýšení rekreační funkce lesa. Obnova a vybudo-
vání posezení. Vybudování lesních prvků a naučné 
stezky nejen pro děti.

Co bylo výstupem projektu?
Vybudování naučné stezky, discgolfového hřiště, 
posezení. Zvýšila se návštěvnost lesa, který do-
sud nebyl využit. Nyní je místem pro vyžití rodin 
s dětmi. Okruh návštěvníků je rozšířen i vyznavači 
discgolfu.

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
100% výše dotace je velmi příznivá pro obecní 
rozpočet.
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Venkovní areál pro aktivní trávení volného času.
Prostor pro sportovní vyžití, dětské a dopravní hřiště a přírodní 
zahrada v Libici nad Doubravou.

Obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod

Kontaktní osoba projektu: Václav Venhauer, starosta 
e–mail: starosta@libicend.cz, telefon: +420 602 659 834

Webové stránky: www.libicend.cz

Období realizace: jednotlivé etapy realizovány v období 06–08/2012;
6–8/2017; 6–8/2018; 6–8/2018

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: 

INSTAV Hlinsko, a.s., Swietelsky stavební s.r.o, 
Ing.Eva Stoklásková Hegerová

Rozpočet a způsob 
financování:

dětské hř. 1 743 381 Kč; dopravní hř. 1 211 921 Kč; 
víceúčel.hř. 1 521 611 Kč; př. učebna 1 739 807 Kč. Dotace 
(Ministerstvo pro místní rozvoj, SZIF, POV ) + vlastní zdroje

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Vybudování otevřeného prostoru určeného k aktiv-
nímu odpočinku všech věkových kategorií. Součástí 
areálu je dopravní hřiště a přírodní zahrada s učeb-
nou, které pro výuku využívá místní MŠ a ZŠ. Pro 
vybudování areálu obec vytipovala vhodné prostory, 
které se nachází v centru obce nedaleko budovy ZŠ 
a MŠ, vyčlenila finanční prostředky a zadala zpraco-
vání projektu. 

Areál se skládá z těchto částí:
1.  Dětské hřiště s herními prvky – Cheopsova pyra-

mida, kolotoč sedačkový, houpačka, pruž. hou-
pačka, houpač. vahadlo, horolezecká stěna atd.

2.  Dopravní hřiště – zpevněné plochy vozovky, chod-
níky a parkovací plocha, žel. přejezd, přechod pro 
chodce, dopravní značení 

3.  Víceúčelové sportovní hřiště – workout, stolní te-
nis, fitness stroje

4.  Přírodní zahrada s učebnou a herními prvky – ma-
šinka, skluzavka, vyvýšené záhony, výukový teátr, 
švestkový sad, vonný a smyslový chodníček 

Prostor dětského hřiště, dopravního hřiště a víceúče-
lového hřiště je udržován zaměstnaci úřadu městyse. 
Přírodní zahradu s učebnou udržují žáci a zaměst-
nanci školy. V roce 2018 byl v prostoru hřišť umístěn 
SMATR WC, který je využíván veřejností a žáky ma-
teřské školy . 

Co bylo výstupem projektu?
Venkovní sportoviště (workout, stolní tenis, fitness 
stroje, Cheopsova pyramida, kolotoč. atd) 

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
Zvolit kvalitního projektanta a realizační firmu.
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Rekonstrukce a přístavba základní školy a mateřské školy Libice nad 
Doubravou.

Obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod

Kontaktní osoba projektu: Václav Venhauer, starosta 
e–mail: starosta@libicend.cz, telefon: +420 602 659 834

Webové stránky: www.libicend.cz

Období realizace: 5/2017–8/2018

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: PKS stavby, a.s.

Rozpočet a způsob 
financování:

rekonstrukce a přístavby školy – 34 845 474 Kč; 
rekonstrukce půdy a vybavení školy – 5 245 398 Kč. 
Dotace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) 
+ vlastní zdroje

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Rekonstrukce nevyhovující budovy školy včetně vy-
užití půdních prostor a přístavba nové části objektu. 
Projekt řešil rekonstrukci původní školy z roku cca 
1844 včetně přístavby. 

Přípravy:
–  Studie 2013 firma PROJEKT centrum HB, s. r. o.,
–  získání stavebního povolení, dotačních prostředků, 

vlastních zdrojů,
–  návrh vybavení školy (školní kuchyň, počítačová 

učebna, třídy atd.),
–  samotná rekonstrukce probíhala od června 2017 

do srpna 2018.

Co bylo výstupem projektu?
Kompletně zrekonstruovaná škola, rozšířená o půdní 
prostory a přístavbu. Navýšení kapacity školy.

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
Zaměřit se na kvalitní projekt, výběr firem 
a DOZOR STAVBY!
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Inovace na venkově
●  Napojení veřejných budov na trafostanici obce Dříteč

● Vznik sociálního podniku Hustířanka, s.r.o.

●  Snížení energetické náročnosti areálu ZŠ a MŠ Hvožďany

● Lokální měna v Křižánkách



84 85

Inovace na venkově1.

Napojení veřejných (obecních) budov na trafostanici obce.
Připojení vybraných odběrných míst na hladině NN 0,4 kV k obecní 
transformační stanici 35/0,4 kV PA_0913. 

Obec: Dříteč, okres Pardubice

Kontaktní osoba projektu: Jozef Petrenec, starosta 
e–mail: starosta@dritec.cz, telefon: 606 660 233

Webové stránky: www.dritec.cz

Období realizace: 2011 – první etapa (připojení ČOV a MŠ)

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: Obec – ČEZ

Rozpočet a způsob 
financování:

Rozpočet obce:
Projektová dokumentace k etapám 50 –100 tis. Kč
Realizace I. etapy cca 250 tis. Kč
Kvalifikovaný odhad II. etapa 350 tis. Kč

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Přechod z maloodběratele na velkoodběratele (úspo-
ra 20–30 %). Impulsem pro tento projekt byla nabíd-
ka převodu trafostanice za zůstatkovou hodnotu cca 
50 tis. Kč v rámci řešení brownfieldu v obci (bývalý 
sklad civilní obrany v majetku HZS).

Etapy projektu:
0. etapa:  Odkup trafostanice 35/0,4 kV do majetku 

obce a provozování stávajícího napojeného 
areálu bývalého CO.

I. etapa: Připojení ČOV, MŠ a příprava připojení VO.

II. etapa:  Připojení knihovny + obecního bytu (jed-
na budova), hasičské zbrojnice, ZŠ, OÚ + 
restaurace.

III. etapa:  Připojení obchodu se smíšeným zbožím, 
budovy zázemí technických služeb obce, 
možnost připojení VO (v případě nevýhod-
ného tarifu).

Hlavní myšlenkou je napojit maximum obecních bu-
dov – zařízení na trafostanici. Navazovali jsme na 
stávající provozovaný areál bývalého CO – v sou-
časnosti sklady obce + nájemci obce (roční odběr za 
cca 150 tis. Kč). Další již realizovanou etapou v roce 
2011 bylo napojení intenzifikované ČOV (roční odběr 
el. energie za cca 300 tis. Kč) a budovy nově rekon-
struované MŠ (roční odběr 50 tis. Kč). 

V připravované II. etapě máme smlouvy s ČEZ na vypra-
cování projektové dokumentace pro danou etapu ( před-
pokládaná realizace v r. 2019–2020). Předpokládaná 
spotřeba dle současné spotřeby cca 400 tis. Kč.

Třetí etapa je vázaná na realizaci dopravního řeše-
ní v obci (okružní křižovatka a s ní spojené úpravy 
chodníků – prochází jimi vedení nově připojovaných 
objektů). Poznámka: Všechna vedení NN jsou v obci 
vedena v zemi.

Fungování trafostanice v praxi:
1/  Zabezpečení technické provozuschopnosti zaříze-

ní = revize zařízení + odstranění závad vyplývají-
cích z revizní zprávy + pravidelná údržba zařízení 
(řešeno smluvně s  ČEZ Energetické služby, s.r.o.) 

2/  Smlouva o dodávce el. energie – ČEZ Prodej, a.s. 
(Smlouva velkoobchodní vždy na rok s měsíčními 
zálohami a měsíčním vyúčtováním; komerčnína-
bídka před koncem roku na rok následující: 
Platba za silovou el. 
Vysoký Tarif – VT = 6–22 h 
Nízký tarif - NT = 22–6 h 
Regulované platby související s dodávkou 
elektřiny: 
– Cena za roční rezervovanou kapacitu 
– Nevyžádaná dodávka jalové energie 
– Cena za použití sítí 
– Cena za systémové služby 
– Složka ceny na podporu el. z podporovaných  
   zdrojů energie 
– Cena za činnost operátora trhu 
Daň z elektřiny

3/  Vyúčtování a fakturace – účetní obce  
(nástroj pro vyúčtování el. energie /MS Excel/); 
odvod státu (DPH – obec je plátce DPH)

Co bylo výstupem projektu?
Napojení veřejných budov na obecní trafostanici. 
Cílem projektu je ušetření finančních nákladů na el. 
energii pro obec jako plátce + pro organizace zři-
zované obcí (ZŠ, MŠ) ve střednědobém horizontu. 
(Hrubá úspora cca 25 % nákladů na el. energii)

Zhodnocení dosavadní investice:
1/  Vstupní investice 50 000 Kč nákup trafa 

I. etapa 250 000 Kč projekt + realizace připojení. 
Celkem 300 000 Kč. Roční náklady na provoz tra-
fa cca 30 000 Kč (údržba + revize). Roční úspora 
cca 90 000 Kč.

Čistá úspora cca 60 000 Kč (90 000 – 30 000)
Návratnost I. etapy 5 let (300 000 /60 000)

2/  II. etapa náklady 420 000 Kč projekt + realizace  
Návratnost II. etapy 4 roky (400 000/100 000)

POZNÁMKA: Standardní cena nové trafostanice je 
cca 800 tis. Kč

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
Lze ušetřit dlouhodobě na poplatcích a el. energii 
pro obce? Uvedené řešení není vhodné pro každé-
ho. Náš projekt je realizován bez dotací, ovšem při 
vstupní investici do nové trafostanice platí násle-
dující: Vyplatí se pro obce, které mají větší počet 
odběrných míst s velkým odběrem el. energie. Je 
nutné posouzení každého projektu samostatně.

Poznámky, ocenění a další informace
Pokud by někdo z kolegů uvažoval o podobném řeše-
ní, rádi se podělíme o naše zkušenosti.
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Vznik sociálního podniku Hustířanka, s.r.o.
Na podnět obce Dubenec založily obce DSO Hustířanka společnost 
Hustířanka služby, s.r.o. Společnost byla založena na principech 
sociálního podnikání a plní všechna kritéria sociálního podniku.

Obec: Dubenec, okres Trutnov

Kontaktní osoba projektu: Jaroslav Huňat, starosta 
e–mail: starosta@dubenec.cz, telefon: +420 724 180 859

Webové stránky: www.hustirankasluzby.cz

Období realizace: květen 2017 – duben 2019

Rozpočet a způsob 
financování:

Příspěvek EU: 3 433 469 Kč, Operační program 
zaměstnanost

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Hustířanka služby, s.r.o., vzniká jako sociální podnik 
v reakci na dlouhodobou nezaměstnanost některých 
obyvatel v mikroregionu Hustířanka. Všechny dotče-
né obce se dlouhodobě potýkají s problémem zabez-
pečení dostatku technických pracovníků, kteří by se 
starali v obci o udržování veřejných prostor a zeleně. 
Nově založený sociální podnik tuto problematiku řeší 
zaměstnáváním dlouhodobě nezaměstnaných.

Co bylo výstupem projektu?
Vznik sociálního podniku Hustířanka, s.r.o.
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Inovace na venkově3.

Snížení energetické náročnosti areálu ZŠ a MŠ Hvožďany.
Projekt zahrnoval 2 části stavby, a to část stavební a část 
technologickou. V průběhu přípravy projektu jsme se rozhodli 
realizovat protiradonová opatření. 

Obec: Hvožďany, okres Příbram

Kontaktní osoba projektu: 
Markéta Balková, starostka 
e–mail: starosta@hvozdany.cz, telefon: 318 696 227, 
724 705 685

Webové stránky: www.hvozdany.cz

Období realizace: 04/2013–09/2013

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: Obec Hvožďany, ZŠ a MŠ Hvožďany 

Rozpočet a způsob 
financování: 11 815 000 Kč, OPŽP a vlastní zdroje obce

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Cíle projektu byly dva, a to výměna zdroje vytápění 
a snížení energetické náročnosti budovy MŠ zatep-
lením pláště. 

Realizací projektu byl vyřešen problém s nevyho-
vujícím neekologickým vytápěním všech školních 
budov. Celá stavba byla rozdělena do několika etap 
tak,  aby co nejméně zasáhla do provozu školních 
zařízení. V první etapě bylo vybudováno 20 geo-
termálních vrtů o celkové délce 2 000 m, dále byly 
tyto vrty propojeny přes sběrnou jímku s kotelnou. 
Další etapou bylo vybudování nového vchodu pro 
technické zázemí tepelných čerpadel a demontáž 
stávajících kotlů a stavební úpravy pro novou kotel-
nu. Ihned po skončení školní docházky byly započaty 

práce v budově základní školy, kde rozsah prací byl 
největší a časově nejnáročnější. Zde se prolínaly 
dvě samostatné stavby, a to: kompletní výměna 

otopné soustavy a protiradonová opatření, při nichž 
se navíc vykopalo na 450 m2 podlah do hloubky 
40 cm. V budově mateřské školy začaly práce první 
červencový týden výměnou střechy, zateplením fa-
sády, výměnou oken a výměnou veškerých topných 

rozvodů a radiátorů. Nad rámec projektu a z rozpoč-
tu obce jsme zrekonstruovali dětskou koupelnu v MŠ 
a sociální zařízení v družině a v 1. třídě. Prostory 
ve všech školních budovách byly nově vymalovány  
a  třídy dostaly barevný kabát. 

Co bylo výstupem projektu?
Ekologické vytápění, zlepšení podmínek v budovách 
školy, snížení energetické náročnosti. 

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
Nepodcenit projektovou přípravu, důsledný výběr 
dodavatele, reference. Stavbu by nebylo možné 
úspěšně realizovat v tak krátkém časovém úseku 
bez zodpovědného nasazení všech, kteří se na pro-
jektech podíleli.

Poznámky, ocenění a další informace
Projekt byl oceněn v soutěži Dobrá praxe roku 2018 
v kategorii Inovace na venkově.
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Inovace na venkově4.

Lokální měna v Křižánkách.
Hlavním cílem vydání lokální měny je podpora místní ekonomiky 
a využití cestovního ruchu pro rozvoj obce. Obec vydala 
prostřednictvím své obchodní společnosti emisi bankovek (nejedná 
se o bankovky dle Zákona o České národní bance) a sadu dvou 
pamětních medailí Křižánecké koruny.

Obec: Křižánky, okres Žďár nad Sázavou

Kontaktní osoba projektu: Ing. Mgr. Jan Sedláček, starosta 
e–mail: starosta@obeckrizanky.cz, telefon: 724 076 338

Webové stránky: www.obeckrizanky.cz

Období realizace: od 05/2017 dosud

Organizace, které se 
spolupodílely na aktivitě: Centrum Křižánky, s.r.o.

Rozpočet a způsob 
financování: cca 200 00 Kč bez DPH / rok, rozpočet obce

Jaký byl hlavní cíl a jaký problém byl 
řešen?
Obec Křižánky vydala prostřednictvím své obchod-
ní společnosti emisi bankovek a sadu dvou mincí 
Křižánecké koruny. Bankovky jsou v nominální hod-
notě 100, 50, 5 korun. Mince pak v hodnotě 5 korun, 
přičemž mince slouží pouze jako pamětní předmět,  
nikoliv jako platidlo. Bankovky mají omezenou plat-
nost a nevrací se na ně. Kurz Křižánecké koruny 
a Koruny české je nastaven pevně 1:1. 

Zavedení místní měny je součástí Strategického plá-
nu obce, konkrétně tento záměr nalezneme v části 
B. OBEC PRO PRÁCI A PODNIKÁNÍ v úkolu číslo 
1. obec bude podporovat zlepšení podmínek pro 
podnikání v opatření PROPAGACE MÍSTNÍCH 

PODNIKATELŮ (například formou místní měny, 
značky apod.). Distribuce probíhá formou daru - kdy 
podporujeme majitele nemovitostí, kteří využívají 
svoji nemovitost k trvalému bydlení. Dar v tomto 
případě dosahuje výše 2/3 odvedené daně z nemo-
vitých věcí, přičemž obec má zavedený vyhláškou 
místní koeficient ve výši 3. 

Dále se měna distribuuje darem jako ocenění 
v soutěžích či za odvedenou brigádnickou práci pro 
obec. Měnu je možné samozřejmě také koupit ve 
Vzdělávacím centru či v Obecní kavárně. Od 1.1. 
2019 bude měna proplácena také jako část zapla-
ceného ubytovacího poplatku. 

Připravujeme také grantový program proplácený for-
mou místní měny a hledáme řešení pro proplacení 
části smluvní ceny za dílo místní měnou u zakázek 
malého rozsahu soutěžených obcí.

Co bylo výstupem projektu?
Podpora místní ekonomiky, turistická zajímavost, 
zvýšení atraktivity obce.

Jaká doporučení lze z realizace aktivit 
projektu vyvodit a poskytnout ostatním 
obcím s podobným záměrem?
Najít účinný způsob distribuce měny mezi obyvatele 
či návštěvníky obce, jinak se projekt lokální měny 
nepodaří nikdy dlouhodobě udržet. V Křižánkách se 
v této měně formou daru kompenzuje navýšení daně 
z nemovitostí občanům a vrací část poplatku z uby-
tovací kapacity návštěvníkům. Dále lze měnu koupit 
či získat jako odměnu v soutěžích. Důležité je zajistit 
síť obchodů měnu přijímajících. 

Poznámky, ocenění a další informace
Razítko Dobrá praxe od NSZM
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Soutěž „Dobrá praxe roku“ vyhlásilo SMS ČR poprvé v roce 2018. Cílem soutěže je kromě 
ocenění práce a invence vítězů také to, aby se příklady dobré praxe šířily jako inspirace pro 
další obce a komunální politiky.

V prvním ročníku se do soutěže přihlásilo téměř 50 projektů z menších obcí celé republiky, 
které se ucházely o vítězství v pěti kategoriích. Odborná porota oceňovala hlavně inovativ-
nost dobré praxe i celkový význam realizovaného záměru pro obec samotnou.

Zástupci pěti vítězných příkladů převzali ocenění na slavnostní konferenci konané u příleži-
tosti 10. výročí založení SMS ČR v Lichtenštejnském paláci 23. května 2018.

Ceny zástupcům obcí předali Ing. David Koppitz, náměstek pro řízení sekce regionálního 
rozvoje MMR ČR, a Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel společnosti 
ČEZ ESCO.

Kategorie PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Cenu získala obec Veselí za projekt „Proměna zanedbané enklávy v části středu obce Veselí 
na Centrum aktivního odpočinku“.

Soutěž Dobrá praxe roku 
Kategorie VYBAVENOST PRO VEŘEJNÉ SLUŽBY 
Cenu získala obec Úholičky za projekt „Rekonstrukce souboru budov statku na návsi“.

Kategorie KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 
Cenu získala obec Pištín za projekt „Vaříme, smažíme a pečeme regionální potraviny a seznamujeme se 
s jejich vznikem“. 
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Kategorie SOCIÁLNÍ KLIMA NA VENKOVĚ. 
Cenu získala obec Albrechtice nad Vltavou za projekt „Fondu rozvoje bydlení obce“

Kategorie INOVACE NA VENKOVĚ 
Cenu získala obec Hvožďany za projekt „Snížení energetické náročnosti budov ZŠ a MŠ“.
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Závěrem

Vydání této brožury je jen jedním z kroků cesty sdílení a předávání zkušeností. Příklady 
z obcí pro Vás zveřejňujeme i na webu rokvobci.cz a od roku 2019 budeme nově připravo-
vat zpravodaj dobré praxe, který bude obcím rozesílán elektronicky. 

Nechte se inspirovat kolegy, využijte již praxí ověřených projektů k rozvoji Vaší obce. 
Sdílejte i své nápady a aktivity. 

Jak na to?
Vzor formuláře pro zpracování příkladu dobré praxe přikládáme. Rádi Vám jej zašleme 
i elektronicky.

Kontaktujte nás na e-mailu: dobrapraxe@smscr.cz. 
Zaslané příklady budeme prezentovat v databázi i zpravodaji příkladů dobré praxe, mohou 
se zúčastnit i soutěže Dobrá praxe roku.

To, co je pro Vás samozřejmostí, může být pro jinou obec velkou pomocí!
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Partneři pro rozvoj vaší obce

Dalším z výstupů projektu „Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu“ je webová 
platforma síťování partnerů pro rozvoj obcí.  

Průběžně hledáme a kontaktujeme odborné instituce, školy, neziskové organizace, které 
mají zájem spolupracovat s obcemi I. typu. Ty prezentují v prostředí platformy své nabídky. 
Najít zde můžete například partnery pro osvětové kampaně, práci s veřejností, zpracování 
studií, koncepčních materiálů apod.

Zveřejňujeme zde i poptávky obcí, které hledají partnera pro svoje aktivity a projekty.
K webové platformě pro síťování partnerů se připojíte z Portálu zastupitele
(www.portalzastupitele.cz). Pro její využívání je pro obce nutná registrace na webu 
rokvobci.cz. Partneři se registrují přímo v prostředí platformy.

 

Sdružení místních samospráv ČR
SPRÁVA OBCE od A do Z

Unikátní vzdělávací projekt pro představitele samospráv obcí I. typu. 
Seznamuje starosty, zastupitele a pracovníky obecních úřadů 
s veškerou agendou související  se správou obce.

CO NABÍZÍME?

Ucelený vzdělávací program pro starosty, místosta-
rosty i zaměstnance obcí, který bude realizován 
ve všech krajích ČR v období 11/2018–12/2021. 
Vzdělávací program je poskytován bezplatně. Více 
informací najdete na  www.portalzastupitele.cz

●  Vzdělávací program 

„Škola místních samospráv“

● Univerzita starosty

● Stáže, tematické exkurze

●  Webináře s právní i odbornou tématikou

● Metodicko-právní poradna

●  Elektronický zpravodaj dobré praxe

● Audiovizuální knihovna

● Webové aplikace

● Portál zastupitele obce

Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí 
I. typu v letech 2018–2021

ŠKOLA MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV

ZÁKLADNÍ KURZ
Časová dotace: 2+1 den prezenční školení 
+ e-learning
Místo: ve všech krajích ČR 
Určeno: nově zvoleným představitelům obcí, 
referentům a zaměstnancům úřadů obcí I. typu
Cíl: Základní vzdělávání a osvojení si dovedností 
v 13 oblastech:

●  Zákon o obcích a související předpisy
●  Evidence obyvatel, ochrana osobních údajů, 

pohřebnictví
●  Veřejné finance, dotace, majetek obce
●  Kontrolní řád
●  Občanský zákoník
●  Zákoník práce
●  Správní řád
●  Stavební zákon
●  Životní prostředí
●  Oblast dopravy
●  Školství
●  Sociální oblast
●  Krizové řízení

Kurz zahrnuje teoretické znalosti i výměnu 
praktických zkušeností a upozornění na reálná 
častá pochybení a jejich řešení.
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NAVAZUJÍCÍ KURZ
Časová dotace: 2+1 den prezenční školení 
+ e-learning
Místo: ve všech krajích ČR 
Určeno: voleným zástupcům a zaměstnancům 
úřadů obcí I. typu
Cíl: Prohloubení a upevnění znalostí a dovedností 
ve 13 oblastech tvořících obsah základního kurzu 
včetně příslušného legislativního rámce. Kromě 
výkladu mají účastníci také možnost konzultace 
probírané problematiky s odborníky v každé oblasti. 

ŠKOLA MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV  
– PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU
Časová dotace: 2+1 den prezenční školení + 
e-learning
Určeno: účetním, tajemníkům, referentům 
a zaměstnancům úřadu obcí I. typu
Cíl: Seznámení se základními předpisy nutnými pro 
činnost obce, předání odborných rad potřebných 
pro řešení problémů v oblastech, jako jsou účtování 
obcí, spisová služba, ochrana osobních údajů, 
vidimace, tvorba zpravodaje obce apod.

UNIVERZITA STAROSTY

Časová dotace: Třídenní seminář
Určeno: voleným zástupcům a zaměstnancům obcí 
I. typu
Cíl: Vzájemná výměna zkušeností a příkladů dobré 
praxe s kolegy z jiných obcí, prezentace aktualit 
z oblasti legislativy, ověřených kvalitních postupů, 
typů na zapojování partnerů do rozvoje obce.

STÁŽE, TEMATICKÉ EXKURZE

Stáže budou realizovány v obcích oceněných 
např. v soutěžích Vesnice roku či Dobrá praxe 
roku a v dalších obcích, které mohou prezentovat 
zajímavé ověřené postupy/projekty. 

DALŠÍ NÁSTROJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příjemná forma vzdělávání bez cestování.
●  Webináře – on-line semináře vysílané 

prostřednictvím internetu na dané téma 
s prostorem pro Vaše dotazy

●  Metodicko-právní poradna 
●  Elektronický zpravodaj dobré praxe 
●  Audiovizuální knihovna – ověřené postupy, 

vzory
●  Webové aplikace – správní řízení, zasedání 

zastupitelstva
●  Portál zastupitele

Pro více informací a přihlášení k vzdělávacím 
aktivitám navštivte www.portalzastupitele.cz

S NÁMI NEJSTE NA VŠE SAMI!

Těšíme se na Vás.

Realizační tým projektu
Sdružení místních samospráv ČR
kancelář: Žižkova 98, 586 01, Jihlava
www.portalzastupitele.cz, www.rokvobci.cz

Prostor pro vaše poznámky
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Sdružení místních samospráv ČR

Nábřeží 599
760 01 Zlín-Prštné
Telefon: +420 577 688 103  
e-mail: info@smscr.cz
www.smscr.cz

Dobrá praxe 

Ověřené postupy z obcí
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