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Přerušení provozuschopnosti tratí 
v tuto chvíli nehrozí. Ministerstvo 
dopravy návrh vypustilo, a to i na 
základě připomínek SMS ČR zpracova-
ných na základě podnětů nově vzniklé 
pracovní skupiny pro dopravu. 
Nedojde tak k ohrožení funkčnosti 
venkovského území, dopravní obsluž-
nosti a v neposlední řadě také kulturní-
ho dědictví naší krajiny…
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CENA NADĚJE 
PRO ŽIVÝ VENKOV: 
ČÍM SI TO ZASLOUŽILI?
Cenu naděje pro živý venkov v soutěži 
Vesnice roku vyhlašuje SMS ČR. 
Smyslem tohoto ocenění je vzdát hold 
občanské pospolitosti, která nestaví na 
hmotných statcích, ale na konkrétních 
lidech. Představujeme vám letošní 
krajské vítěze, kterým jsme položili 
stejnou otázku…

TÁTA MI TEHDY ŘEKL, 
ŽE JSEM VŮL, ŘÍKÁ STAROSTA, 
KTERÝ JE VE FUNKCI UŽ 30 LET
Někomu by se mohlo zdát, 
že je Jiřetín pod Bukovou v Libereckém 
kraji mladá obec. Vždyť se teprve 
v roce 1992 osamostatnil od Smržovky, 
pod kterou náležel od roku 1850 do 
roku 1991. Od té doby stojí v čele 
Jiřetína starosta Josef Kucin, 
přezdívaný jako Josef I.
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Venkov v létě konečně po dvou letech zase ožil kulturními akcemi. Tentokrát bez protiepidemických opatření. Jaké to bylo u vás? Užili jste si to? 
Ilustrační foto: Libor Teichmann 

http://www.smsCR.CZ
http://facebook.com/smscr.cz
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TémaTELEFONÁTEM K DROBNÉMU ÚKLIDU
Dneska mi došla jedna z výhod práce z domu. Při telefonování obvyk-
le vstanu od počítače (člověk si aspoň protáhne záda), projdu se po 
místnostech, ale zejména při delších telefonátech (kterých je asi vět-
šina): utřu prach, zaleju kytky a otrhám z nich suché listy, utřu rámy 
parapetů, umyju nádobí, utřu ho a uklidím, nohou posbírám 
chuchvalce prachu z podlahy (mám na to dobré papuče), umyju WC, 
umyvadlo, nasypu kocourovi granule, vyměním mu vodu v misce, po-
věsím prádlo. A u toho samozřejmě pozorně poslouchám, co mi kdo 
v tom telefonu sděluje. Taky jsem dnes řekla jedné kolegyni ze SMS, 
že je fajn být samozábavná, což v mém případě znamená, že pokud se 
nikdo jiný nezasměje mému pokusu o vtip, zasměji se mu alespoň já 
sama. Že je to trapné? Ale jděte. 

Myslím, že tohle všechno, co píšu, se zdaleka netýká jen žen, ale 
i pořádkumilovných mužů, jimiž starostové bezpochyby jsou. Jak ji-
nak by jim mohli voliči svěřit obec do péče, jak jinak by mohli svou 
obec udržovat v pořádku, podporovat společenský život. Jak jinak by 
mohli vyhrávat třeba v soutěži Cena naděje pro živý venkov, kterou 
v  rámci klání Vesnice roku vyhlašuje Sdružení místních samospráv 
a jejímž krajským výhercům se dnes věnujeme. 

A možná, milé starostky a starostové, při telefonování neutíráte 
prach jako já, ale obhlížíte, jak pokračuje stavba splaškové kanaliza-
ce, zkoumáte prasklinu na fasádě obecní budovy nebo s napětím sle-
dujete zvyšující se hladinu potoka, do kterého vám už týden prší. Ne-
bo cokoliv jiného. 

Napadá mě, co asi při telefonování dělá Josef Kucin, přezdívaný 
Josef I., který je starostou Jiřetína pod Bukovou (to je v Libereckém 
kraji) už neuvěřitelných 30 let. A letos kandiduje znovu. A to navzdo-
ry tomu, že mu jeho táta už před 30 lety řekl: „Ty seš ale vůl“, a jemu se 
prý během těch let potvrdilo, že měl pravdu. I s tím se nám svěřil 
v rozhovoru, který si můžete přečíst v zářijovém čísle SMSKY.

S trochou nadsázky, humoru nebo chcete-
-li smyslem pro samozábavnost se dnes lou-
čím slovy mé kamarádky Lenky, která mi na to 
všechno řekla: „Děláme to všichni. A kdo tvrdí, že 
to nedělá, tak to dělá nejvíc!“ Tak vítejte v klubu 
Telefonátem k drobnému úklidu.

Krásné pozdní léto!
Marie Machačová, šéfredaktorka

Editorial

Přerušení provozuschopnosti tratí se nekoná
Přerušení provozuschopnosti tratí v tuto chvíli nehrozí. Ministerstvo dopravy návrh vypustilo, a to i na základě připo-
mínek SMS ČR zpracovaných na základě podnětů nově vzniklé pracovní skupiny pro dopravu. Nedojde tak k ohrože-
ní funkčnosti venkovského území, dopravní obslužnosti a v neposlední řadě také kulturního dědictví naší krajiny.

Resort dopravy připravoval již dříve způsob, ja-
kým by bylo možné tzv. zakonzervovat nepou-
žívané nebo málo využívané železniční tratě 
pro případ, že by na nich někdy v budoucnu 
chtěl opět provozovat železniční dopravu. 
Zdůvodňoval to jednak tím, že státní Správa 
železnic ušetří peníze za udržování ekonomic-
ky nerentabilních tratí, a také tím, že se vyhne 
jejich úplnému zrušení. 

Přerušení provozuschopnosti je jen 
jiný termín pro dříve skloňovanou 
konzervaci tratí
Sdružení místních samospráv ČR v mezire-
zortním připomínkovém řízení k návrhu záko-
na, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, zareagovalo a zavedení nového in-
stitutu „přerušení provozuschopnosti“ dráhy od-
mítlo. Ze střednědobého, ale hlavně dlouho-
dobého hlediska by to totiž mohlo silně ohro-
zit funkčnost území, dopravní obslužnost, ale 
i bezpečnost obcí. 

„Přerušení provozuschopnosti tratí vyjadřuje 
totéž, co dříve skloňovaný a námi kritizovaný ter-
mín konzervace tratí. SMS ČR i tentokrát vystupu-
je proti, protože význam nového pojmu se nezmě-
nil, pouze jeho název,“ uvedla legislativní analy-
tička SMS ČR Adéla Palíšková. 

Železniční síť v České republice tvoří uni-
kátní dopravní systém, který dokáže po kole-
jích přepravit nejen množství lidí, ale také ob-
jemné a těžké zásilky, a to často výrazně ekolo-
gičtěji než kamiony. 

Dopravní obslužnost je jednou ze základ-
ních služeb, kterou by měl stát občanům zajis-
tit. Zavedení institutu „přerušení provozuschop-
nosti“ by mělo za následek to, že se kvalita dráž-
ního tělesa v důsledku snížené údržby natolik 
zhorší, že se v případě potřeby znovuobnovení 
provozu v budoucnu vyhodnotí jako ekono-
mičtější varianta její úplné zrušení než obno-
vení funkčnosti.

 „V minulosti došlo na železnici k mnoha opti-
malizacím. To v praxi například znamenalo, že se 
při rekonstrukcích železničních stanic z pěti kolejí 

tři zrušily a na jednu manipulační kolej se umožnil 
vjezd jen z jedné strany. Ano, rekonstrukci to vý-
razně zlevnilo. Pak se ale objeví malý brouček 
a  ejhle, kůrovcové dřevo není kde nakládat, ná-
kladní vlaky není kam odstavit, projede jich daným 
úsekem méně, takže v konečném důsledku se jen 
řekne, že železnice je nekonkurenceschopná,“ po-
psal jedno nevratné rozhodnutí člen pracovní 
skupiny pro dopravu a starosta obce Pavlice 
Pavel Nechvátal. „A podobně bychom mohli v bu-
doucnu hodnotit i rozhodnutí o přerušení provo-
zuschopnosti,“ dodal. red
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Vyhláška k zákonu o ověřování nabyla účinnosti.
Jaké změny se vás týkají? 
Už přes dva měsíce platí dvě změny, které přinesla novela prováděcí vyhlášky k zákonu o ověřování. Týkají se ověřo-
vacích knih a elektronického podpisu. Novela nabyla účinnosti 1. července. Na co byste měli myslet?

Ověřovací knihy s původní textací 
nadpisů platí jen do konce roku
Do ověřovacích knih vyhláška zavádí nově 
u  dvou sloupců texty nadpisů. U sloupce 7 je 
textace „Podpis na dokumentu byl uznán za 
vlastní“ a u sloupce 9 „Označení druhu doku-
mentu, který je vidimován nebo na kterém je 
legalizován podpis“. SMS ČR upozorňuje, že 
pokud máte knihu s původní textací těchto 
dvou sloupců, lze ji používat pouze do konce 
letošního roku a na příští rok je třeba pořídit 
knihu novou. Prozatím postačí vlepit do stáva-
jících knih nové doložky, jejichž vzor najdete 
v metodickém pokynu, který rozesílalo Minis-
terstvo vnitra. 

Kvůli elektronickému podpisu je 
třeba pořídit nové ověřovací razítko
Vyhláška zavádí také ověření elektronického 
podpisu na elektronické listině pomocí elek-

tronického časového razítka a elektronického 
podpisu ověřovatele. S tím souvisí povinnost 
pořízení nového ověřovacího razítka, kterým 
bude v knize doložena shoda elektronického 
podpisu. To nově obsahuje údaje o elektronic-
kém podpisu ověřovatele a identifikátoru to-
hoto podpisu na listině. Současně ověřování 
pomocí starého razítka již není možné. Neza-
pomeňte proto pořídit nová razítka, pokud jste 
tak dosud neučinili.

Vojtěch Svoboda
legislativní analytik PS 

pro veřejnou správu 
SMS ČR

O příspěvek na bydlení mohou žádat
i občané z rodinných domků
Věděli jste, že o příspěvek na bydlení mohou požádat také lidé z rodinných domků? A že o něj lze žádat až tři měsíce 
zpětně? Možná, že věděli. Možná o tom ale nevědí vaši občané. Tak je o tom raději informujte. Třeba jim tak pomůže-
te ulehčit jejich situaci v časech rostoucích cen za energie. 

Obce mohou pomoci osvětou 
a informacemi
Na starostku moravskoslezského Kunína se ob-
rátila Česká televize s dotazem, jak může obec 
pomoci svým občanům s narůstajícími cenami 
za energie. Odpověděla, že obce moc možností 
pomoci v této oblasti nemají a že pomoci by 
měl stát. „Obce ale mohou pomoct osvětou a infor-
macemi, které předávají svým občanům,“ uvedla 
Dagmar Novosadová a hned také připomněla, 
že stát pomáhá lidem s náklady na bydlení for-
mou tzv. příspěvku na bydlení, a  to už pěkně 
dlouho dobu. „Většina z nás si ale jeho poskytnutí 
spojuje pouze s bydlením v nájemních bytech. Požá-
dat o něj však mohou i ti, kteří bydlí v rodinných do-
mech. O příspěvek lze navíc požádat až tři měsíce 
zpětně,“ řekla starostka. 

Nejjednodušší je zeptat se na 
úřadech práce
Podrobné informace jsou uvedeny na webu Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí, informace lze 
získat také osobně na úřadech práce, což je podle 
starostky nejjednodušší cesta. „Zaměstnanci úřa-
du práce vám přesně řeknou, zda podmínky pro zís-
kání příspěvku splňujete a jaké doklady je třeba dolo-
žit. Ne každý to s internetem umí a ne kaž dý má mož-
nost se k němu dostat,“ upřesňuje dále a poukazuje 
na důležité body, které konzultovala s kontakt-
ním pracovištěm ÚP v Novém Jičíně. 

Úřad práce posuzuje čisté příjmy 
rodiny a uhrazené náklady  
na bydlení
O příspěvek na bydlení můžete požádat na 
úřadu práce, který posuzuje vaše čisté příjmy, 
resp. příjmy vaší rodiny a uhrazené náklady 
na bydlení (jejich průměr za minulé kalendář-
ní čtvrtletí; nově se budou náklady dokládat 
za pololetí; náklady obsahují celkové náklady 
na bydlení včetně energií, vytápění, platby za 
vodné a  stočné, za komunální odpad a další 
náklady). 

Komu příspěvek náleží 
a jak se vypočítává?
O příspěvek můžete požádat, pokud bydlíte 
v  bytě na základě nájemní smlouvy, podná-
jemní smlouvy, služebnosti (věcného břeme-
ne), nebo jste-li vlastníkem bytu nebo domu, 
popř. jste členem bytového družstva a 30 pro-
cent vašich příjmů, v Praze 35 procent (tj., že 
se váš čistý příjem vynásobí 0,3 a v Praze 0,35), 
vám nestačí na úhradu nákladů na bydlení. 
Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší 
než normativní náklady (o jejich navýšení se 
jedná), příspěvek na bydlení se počítá ve výši 
rozdílu mezi skutečnými náklady na bydlení 
a příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 
0,30, resp. 0,35. 

I pro ty, kdo mají trvalý pobyt 
třeba na své chatě
Pro rok 2022 může vzniknout nárok na příspě-
vek na bydlení rovněž vlastníku, který užívá 
k  trvalému bydlení stavbu pro individuální či 
rodinnou rekreaci. 

Od 1. července můžete požádat 
také elektronicky
Od 1. července lze nově o příspěvek na bydlení 
požádat i elektronicky skrz identitu občana. 

I když je to složité, stojí to za to
„Je to proces složitý, dokladů je potřeba doložit po-
měrně hodně, avšak momentálně, v této těžké době, 
je příspěvek na bydlení jediným nástrojem, který 
může pomoci všem s problémy a s úhradou životních 
nákladů. A důležité je, že na poskytnutí příspěvku 
nemají vliv vaše úspory, které se nedokládají. Proto se 
nestyďte, a pokud se dostanete do problémů s place-
ním nákladů na bydlení, udělejte si čas a zajděte na 
úřad práce. Stojí to za to,“ vzkazuje Dagmar Novo-
sadová. red

Dagmar Novosadová 
konzultovala aktuálnost 

uvedených informací 
s Úřadem práce ČR 

– Kontaktním 
pracovištěm Nový Jičín
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Odpověď:
Podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, musí obec záměr zveřejnit v případech, 
kdy hodlá prodat, směnit, darovat, pronajmout, 
propachtovat, vypůjčit anebo přenechat jako 
výprosu hmotnou nemovitou věc nebo právo 
stavby, a také v případě, kdy hodlá smluvně zří-
dit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce.

Jiné dispozice s nemovitými věcmi ve vlast-
nictví obce – např. zřízení jakéhokoliv opráv-
nění z věcného břemene k obecnímu pozem-
ku – povinnosti zveřejnit záměr nepodléhají.

Obec může zveřejnit dobrovolně záměr 
i v případě, kdy ho není nutné zveřejňovat, ty-
picky pokud tak chce o zamýšlené dispozici in-
formovat veřejnost. Pokud však v záměru uve-
de nějaké bližší podmínky dispozice, jsou tyto 
podmínky pro danou majetkovou dispozici zá-
vazné.

Zpracoval 
Dominik Hrubý

legislativní analytik 
SMS ČR

ka +18 uvedená na výrobku neznamená zákaz 
prodeje osobám mladším 18 let, ale jen ucho-
vání mimo jejich dosah.

„Musíme si uvědomit že nikotin, přestože není 
přímo jed, je stimulant, který má i v malém množ-
ství stimulační a uvolňující účinky. Jako většina 
povzbuzujících látek má také vedlejší účinky. Po-
škozuje ústní dutinu, dráždí žaludek, zvyšuje pro-
dukci slin a trávicích šťáv, zhoršuje vstřebávání ži-
vin, stahuje cévy, zvyšuje krevní tlak, zrychluje 
činnost srdce, může způsobit až srdeční arytmii, 
narušuje spánek, ale hlavně způsobuje závislost. 
Jakákoli závislost se u dětí a mladých lidí vytváří 
rychleji než u dospělých. Proto jsme v rámci mezi-
resortního připomínkové řízení požadovali také 
ukotvení v zákoně o regulaci reklamy,“ upřesnila 
Eliška Olšáková.

Zpracovala 
Adéla Palíšková

legislativní analytička 
SMS ČR

SMS ČR požaduje přísnější
regulaci pro nikotinové sáčky
Nikotinový sáček bez obsahu tabáku je nový typ výrobku dostupný i na trhu 
v České republice. Obsahuje vysoce návykovou látku nikotin a užívá se po-
dobně jako tabák určený k orálnímu užití. Má to ale háček. Koupit si nikoti-
nový sáček mohou bez problémů také děti, upozorňuje v meziresortním při-
pomínkovém řízení SMS ČR.

Vzhledem k absenci tabáku nelze tento výro-
bek zařadit mezi tabákové výrobky, jež definu-
je zákon o potravinách. Nelze ho ani začlenit    
k souvisejícím typům výrobků, jakými jsou pod-
le tohoto zákona např. bylinný výrobek určený 
ke kouření či elektronická cigareta. Jelikož se 
na nikotinové sáčky bez obsahu tabáku v sou-
časnosti nevztahují žádná legislativní pravidla 
EU, přistoupilo se k národní regulaci a vznikla 
nová vyhláška.

SMS ČR k návrhu vzneslo dvě 
zásadní připomínky
Vzhledem k tomu, že návrh vyhlášky neřeší zá-
kaz prodeje nikotinových sáčků osobám mlad-
ším 18 let, požadovalo SMS ČR, aby se proble-
matika promítla také do zákona o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návykových látek 
a tento zákon se v tomto smyslu novelizoval.

„Za naše členské obce jsem ráda, že Minister-
stvo zdravotnictví přistoupilo k vydání této vyhláš-
ky. Dostávali jsme poslední dobou z území naléha-

vé zprávy o tom, že sáčky užívá nejen mládež, ale 
kupují je dokonce i děti. Alarmující je případ z le-
tošního jara, kdy se jinak zcela zdravý žák 6. třídy 
základní školy předávkoval nikotinem a byl hospi-
talizován v nemocnici,“ popisuje předsedkyně 
SMS ČR Eliška Olšáková důvod, který Sdružení 
místních samospráv ČR vedl k zásadním při-
pomínkám tohoto návrhu.

Na základě těchto zkušenostní vzešla i dru-
há připomínka, která požaduje problematiku 
nikotinových sáčků promítnout taktéž do zá-
kona o regulaci reklamy. Vyhláška řeší proble-
matiku distribuce, složení, a především ozna-
čení výrobku (nikotinových sáčků bez obsahu 
tabáku), v němž je nutné uvést, že produkt ne-
ní určen osobám mladším 18 let. Právě osoby 
mladší 18 let jsou skupinou nejnáchylnější ke 
vzniku závislostí. 

Podle současné legislativy si dosud může 
nikotinové sáčky zakoupit i malé dítě, proto je 
jejich užití nepostižitelné ve všech směrech 
jak pro konzumenta, tak pro prodejce či toho, 
kdo nikotinový sáček jen podal. Stávající znač-

Střípky z právní poradny 
V nové pravidelné rubrice přinášíme otázky a odpovědi z první poradny, kterou provozuje pro členské obce legislativ-
ní oddělení Sdružení místních samospráv ČR. Vybíráme pro vás záměrně ta témata, která se samospráv týkají obecně.    

Komu se mají zvýšit příjmy?
Dotaz: 
Podle zpravodajství mělo dojít od letošního zá-
ří k navýšení platů ve veřejné sféře. Zajímalo by 
mě, komu by se měly zvýšit příjmy – zda pouze 
úředníkům nebo i dalším zaměstnancům a ta-
ké uvolněným a neuvolněným členům zastupi-
telstva?

Odpověď:
Vláda ČR na své schůzi 31. srpna schválila na-
řízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměst-

nanců ve veřejných službách a správě, a naříze-
ní vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech 
státních zaměstnanců. Tento návrh obsahuje 
navýšení platových tarifů většiny zaměstnanců 
ve veřejné sféře o 10 procent.

Novelizované nařízení č. 341/2017 Sb. se vzta-
huje na platy všech zaměstnanců obce (tedy 
jak úředníků, tak servisních zaměstnanců), bez 
ohledu na to, zda jsou zařazeni do obecního úřa-
du. Nevztahuje se však na odměny zastupitelů.

Odměny uvolněných zastupitelů a maxi-
mální odměny neuvolněných zastupitelů, kte-
ré stanoví nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši 
odměn členů zastupitelstev územních samo-
správných celků, se ani přes setrvalý tlak SMS 
ČR letos nenavýšily. 

Jak je to s vyvěšením záměru 
o uzavření smlouvy na úřední desce?
Dotaz:
Obec hodlá smlouvou zatížit svůj pozemek 
služebností inženýrské sítě. Máme povinnost 
vyvěšovat záměr uzavřít takovou smlouvu na 
úřední desce?



Branišovice: Život v Branišovicích je jedna velká dovolená
Rád říkám, že život v Branišovicích je jedna vel-
ká dovolená. Společné aktivity a akce nás hlav-
ně všechny spojují a vytváří krásnou atmosféru 
v obci. Děje se toho u nás opravdu hodně, z hla-
vy si všechno ani nevybavím. Tak třeba hody, 
gulášfesty, košty, kluby seniorů, dětské dny 

i putování po historii nebo příměstské tábory. 
Velkým nastartováním spolkového života bylo 
vybudování komunitního centra v bývalém 
kulturním domě, kde má každý spolek své zá-
zemí a kde se neustále odehrává nějaký pro-
gram. Na své si přijdou všichni. Zastupitelstvo 

obce navíc z převážné části tvoří předsedové 
spolků a organizací, a  to je pak taky hodně 
znát. Cena naděje pro živý venkov je prostě 
hlavně výsledkem práce našich spolků a obča-
nů, které si moc vážíme a snažíme se vždy vy-
pomoct. Marek Sovka, starosta

Ostravice: Prostě – na Ostravici se pořád něco děje!
Proč jsme vyhráli právě my? Snažíme se o to, 
aby naše vesnice byla místem pro život jak ce-
lých rodin, tak jejich jednotlivých členů. Každý 
si tady může najít právě to, co ho baví.

Podporujeme celou řadu spolků a klubů – 
od Klubu rodičů přes Klub seniorů až po TJ So-
kol či Beskydhost.

Sportovní vyžití pro děti i dospělé nabízejí 
spolky Beskyďáček, jezdecký oddíl, TJ Sokol, 
Sportovky, Podlysáci.

Kulturou žijí například folklorní soubor 
Grunik či výtvarná skupina Petra Bezruče – je-
jíž předseda Luděk Vančura provozuje nepře-
hlédnutelný Ráj dřevěných soch v Ostravici.

Na své si u nás přijdou také příznivci jed-
notlivých zájmů – včelaři, rybáři, myslivci, ha-
siči, turisté, skauti.

Jsme partnery dalších volnočasových akti-
vit – aktuálně Adrenalin Cupu B7 a dalších hor-
ských závodů, gastrofestivalu Pojez a mnoha 
dalších. Prostě – na Ostravici se pořád něco dě-
je. A příště chceme zaútočit i na samotnou ce-
nu Vesnice roku. 

Alena Bačáková, investiční úsek
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Cena naděje pro živý venkov:
Představujeme vám krajské vítěze
Čím si to zasloužili?
Cenu naděje pro živý venkov v soutěži Vesnice roku vyhlašuje SMS ČR. Smyslem tohoto oce-
nění je vzdát hold občanské pospolitosti, která nestaví na hmotných statcích, ale na kon-
krétních lidech. Představujeme vám letošní krajské vítěze, kterým jsme položili stejnou 
otázku: „Čím jste si to zasloužili?“ Mimochodem, jméno celostátního vítěze zazní až na vy-
hlášení celkových výsledků soutěže v Luhačovicích. Na rozhovor s ním se můžete těšit v říj-
novém čísle SMSKY. A ještě něco. My už víme, kdo to bude. A vy se nechte překvapit…

Moravskoslezský kraj: 

Jihomoravský kraj: 
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Zlínský kraj: 

Královéhradecký kraj: 

Malá Bystřice: Jsme dědina sta kopců a sta dobrých lidí

Heřmánkovice: Věříme, že nás naše současná mladá generace bude následovat

Myslím si, že jde především o ocenění dobro-
volnické práce v naší obci a také ocenění obrov-
ského nadšení všech zúčastněných. Hrdost a ra-
dost z velkých pokroků doprovázely hodnotící 
komisi na každém kroku při prohlídce obce.

Daří se nám spolupracovat s místními pod-
nikateli, živnostníky, jednotlivými občany i spol-
ky či sdruženími. Při investičních akcích pomá-
hají vlastní dobrovolnickou prací. Srdcovkou se 
stal obecní dům V Údolí. Zde cestou postupné 
rekonstrukce tvoříme kulturní centrum obce. 
Zateplení stropů, podhledy, rozvody elektriky, 
podlahy, to vše se zde daří díky dobrovolníkům 
a jen za cenu nákladů na materiál. Budova je 
nyní obsazena téměř každý víkend a slouží jak 
k  rodinným oslavám, tak setkávání spolků 
a  sdružení. Společenské akce probíhají také 
na výletišti U Kočibů. Jedná se o projekt, který 
mají plně v režii dobrovolní hasiči. Postupně 
opravují nádrž na vodu a revitalizují její okolí.

Snažíme se také navrátit některé tradice 
patřící na Valašsko. Naším cílem není vytvořit 

skanzen, ale živý venkov s úctou k tradici. Poda-
řilo se nám obnovit zvonění ve zvoničce na 
Santově, velké oblibě se těší obecní zabíjačka, 
Jánské ohně, rozsvěcování vánočního stromku 

s betlémem či Sousedské odpoledne s decho-
vou hudbou. Malá Bystřice je dědina sta kopců, 
stejně tak i sta dobrých lidí, a to je důvod, proč 
jsme vyhráli. Lucie Kotrlová, starostka

Obec Heřmánkovice si vždy zakládala na součinnosti a zapojení lidí 
všech generací do života a akcí, které se v obci pořádaly a pořádají. Vět-
šina z nich se stala tradicí. Jejich organizací a zajištěním se zabývá obec 
prostřednictvím kulturní komise a kulturního centra Heřmánek. Jedná 
se o různorodé aktivity, které se mohou konat během celého roku, pro-
tože obec k tomu má potřebné prostory a zázemí. Nejatraktivnější je na 
jaře otevírání studánky, stavění májky a pálení čarodějnic, pochod oko-
lo Heřmánkovic, kde je k dispozici i koňský potah. Mateřská škola zve na 
loučení s předškoláky, které je spojeno i s jejich vystoupením na envi-
ronmentálním hřišti, v kulturním domě se setkáváme s důchodci, pro-
gram pro ně opět připravují děti. Konají se zde i divadelní představení 
nebo setkání se zajímavými lidmi z veřejného života. Přes léto využívá-
me pro pořádání akcí prostor fotbalového hřiště, které má i zázemí pro 
případ nepříznivého počasí.  Velmi emotivní je setkání generací při vítá-
ní nových občánků. Zajímavé jsou také rukodělné dílny, které probíhají 
během roku a zaměřují se na různé svátky a výročí. Jde téměř o soutěž, 
která generace je tvořivější a zručnější, který výrobek bude hezčí. V po-
sledních dvou letech se stalo dalším místem úžasného vyžití a setkává-
ní nově otevřené Koupálo, které spravuje Board klub a kde je od jara do 
podzimu možné provozovat různé sporty, účastnit se kulturních akcí, 
letos v létě např. vystoupení skupiny Olympic, samozřejmě zde občané 
najdou také odpočinek a vodu. Ze všech akcí, které v obci pořádáme, 

pořizujeme fotodokumentaci, jíž ukládáme podle let do alb. Ta jsou 
rovněž předmětem velkého zájmu při setkávání. Věříme, že se současní 
mladí účastníci těchto akcí stanou našimi následovníky.

Irena Gabrielová, bývalá místostarostka, 
současná členka finančního výboru 

a členka komise pro kulturu, zdravotní a sociální záležitosti
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Pardubický kraj: 

Olomoucký kraj: 

Kraj Vysočina:

Suchá Lhota: My tu zkrátka držíme pospolu

Moravičany: Některé akce tu mají až padesátiletou tradici

Chlumětín: Máme tu i spolek vášnivých jezdců na strojích Babetta

Všichni nás v obci znají jako Lenku a Matěje. Všechny ty akce, co tady dě-
láme, připravujeme už automaticky se všemi dohromady. Ani by nás ne-
napadlo říct, že když dělá akci tamten spolek, nepomůžeme jim s přípra-
vou. Když je potřeba např. nanosit lavičky, jdeme nosit lavičky. A jaká ak-
ce z množství těch, které pořádáme, stojí za zmínku? Při loňském Silvestru 
jsme hráli tzv. židličkovou (tanec okolo židlí), při které přerušovaně hraje 
hudba a vždy vypadává z kola ten, kdo si nestihne při pauze sednout na 
židli. Do hry jsme vybrali 12 našich občanů. Kdo vypadl, vylosoval si pře-
dem stanovený úkol. Tím bylo vzít si na starosti a uspořádat určitou akci 
ve stanoveném měsíci. Proto 12 soutěžících. Všichni se organizace zhosti-
li na výbornou. Pravidelně pořádáme také bleší trh, vánoční výstavu, osla-
vy Silvestra, turnaj v pexesu, cyklovýlety, přednášky a různé kurzy. Na vět-
šině akcí se podílí sbor dobrovolných hasičů, který má celkem 47 členů, 
což je více jak polovina naší obce. Účastníme se také soutěže Hry bez ka-
tastru, do níž se běžně zapojuje okolo 16 obcí z okolí a našeho regionu. 
A děláme toho mnohem více. Lenka Drahošová, starostka

Matěj Doležal, místostarosta

Spolkový a společenský život v naší obci je tradičně bohatý a různorodý. 
Prakticky každý spolek, a máme jich deset, organizuje v rámci své čin-
nosti akce pro veřejnost s mnohdy až padesátiletou tradicí.  Spolky ale 
také mládnou, a to díky většímu počtu zapojených dětí. Takže přibyly 
i  aktivity, jakými jsou spolkové tábory v době prázdnin. V daleko větší 
míře, a právě z důvodu omlazení, se rozvíjí činnost římskokatolické far-
nosti a její spolupráce s obcí.  K tomu se v posledních třech letech přida-
ly další dva nové spolky zaměřené spíše na životní prostředí, životní styl 
a poznávání nových věcí. Těmi jsou Okrašlovací spolek a spolek Malebná 
Doubravice, což je i název místní části obce. V novém komunitním centru 
a ve farské zahradě, která se proměňuje na komunitní prostor, vzniklo pro-
středí pro setkávání lidí, přednášky, řemeslné trhy, hudební produkce a ji-
né aktivity, které lákají veřejnost z obce i širokého okolí. Dlouhodobě neu-
držovaná farská zahrada se postupně přeměňuje na komunitní zahradu, 
na místo, kde se mohou lidé poučit, jak správně zahradničit, jak se starat 
o zeleň, a především na prostor, kde se budou lidé potkávat. Další přidanou 

Místní občané se snaží, aby jejich obec nebyla jen bydlištěm, ale i do-
movem. V obecním parku u kapličky jsou umístěny lavičky a pítko, ze 
kterého teče kojenecká voda pro kolemjdoucí i turisty a cyklisty. Reno-
vací prochází kříž vedle místní kapličky. Vznikl zde krásný kulturně spo-
lečenský areál, kde najdou vyžití lidé všech věkových kategorií. Od dět-
ského hřiště a fotbalového hřiště na malou kopanou je zde vybudovaná 
nová odrazová stěna, která je součástí hřiště na tenis, nohejbal atd. V lé-
tě se zde konají různé kulturně společenské aktivity. Velký důraz se kla-
de na soužití všech občanů Chlumětína, obec je zapojena do programu 
místní Agenda 21, jenž se zakládá na úzké spolupráci s občany, kteří se 
pravidelně scházejí u kulatých stolů. Každoročně se koná pochod turis-
tů k prameni řeky Chrudimky, v sále obecního úřadu se k pravidelnému 
cvičení scházejí místní ženy, je zde Chlumětínský dětský koutek a z do-
tace pořídili vybavení pro letní kino. Jedna z místních občanek celý život 
peče a zdobí perníčky, díky čemuž získala mnoho diplomů a ocenění. 
Spousta občanů, ale i místních chatařů, se každý rok na jaře sejde při 
tradiční akci „Čistá Vysočina“. 

Obec pořádá pro širokou veřejnost řadu kulturních, sportovních 
a společenských akcí ve spolupráci s místními spolky, jimiž jsou např. Ba-
betta Klan Chlumětín, SDH, obnova družstva žen, klub hokejistů, parta 
manželských párů se věnuje country tancům, nechybí ani klub Chlapi so-
bě aj. Z posledních akcí lze zmínit „Babettasraz Chlumětín“ a oslavy 630 let 
od založení obce, kde zahrála i slavná skupina ABBA revival.

 Ondřej Pavlík, místostarosta

hodnou je spolupráce těchto spolků s obcí při zvelebování životního pro-
středí a sázení stromů, do čehož se ve velké míře zapojuje i veřejnost. 
Všechny tyto uvedené skutečnosti byly důvodem, proč jsme získali Cenu 
naděje pro živý venkov. Antonín Pospíšil, starosta
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Středočeský kraj:

Liberecký kraj:

Plzeňský kraj: 

Maršovice: Jsme živoucí, svépomocní a uchováváme si vše dobré venkovské…

Zahrádky: Profitujeme ze své polohy v turisticky atraktivní lokalitě

Příchovice: Naši skauti mají největší členskou základnu na Plzeňsku

Téměř každý víkend se u nás něco děje. Tucet našich spolků, sousedská 
společenstva našich vesniček, aktivní jednotlivci – ti všichni společně 
vytvářejí pestrou mozaiku společenského, sociálního i kulturního 
a sportovního života obce. Vedle akcí vycházejících z lidových obyčejů 
(tříkrálové zpívání, masopustní obchůzka, stavění májí…) a aktivit da-
ných zvyklostí (např. letošní již 50. ročník turnaje v malé kopané ve 
Mstěticích) vznikají i nové tradice (Zderadický novoroční pochod, Veli-
konoční otevírání Stejce, Maršovický den žen). Městys veškeré tyto či-
norodosti podporuje. Finančně, materiálně i duchovně.

Maršovice jsou svépomocné. Za mnohé pouze dva případy: Maršovic-
kým hasičům se rozpadal historický prapor ze třicátých let minulého stole-
tí. Peníze na jeho restaurování a výrobu novodobé repliky šly z kasy spolku, 
přispěl městys, ale největším dílem finančně přispěli maršovičtí občané. 
Obdobně se u nás opravovala spadlá zeď farské zahrady. Složila se farnost, 
městys, finančně přispěly spolky a opět se zapojili i jednotliví občané.

Do třetice. Maršovice si snaží uchovat vše dobré venkovské a součas-
ně jít s dobou. V posledních letech hned dvě drobné zemědělské firmy 
působící na Maršovicku získaly pro své výrobky ocenění „Regionální po-
travina“.  Zemědělská farma Paták pořádá polní dny, na nichž zájem-

Obec profituje ze své polohy v turisticky atraktivní lokalitě a pořádá po ce-
lý rok množství společenských akcí místního i regionálního významu. 
Mezi ty nejvýznamnější akce patří Zahrádecké slavnosti, Odemykání Pek-
la nebo vaření kotlíkových zvěřinových gulášů. Pro množství kulturních 
a přírodních památek vyhledávají Zahrádky také turisté. V roce 2019 obec 
slavnostně otevřela ve spolupráci s TV Prima naučnou stezku v obecním 
parku. Tu tvoří dřevěné sochy zvířat žijících v našich lesích a několik soch 
mýtických bytostí v nadživotní velikosti, které vyřezal motorovou pilou 
místní řezbář. TV Prima stezku doplnila infotabulemi a naučnými zasta-
veními, na nichž se děti zábavnou formou učí zajímavosti ze světa zvířat. 

Ve spolupráci s občany pořádá obec akce pro děti. Za zmínku stojí dět-
ský den „Z pohádky do pohádky“, maškarní reje, drakiáda, stezka odvahy, 
slavnostní rozsvícení vánočního stromu a mikulášská besídka. Další tra-
diční a hojně navštěvovanou akcí je „Běh lipovou alejí“, který je součástí 
okresní běžecké ligy. Běhu se pravidelně účastní přes 200 běžců z celé re-
publiky. V rámci meziobecní spolupráce vznikla před třemi lety akce úpl-
ně nová, obec Zahrádky, Sosnová, Kvítkov a město Česká Lípa spolupořá-

Nevím, ani jsem po tom nikde nepátrala, za kterou oblast byla naše 
obec hodnocena kladně a k čemu měla naopak komise výhrady. To jsou 
informace neveřejné. Každoročně se snažíme obec prezentovat kom-
plexně a přiznám se, že nikdy tak úplně necílíme na konkrétní stuhu či 
cenu. Ani v letošním roce tomu nebylo jinak. Komisi jsme mimo jiné 
ukázali naše dva nově zrekonstruované domy pro děti. Jeden je původ-
ní budovou mateřské školy, druhý stojí v její bezprostřední blízkosti, 
v přízemí se nachází pavilon pro výuku předškolních dětí a první patro 
s rozlehlou zahradou mají v užívání naši skauti s největší členskou zá-
kladnou na Plzeňsku. Představili jsme také druhou nejpočetnější sku-
pinu, kterou tvoří místní házenkáři a házenkářky. 

Přestože naši obec navštívila komise v ranních hodinách, obec re-
prezentovalo 80 dětí a mládeže. Zřejmě právě jejich mladistvý přístup, 
energie a elán vyvolaly v komisi pocit, že život v Příchovicích má své po-

cům z celé republiky prezentuje moderní hospodářské postupy. Květi-
nářství Ty Kytky váže kytice z lučních květin a distribuuje je přes samo-
obslužné bedýnky. A i tady bychom mohli pokračovat.  Zde se městys 
snaží tyto drobné i větší subjekty vzájemně propojovat.

Zřejmě tyto příběhy zaujaly hodnotící komisi a možná právě proto 
jsme obdrželi středočeskou Cenu naděje pro živý venkov. Nesmírně si to-
ho vážíme. Je toho ovšem mnohem více, co se u nás v Maršovicích děje.

Bohumil Ježek, starosta

dají „Odemykání Pekla“. Kromě výše uvedených společenských, sportov-
ních a dětských akcí organizuje obec oslavu Dne matek, posezení se 
seniory, vítání občánků, okresní přebor v kopané mužů apod. V obci fun-
gují sdružení a spolky – myslivecké sdružení, rybářský spolek, TJ Sokol, 
kulturní komise, „Babské komando“, sdružení Fortuna in natura.

Ladislav Chvojka, starosta

kračovatele a že mladí jsou na svoji obec náležitě pyšní. Ocenění nám 
udělalo velkou radost. Přejeme si, aby byl život v naší obci bohatý a pes-
trý pro všechny generace, které zde společně žijí.

Pavlína Nohavová, starostka
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Karlovarský kraj: 

Jihočeský kraj: 

Ústecký kraj:

Hroznětín: Naším mottem je „Hroznětín – město pro život“

Mičovice: U nás je to hlavně o lidech, kteří jsou ochotni dělat něco i pro druhé

Křešice: Podporujeme především akce pro občany všech místních částí

Cena naděje pro živý venkov mě velmi potěšila. Hroznětín je malým 
podkrušnohorským městem převážně venkovského charakteru. Naším 
mottem je „Hroznětín – město pro život“, a to je i náš cíl. Nejenom kvalit-
ní infrastruktura, zajištění zdravotní péče, základní vzdělávání, ale velmi 
důležité je společenské, kulturní a sportovní vyžití našich občanů. Město 
společně se spolky a organizacemi zajišťuje nespočet akcí pro širokou 
veřejnost. Sportovní činnost ve městě organizuje TJ Olympie Hroznětín 
ve třech oddílech: fotbal, tenis a šachy.  Společenský a kulturní život ob-
starává Spolek obyvatel Velkého Rybníka a Ruprechtova, skautská orga-
nizace Lilie, oddíl Bystřina Hroznětín, sbor dobrovolných hasičů, pěvec-
ký lidový sbor Cantus de Velas, Dámský klub a samozřejmě Městské spo-
lečenské centrum včetně naší knihovny. Největší sportovní akcí je 
Memoriál Oldřicha Chramosty ve fotbale, Memoriál Bedřicha Rödiga 
v šachu a Memoriál Josefa Müllera v požárním sportu. Mezi významné 
kulturní akce patří Oslavy města Hroznětín, Krušnohorský masopust, 
Benefiční den na Velkém Rybníce a celá řada dalších společenských akcí.

Martin Maleček, starosta

Ocenění není zásluhou starosty nebo zastupitelstva, ale všech spolků a oby-
vatel, kterým patří poděkování. Starosta v soutěži jen představuje, co všech-
no se zvládlo udělat a kam jsme se na venkově posunuli. U nás je to hlavně 
o lidech, kteří jsou ochotni dělat něco i pro druhé. V dnešní složité době je 
fajn, že se vše vrací do normálu a lidi se mohou stýkat a užívat si zábavu. 

A proč jsme vyhráli právě my? Na tuto otázku je těžké odpovědět, pro-
tože nevidím členům komise Vesnice roku do hlavy. Čím jsme je mohli za-
ujmout, že jsme získali Cenu naděje pro živý venkov? Krásou? Štědrostí? 
To si nemyslím. Nejspíš to bylo tím, že to u nás ještě žije, vítězí vždy zdra-
vý rozum a lidé se chtějí bavit, potkávat a sdílet radost s ostatními. Máme 
tady krásnou krajinu, která nás hodně ovlivňuje a nabíjí pozitivní energií. 

Na závěr bych chtěl vzkázat starostkám a starostům: Nebojte se při-
hlásit do soutěže a ukázat, co všechno jste společně s lidmi dokázali 
v těch svých vesničkách, pochlubte se, že to jde, když se chce.

Luboš Bárta, starosta

V naší obci se každoročně koná až 25 kulturně společenských a sportovních 
akcí pro děti, dospělé i seniory. Mezi ty pravidelné patří Dětský den, které-
ho se účastní 400 dětí a 500 dospělých, Pálení čarodějnic, Noc kostelů, no-
hejbalový turnaj Boj o prase, venkovní promítání kinematografu, Loučení 
s letním časem – lampionový průvod, rozsvícení vánočního stromečku, Čes-
ko zpívá koledy, setkání seniorů aj. Všechny tyto akce pořádají obec, místní 
spolky nebo aktivní občané. Ze spolků, které s obcí dobře spolupracují, mu-
sím jmenovat SDH Křešice, SDH Zahořany, Spolek Pro Zahořany, Stáj Tiva-
ni, AVZO Nučnice, TJ Sokol Zahořany, FK Schoeller Křešice, FK Třeboutice 
a Pro.Ro.K. Podporujeme především takové akce, na které se dostaví obča-
né ze všech místních částí, čímž se nám mezi nimi daří docílit harmonické-
ho propojení. Pravidelně na podzim vyrážíme do pražských divadel.

Ceny naděje pro živý venkov, modré stuhy a obecně zkušeností ze 
soutěže Vesnice roku si moc vážíme. Vše zúročíme v dalším rozvoji ob-
ce. V letošním roce, kdy si navíc připomínáme 20 let od největší povod-
ně, která naši obec zasáhla, je pro nás toto ocenění obzvlášť významné. 
Vážím si všech občanů, zaměstnanců obce a místních spolků, kteří se 
podílí na pořádání kulturně společenských a sportovních akcí a zajíma-

jí se o veřejné dění. Díky nim je naše obec taková, jaká je. Jednotlivec by 
nikdy nedokázal to, co se nám v posledních letech společně povedlo.

Michal Mančal, starosta

Připravili krajští manažeři SMS ČR
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Jaký je podle vás historicky největší 
úspěch vaší pracovní skupiny
To bychom se měli vrátit trochu hlouběji do 
historie. Někam do roku 2007, kdy asi tisícovka 
starostek a starostů zakládala SMS ČR. Při zro-
du sdružení se podařilo ze změny rozpočtové-
ho určení daní učinit základní požadavek ko-
munálních politiků a v roce 2012 dosáhnout 
zásadní úpravy RUD. Jednalo se o významný 
úspěch nejen pracovní skupiny, ale celého 
sdružení. 

Takže jste se současným nastavením 
RUD spokojený?
V oblasti rozpočtového určení daní je ve vzta-
hu k obcím stále co zlepšovat, jedná se o nikdy 
nekončící proces a je třeba stále hledat cesty, 
jak zajistit obcím co nejspravedlivější příjmy    
daňových výnosů. Rozdělování finančních pro-
středků v rámci RUD dosud není nastaveno 
spravedlivě, proto je potřeba pokračovat v je-
ho rekonstrukci.  

Jaké téma aktuálně v PS probíráte? 
Mezi nejžhavější témata, která rezonují napříč 
všemi kraji, je odměňování zastupitelů. V mi-

nulém roce došlo k navýšení platů všech stát-
ních zaměstnanců, zároveň s poslanci a sená-
tory, na starosty se však zapomnělo. Přitom to 
byli právě starostové, kdo často zajišťovali ve 
svých obcích služby nad rámec covidových 
opatření, zajišťovali krizový management ka-
ranténám a opatřením nezřídka „navzdory“.

Jak dlouho už se na starosty v tomto 
směru „zapomíná“?
Za poslední tři roky se finanční odměny nezvý-
šily, s posledním návrhem na úpravu přišel 
v roce 2019 bývalý ministr vnitra Jan Hamáček, 
kdy proběhlo zvýšení platů o 7,5 procenta. Už 
tehdy zástupci samospráv požadovali různá 
systémová řešení.

Jaká systémová opatření 
máte na mysli?
Pracovní skupina pro financování samospráv 
přijala usnesení, které reaguje na situaci s od-
měňováním uvolněných a neuvolněných čle-
nů zastupitelstev obcí, a vyzvala i ostatní pra-
covní skupiny, aby se k němu připojily. 

Cílem je oslovit prostřednictvím předsed-
nictva SMS ČR ministra vnitra, aby se k 1. lednu 
2023 navýšily odměny zastupitelů obcí o 19  ro-
cent a zavedla se automatická roční valorizace 
odměn. Neuvolněným zastupitelům by měla 
být přiznána platba sociálního a  zdravotního 
pojištění.  Je také nutné zavést zákonné pojiš-
tění starostů. Stejně tak se domníváme, že ná-
ročná práce starosty by se měla automaticky 
ohodnotit formou 13. platu s možností 14. pla-
tu po schválení zastupitelstvem obce. 

To jsou ambiciózní požadavky. 
Budou vyslyšeny?
Nemám křišťálovou kouli, abych věstil, co se 
podaří vyjednat, ale vím, že výkony starostů 

Představujeme vám pracovní skupiny SMS ČR
Pracovním skupinám, kterých je v SMS ČR celkem devět, přibývají noví členové. Skupiny se tak rozšiřují o posily, které mo-
hou přispět novými podněty i svými zkušenostmi a odborností k řešení aktuální problematiky. Je vám některá z pracovních 
skupin svým zaměřením zvlášť blízká? Pokud ano, pak neváhejte a dejte o sobě vědět svému krajskému manažerovi. 

Seriál

Díl sedmý: Pracovní skupina pro financování samospráv
Petr Halada stanul v čele pracovní skupiny (PS) letos v lednu. Ve vedení na-
hradil Jana Sedláčka. Kdo je Petr Halada? Po studiích pracoval jako učitel fy-
ziky a pedagog volného času. Od roku 1998 je starostou Kamýku nad Vlta-
vou ve Středočeském kraji. Za téměř čtvrtstoletí jeho starostování se obci po-
dařilo získat Zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku 2012, v letech 2006 a 2011 
Bílou stuhu za práci s mládeží, v roce 2010 Modrou stuhu za společenský ži-
vot v obci, také několik diplomů a ocenění Středočeského kraje za aktivity 
a projekty obce i spolupráci se zahraničními partnery, ocenění MMR a MZe 
za nejlepší projekt ze strukturálních fondů. V roce 2015 získal ocenění Komu-
nální politik roku. V SMS ČR je aktivní nejen v oblasti financování, ale také 
v PS pro školství a sport. 

napříč územím si zaslouží spravedlivou odmě-
nu. Stejně jako odměnu potřebují starostové 
odpočinek. Proto jsme do výzvy přidali také 
požadavek na přepracování výpočtu dovole-
né starostů tak, aby byla započítávána pouze 
v  pracovní dny, nikoli soboty a neděle, s po-
čtem pěti týdnů dovolené ročně.

Vzhledem k blížícím se komunálním vol-
bám doufám, že nově zvolení starostové, radní 
a zastupitelé budou od 1. ledna 2023 spraved-
livě ohodnocení podle nově dohodnutých 
podmínek.

V čem konkrétně už vám činnost 
Pracovní skupiny pro financování 
samospráv pomohla při vaší práci 
v úřadě starosty?
V trochu globálnějším pohledu na financování 
samospráv a na tvorbu rozpočtu naší obce. Ze-
jména při přípravě dlouhodobě financova-
ných projektů, při vyhledávání dotačních titu-
lů pro obec, region.  

A jak starosta téměř tisícihlavé 
obce, místopředseda SMS ČR 
a člen krajského zastupitelstva 
Středočeského kraje tráví volný čas?
Většinou na radnici při přípravě obecních akcí, 
na táborech a akcích s dětmi. Rád také jezdím 
na kole (dost často bourám, protože jezdím po 
lesních cestách a po horách) a hodně se svou 
rodinou cestuji.

Připravila 
Adéla Palíšková

legislativní analytička 
SMS ČR
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Seriál: Hospodaření s vodou

Je třeba umět kombinovat 
a uvědomit si důležitost venkova
Pokud chceme být připraveni na nečekané po-
časí, musíme se naučit vnímat venkovskou 
krajinu jako aktivního pomocníka. Zavádění 
hospodaření s vodou pouze v zastavěném úze-
mí měst nás nezachrání. Uvědomme si důleži-
tost venkova.

Co je to venkovská krajina?
Nejprve si definujme, co myslíme venkovskou 
krajinou. Přírodní poměry jsou základním 
a  určujícím rysem krajiny. Mezi přírodní po-
měry řadíme mj. geologii a geomorfologii. 
Dlouhodobé lidské působení krajinu dotváří. 
Mezi aktivity člověka, které významnou mě-
rou formují krajinu, patří zemědělské a lesní 
hospodaření a regulace vody, ať už jako samo-
statné odvětví lidské produkce, nebo jako sou-
část jiných činností. Do venkovské krajiny řadí-
me venkovská sídla, nemáme však na mysli 
městské osídlení s kompaktní zástavbou vět-
ších měst. Venkovská krajina je charakterizo-
vána nižší hustotou osídlení.

Venkov nemusí mít 
dostatečnou kapacitu
Venkov se na mnoha místech Česka potýká 
s  problémy vysychajících studní jako zdroje 
pitné či užitkové vody, vysychajících vodních 
toků. Mnohé obce mají problém s čekáním na 
výstavbu kanalizace nebo bojují o povolení 
decentralizovaného čištění odpadních vod. 

V obcích poblíž větších měst, kde dochází 
k  prorůstání městských periférií do obce, pak 
může dojít k tomu, že obec nemá dostatečnou 
kapacitu na pitnou nebo splaškovou vodu. Ne-
dostatečnou kapacitou se u pitné vody míní 
případ individuálního zásobování, kdy s další 
zástavbou dochází k vybudování nových studní 
a je pouze jeden zvodnělý horizont, z nějž se 
všichni musí o vodu rozdělit. U splaškové vody 
se za nedostatečnou kapacitu považuje případ, 
kdy v obci neexistuje centrální čištění odpad-
ních vod. Výstavba nových malých čističek ne-
bo septiků pak může překročit únosnou mez 
místních vodotečí, jejichž vydatnost nestačí na 
nový „příval“ splaškové vody, byť předčištěné.

  
Venkov má své rezervy
Rezervy venkovské krajiny spočívají právě v lid-
ských aktivitách doposud prováděných bez li-
mitů a bez ohledu na potřeby krajiny. Jedná se 
o činnost, jejímž cílem byla buď produkce 
a  usnadnění pracovních podmínek, anebo 
zlepšení životních podmínek. Jejím výsledkem 
jsou ale rozsáhlé polní celky, lesní monokultu-
ra, narovnané vodní toky, to vše bez remízů, 
stromořadí, avšak plné invazních druhů rostlin 

či živočichů. Zeptáme-li se, co je myšleno onou 
rezervou, pak je to právě nastavení si určitých 
limitů, které se nebudou překračovat, a zave-
dení kombinace opatření technického typu 
s opatřeními blízkými přírodě.

Chceme-li správně hospodařit 
s vodou v naší krajině, uložme si 
úkoly:   
Zaprvé je nutné umět se podívat na venkovskou 
krajinu jako na celek, který není možné rozdělit 
podle vlastnických práv k pozemkům ani podle 
oborů, jako je lesnictví, zemědělství, biologie, 
vodní hospodářství, krajinářství či klimatologie. 

Zadruhé se seznamme s normou ČSN 75 0110 
a jejím schématem odtokového procesu, který 
nejlépe vyjadřuje nutnost komplexního přístu-
pu k vodě:

nuálně. Mysleme na své pojetí o nakládání 
s vodou při územním plánování nebo při 
vytváření strategie rozvoje obce. Určitě na 
svou myšlenkovou osnovu a na stanovené 
cíle nezapomínejme při vytváření krajských 
nebo regionálních koncepcí, např. ÚSES pro 
obce s rozšířenou působností nebo v rámci 
pozemkových úprav. 

•  A v neposlední řadě žádejme o dotační ti-
tuly a kombinujme je v souladu s naší před-
stavou o správném hospodaření s vodou 
v krajině, nikoliv jen proto, že se právě nyní 
nabízí určitá dotace a bylo by škoda ji nevy-
užít (ve skutečnosti předmět dotace nemu-
sí být pro naši obec tím nejvhodnějším ře-
šením, pokud jde o krajinu a její schopnost 
zadržet vodu v území).

Připravila 
Gabriela Licková

Díl třetí: Voda a změny klimatu
Přívalové deště se střídají s extrémními suchy, občas se přižene hurikán. Může nám být krajina nápomocna, když 
chceme zvládnout popisované výkyvy počasí?  Odpověď zní: Ano, může. Musíme se však o ni starat.

 Je to pro vás nesrozumitelné?  
Nevěšte hlavu
Po prohlédnutí schématu se možná u někte-
rých čtenářů dostaví pocit frustrace kvůli ne-
srozumitelnosti. Neztrácejte však hlavu, me-
todika pro správné hospodaření s vodou v kra-
jině určitě není natolik složitá, aby nebyla 
malou obcí uchopitelná. 
•  V prvé řadě si vzpomeňme, kde všude jsme 

měli rybníky a mokřady, kudy tekl potok, 
než byl narovnán, kde jsme se mohli napít 
z přírodní studánky, kudy vedly polní cesty 
nebo kde v polích a loukách rostly stromy 
a  keře. Posbírejme znalosti od místních 
starousedlíků a s těmito podklady oslovme 
urbanistu, který umí poptat další vhodné 
odborníky do týmu.

•  Vytvořme tým lidí, kteří se chtějí zapojit 
a  umí poradit (neomezujme se jen na své 
správní území – voda totiž nezná admini-
strativní hranice). 

•  Vytvářejme si představu o hospodaření 
s vodou v krajině a stanovujme si cíle konti-



Sesbírat z českých obcí příklady dobré praxe v oblastech 
energetické udržitelnosti a environmentální odpověd-
nosti bylo cílem i druhého ročníku soutěže OBEC 2030, 
jejímž vyhlašovatelem je SMS ČR. 

Přihlásit své řešení mohla kterákoliv obec. A stejně jako vloni se i letos zapo-
jily čtyři desítky obcí z celé republiky do klání o ceny, které si vítězové převez-
mou na celostátní konferenci, jež se uskuteční v listopadu v Českém Krumlově.

Druhý ročník soutěže o OBEC 2030  
přilákal čtyři desítky zájemců
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Nově zvolení zástupci 
obcí I. typu, pozor!  
SMS ČR pro vás chystá 
vzdělávací kurz
Pro nově zvolené zástupce obcí 
I.  typu připravuje SMS ČR pro-
střednictvím jihlavské projektové 
kanceláře kurz Škola místních sa-
mospráv, jenž provede „nováčky“ 
správou obcí a související agen-
dou a poskytne jim základní vhled 
do problematiky, která je čeká ve 
službě veřejnosti. 

Na jaká témata se kurz zaměřuje?
Vzdělávací kurz Škola místních samospráv 
je ušitý na míru voleným zástupcům i za-
městnancům obcí I. typu. Všech 13 modu-
lů, které se zabývají podstatnými aspekty 
správy obce, cílí na prioritní témata, jaký-
mi jsou například zákon o obcích, veřej-
né finance, dotace, majetek obce, život-
ní prostředí, doprava, stavební zákon, zá-
koník práce, evidence obyvatel, ochrana 
osobních údajů a další, která volení zá-
stupci a zaměstnanci obcí denně řeší. 
Kurz přináší ucelenější průřez ve 20 vzdě-
lávacích hodinách v rámci přednášek a ta-
ké ve 22 hodinách e-learningu, jenž daná 
témata dále prohlubuje. 

Některé kurzy vedou zkušení 
starostové s praktickými 
znalostmi
Kurz končí testem, po jehož úspěšném vy-
plnění a splnění dalších podmínek získá 
účastník certifikát dokládající jeho zájem 
o efektivní a kvalitní správu své obce. Jed-
notlivé lekce vedou lektoři, mezi nimiž 
jsou i zkušení starostové s bohatými prak-
tickými znalostmi. 

Kurzy startují na přelomu října 
a listopadu a jsou zdarma
Kurzy Školy místních samospráv začnou 
na přelomu října a listopadu a  jsou zdar-
ma. Konkrétní termíny a formu (online či 
prezenční) zveřejní organizátoři na www.
portalzastupitele.cz, kde se zájemci o toto 
vzdělávání budou moci také registrovat 
a  odkud budou mít možnost čerpat další 
informace prostřednictvím e-learningu či 
videokurzů. 

Projekt Vzdělávání zástupců a zaměst-
nanců obcí I. typu 2018–21, reg. č. CZ.03.4.
74/0.0/0.0/15_019/0010271, je spolufinan-
cován z EU.

Jitka Mattyašovská
manažerka vzdělávání 

Fotovoltaické panely, s jejichž pomocí se v obci Okrouhlice čerpá voda „do kopce“

Zelená střecha přístavby budovy mateřské školy 
v obci Násedlovice

Největším „hitem“ letošního 
ročníku je návrat vody do krajiny
Do soutěže se zapojily obce ze všech krajů. 
Nejvíce jich je z Pardubického, Jihomoravské-
ho a Ústeckého kraje. Dalo by se říct, že „hi-
tem“ letošního ročníku je návrat vody do kraji-
ny. Což je velmi dobrá zpráva. Existuje množ-
ství příkladů dobré praxe, kdy se do krajiny, 
mnohdy poškozené nevhodným monokultur-
ním zemědělstvím, vrací prvky původního rá-
zu, vlhkost i biodiverzita. 

Energetická soběstačnost
Dalším oblíbeným tématem soutěžících je 
energetická soběstačnost. Stále více obcí pra-
cuje na řešení, které jim umožní alespoň část 
energie, kterou spotřebují ve vlastních budo-
vách, vyrobit sami. V době historicky extrém-
ních cen energií se jedná o skvělou možnost, 
jak alespoň trochu ušetřit. 

Ne vždy se jedná o „velká řešení“
Mezi soutěžícími jsou i příklady dobré praxe 
„malých“ inovací. Vážíme si jich, protože tvrdí-
me, že více malých krůčků správným směrem 
může být ve výsledku rychlejší a efektivnější ces-
tou než jeden krok velký. Takový příklad nabízí 
třeba obec Okrouhlice v okrese Havlíčkův Brod 
na Vysočině. S pomocí fotovoltaických panelů 
a  pár PVC trubek vymysleli systém, „jak dostat 
vodu do kopce“. Tímto způsobem obnovili téměř 
vyschlé rybníčky, které dnes slouží jako požární 
nádrže, koupaliště pro děti, ale i  pro obnovení 
biodiverzity a zavlažení krajiny. Obec Násedlovi-
ce v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji zase 
ukazuje, jak efektivně a  citlivě skloubit rekon-

strukci historické budovy s moderní přístavbou 
a environmentálním přístupem. Na energetic-
ké optimalizaci místní mateřské školy má podíl 
i tepelný komfort (zateplení, stínění) zajištěný 
živou vegetací.

Odborná porota vybere v říjnu 
deset finalistů
Zmínili jsme jen dva střípky z pestré mozaiky, 
kterou si můžete prohlédnout na webu OBEC 
2030. Všechny soutěžící budeme kontaktovat 
do konce září. V říjnu mezi nimi vybere odbor-
ná porota celkem deset finalistů. O vítězích 
ale rozhodnou sami soutěžící. Každý přihláše-
ný totiž získává jeden hlas ve finálovém kole. 
A hlavní cena? Tou je zapůjčení elektromobilu 
ŠKODA ENYAQ na rok zdarma. I další ceny sto-
jí za to. Více o nich i o soutěžících se dozvíte na: 
obec2030.cz/soutez.
 Michal Svoboda

autor je konzultant udržitelné energetiky
a manažer projektu OBEC 2030

http://www.portalzastupitele.cz/
http://www.portalzastupitele.cz/
www.obec2030.cz/soutez


I s cílem zajistit důležité podhoubí pro zisk dotace z chystaných po-
prázdninových výzev Národní sportovní agentury jsme v SMS-službách 
v průběhu letních měsíců vypracovali tento plán hned devíti obcím ze 
šesti krajů (Moravskoslezského, Olomouckého, Pardubického, Středo-
českého, Karlovarského a také z Prahy). Při této příležitosti jsme mnoh-
dy detailně prodiskutovali rozvojové možnosti, doporučili nové zdroje 
nebo pomohli kontaktovat různé specialisty. Dbali jsme při tom na kva-
litu dokumentu s vědomím, že nás již zanedlouho čekají komunální 

volby. A nic nesvědčí o kvalitním zpracování víc, než když takový doku-
ment obsahuje priority, na nichž se více či méně 
shoduje celá místní společnost, a tedy jej vezme 
za své i případné nové vedení obce.

Marek Komárek
koordinátor

strategického plánování
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teriály, které ještě někdo může potřebovat. 
Tento postup byste si mohli dovolit jen v situa-
ci, že opravdu všechno tisknete…

Vymazáním e-mailu způsobíte 
incident
Při odchodu z funkce se proto neřiďte heslem 
„po nás potopa“, protože až do zvolení nového 
starosty pořád zastupujete správce osobních 
údajů. Neoprávněným smazáním e-mailů ob-
sahujících osobní údaje přímo zaviníte inci-
dent podle obecného nařízení pro ochranu 
osobních údajů (GDPR, ON) a váš nástupce pak 
může čelit nepříjemnému dopisování ze strany 
Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Lenka Matějová
koordinátorka 

služeb pověřenců pro 
ochranu osobních 
údajů SMS-služby

Záloha by měla být uložena v prostorách 
obecního úřadu, např. v trezoru. Mimochodem, 
toto doporučujeme udělat i se všemi ostatními 
materiály uloženými v pracovním počítači sta-
rosty.

V případě, že se bude rušit e-mail odcháze-
jícího starosty či místostarosty a pro nové funk-
cionáře zakládat e-mail úplně nový, platí rov-
něž výše uvedené – vytvořte zálohu e-mailu, 
kterou bezpečně uložte.

Vyvarujte se smazání celého e-mailu
Při předání agendy určitě nedoporučujeme 
vše jedním klikem bez zálohy smazat. Právě 
proto, že se tím mohou nenávratně ztratit ma-

Jsme SMS-služby s.r.o. a samosprávám a jimi zřizovaným 
školám nabízíme už od roku 2018 mnohem víc než jen službu 
pověřence pro ochranu osobních údajů, která exkluzivně zahr-
nuje i přístup k newsletteru Samospráva v právu. Členským obcím Sdružení místních 
samospráv ČR umíme poradit v oblasti dotací a veřejných zakázek, také s vypořá-
dáním autorských práv nebo se strategickým plánováním. Umíme provést i audit 
webových stránek. A co můžeme nabídnout školám? Poskytujeme pověřenecké služ-
by, v rámci kterých zdarma vydáváme newsletter Škola v právu, zajišťujeme rovněž 
školskou právní poradnu. A také pro vás píšeme! Přesvědčit se o tom můžete na naší 
dvoustránce, kterou si právě prohlížíte, a na webových stránkách SMS-služby s.r.o. 
v sekci Aktuálně, kde najdete všechny naše texty v plném rozsahu. Tak nezapomeňte, 
SMS-služby s.r.o. jsou tu pro vás a vaše školy. Jsou tu k vašim službám!

Pověřenecké služby – Lenka Matějová
 lenka.matejova@sms-sluzby.cz, 724 595 111
Veřejné zakázky – Eliška Kloučková
 eliska.klouckova@sms-sluzby.cz, 606 138 822
Dotační servis – Martina Kurzová
 martina.kurzova@sms-sluzby.cz, 778 098 224
Strategické plánování – Marek Komárek
 marek.komarek@sms-sluzby.cz, 725 983 171
Autorská práva jednoduše – Jakub Iran
 jakub.iran@sms-sluzby.cz, 732 633 384
Audit webových stránek – Michal Hinda
 michal.hinda@sms-sluzby.cz, 734 180 507
Sekretariát – Magdalena Komárková
 kancelar@sms-sluzby.cz, 723 644 867

Při předávání funkce se neřiďte heslem „po nás potopa“

SMS-služby vypracovaly v průběhu léta
devět plánů rozvoje sportu pro obce ze šesti krajů

Blíží se komunální volby. Možná jste se rozhodli už nekandidovat a přenechat místo jiným nebo se bohužel volební 
výsledek vyvine tak, že místo starosty budete muset přenechat jiným. Ať tak či tak, čeká vás nezbytný krok v podobě 
předání agendy, k čemuž bude s největší pravděpodobností patřit i předání pracovního e-mailu. Jak to udělat správ-
ně z pohledu ochrany osobních údajů a tak, abyste neohrozili zároveň i svoje osobní údaje?

Od 1. července roku 2018 přibyla obcím nová povinnost v podobě zpracování plánu rozvoje sportu pro své území. Této 
povinnosti nebyla ušetřena ani ta nejmenší samostatná vesnička. A právě to je od počátku terčem kritiky. Po více než 
čtyřech letech od stanovení nové povinnosti sílí v odborných kruzích debata, zda má být zpracování dokumentu i na-
dále povinností nebo pouze dobrovolnou aktivitou obcí. Nicméně stále platí, že zpracovaný plán rozvoje sportu je 
vstupenkou k zisku dotace v rámci výzev vyhlašovaných Národní sportovní agenturou.

Obsah e-mailu starosty nezahrnuje 
jen pracovní poštu
V pracovním e-mailu starosty se za čtyři roky 
nahromadí velké množství různě důležitého 
obsahu, od podkladů, které se vztahují k inves-
tičním akcím, přes nedávnou komunikaci s ji-
nými úřady až po náměty a stížnosti ze strany 
občanů obce. A ani starosta se neubrání tomu, 
že čas od času přes pracovní e-mail vyřídí i ně-
jakou soukromou záležitost.

Smažte soukromou komunikaci 
a vytvořte zálohy
Starosta by měl svoji pracovní agendu předat 
velmi podobným způsobem jako každou jinou. 

Nejvhodnější cesta je obsah e-mailu projít, 
smazat to, co je soukromé, vytisknout to, co je 
důležité, případně to přeposlat zaměstnan-
cům obecního úřadu, aby zajistili kontinuitu 
řešení, a poté obsah e-mailu zálohovat. Až pak 
je možné e-mail vymazat.



Předkládaná novela zákona o zadávání veřej-
ných zakázek je co do počtu navrhovaných 
změn poměrně rozsáhlá. Návrhy lze zjedno-
dušeně rozdělit do čtyř skupin, jež se týkají: 
•  změn upřesňujících transpozici zadávacích 

směrnic (tj. aby česká právní úprava vyho-
vovala té evropské),

•  změn vedoucích ke zpřesnění některých in-
stitutů a vyjasnění pravidel,

•  změn, které mají za cíl snížení administra-
tivní zátěže

•  a nakonec čistě formální změny opravující 
zjevné chyby, případně zjednodušující sro-
zumitelnost textu.

Na jaké konkrétní změny se pak 
mají veřejní zadavatelé připravit? 
Dobrou zprávou je například prodloužení lhůty 
pro zveřejnění uzavřené smlouvy z 15 na 30 dnů, 
tj. sjednocení délky lhůty se zákonem o regist-
ru smluv nebo výslovné zrušení povinnosti uzaví-
rat smlouvu v rámci elektronické formy komuni-
kace, což se dosud u některých typů zakázek 
vykládalo nejednotně. 

V případě zjednodušeného podlimitního 
řízení pak zákonodárce nově nechává na zadava-
teli, zda bude v rámci řízení vyžadovat po účast-
níkovi, aby předložil originály dokumentů, nebo 
si vystačí s prokázáním kvalifikace prostřednic-
tvím jejich kopií či čestných prohlášení.

Za zmínku stojí i možnost zpřístupnit Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže dokumentaci 
o zadávacím řízení pomocí „elektronického cer-
tifikovaného nástroje”, přičemž již nebude nut-
né tyto dokumenty zasílat datovou zprávou či 
e-mailem se zaručeným elektronickém podpi-
sem, což v praxi u některých zakázek činilo 
vzhledem k velikosti souborů potíže.

Drobné úpravy čekají i ust. § 222, tj. změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a v ne-
poslední řadě budou zpřesněny související insti-
tuty zadávací lhůty a jistoty.

Úpravy jsou spíše technického 
charakteru. Změny si ale důkladně 
nastudujte
Přestože někteří komentátoři označují novelu 
za přelomovou, úpravy mají spíše technický 

charakter, který nemění základní myšlenku 
zákona o zadávání veřejných zakázek. V pří-
padě však, že si administrativu veřejných za-
kázek spravuje samotná obec, doporučujeme 
důkladně změny nastudovat a vyhnout se tak 
jednak případnému postihu za nedodržení 
pravidel zadávání veřejných zakázek, jednak 
zbytečně přísnému postupu při zadání zakáz-
ky. Připomínáme také, že legisvakanční lhů-
ta bude pravděpodobně velmi krátká a změ-
ny nabydou účinnosti již prvním dnem roku 
2023.

O aktuálním vývoji a případných změnách, 
které v průběhu legislativního procesu nasta-
nou, vás budeme včas informovat. Chcete-li 
celý legislativní proces přijetí novely sledovat 
i sami, naleznete jej pod označením sněmovní 
tisk č. 249 na webu Poslanecké sněmovny ZDE. 

Eliška Huk Kloučková
administrátorka 

veřejných zakázek
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Na co se zaměřují nové výzvy OPŽP?
O spuštění prvních výzev v Operačním programu Životní prostředí 2021+ (OPŽP) jsme již informovali v srpnové SMSCE. 
Na co lze konkrétně dotaci získat? Tady je stručný přehled.

Energetické úspory 
OPŽP nabízí vlastníkům veřejných budov hned 
několik výzev zaměřených na snižování ener-
getické náročnosti budov pomocí dílčích či 
komplexních opatření. Opomenuty nebudou 
ani úspory gastronomických a technologických 
provozů škol či zdravotnických zařízení. Ze způ-
sobilých výdajů lze jmenovat zateplení obálky 
budovy, výměnu zdroje vytápění, pořízení fo-
tovoltaických systémů, rekuperačního systé-
mu, vnějších stínících prvků nebo moderniza-
ci vnitřního osvětlení.

Výstavba pasivních budov
Z OPŽP je nově možné podpořit i výstavbu ve-
řejných budov ve vysokém či pasivním energe-
tickém standardu nebo dokonce plusových (nu-
lových) budov. Výše dotace se bude pohybovat 
od 40 do 70 % podle dosaženého energetic-
kého standardu s možnou bonifikací podpory 
10 % za využití zelené střechy a šedých vod.

Přírodě blízká opatření 
Další podporovanou oblastí bude obnova tůní 
a mokřadů, vytváření malých vodních nádrží, 

Veřejné zakázky: Velká novela zákona aneb
jaké změny čekají zadavatele veřejných zakázek?
V červnu projednala vláda takzvanou velkou technickou novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek. V průběhu září se tento materiál dostane na program Poslanecké sněmovny, přičemž účinnost novely se pak ak-
tuálně očekává od 1. ledna 2023. Jaké změny se chystají a na co by se obce měly připravit?

revitalizace vodních toků, založení či obnova 
stromořadí, mezí a sadů vč. rozvojové péče. 
Uniknout by vám neměla podpora na zakládá-
ní a obnovu veřejné sídelní zeleně, zejména 
parků, zahrad, sadů či alejí ve vaší obci.

Protipovodňová opatření 
Až 95% dotaci lze získat na realizaci opatření ke 
zpomalení odtoku, pro vsak a retenci srážkové 
vody na nekomerčních pozemcích obce. Mezi 
podporovaná opatření se řadí retenční a  aku-
mulační zařízení, výměna a budování propust-
ných povrchů nebo budování zelených střech 
a fasád. Podpora se týká také budování či rozší-
ření varovných a výstražných systémů.

Vodohospodářská infrastruktura 
Až 70% dotaci bude možné získat na výstavbu 
ČOV, kanalizaci, vodovodní řad či intenzifikaci 

zdrojů vody. Ani v jedné výzvě nebude podpo-
rováno zasíťování nezastavěných pozemků.

Odpady 
Velmi atraktivní je také podpora prevence 
vzniku odpadů a jejich využití, která může do-
sáhnout až na 85 % způsobilých výdajů. Pod-
porováno bude pořízení domácích komposté-
rů, modernizace a výstavba sběrných dvorů, 
pořízení znovupoužitelného nádobí nebo po-
řízení kontejnerů na separovaný odpad. 

Zaujala vás nějaká z podporovaných aktivit 
a nevíte si rady s žádostí o dotaci? V případě 
dotazů či zájmu o přípravu žádosti se nevá-
hejte obrátit na naše dotační specialisty na 
adrese dotace@smscr.cz.

Tereza Urbánková
dotační specialistka

Tereza Urbánková je naší novou posilou v týmu dotačního servisu. Dotacím se začala 
věnovat už při svém studiu projektového řízení na Západočeské univerzitě v Plzni. 
V současnosti žije v Českých Budějovicích. Dotacím se věnuje od roku 2019. Za necelé 
čtyři roky praxe se zabývala administrativou více než 50 žádostí o dotaci z národních 
i evropských zdrojů.

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=249
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Která témata osvěty by si zasloužila pozornost, aby se šířila například for-
mou článku v obecním zpravodaji nebo odborné přednášky s cílem infor-
movat a poučit spoluobčany? 
Velmi často upozorňujeme na chování řidičů na silnici. Poslední dobou 
se ale snažíme dostat do povědomí občanů téma 3 metry k životu, které 
cílí hlavně na správné parkování na sídlištích. To je problém, který pálí 
nejen nás, ale i ostatní složky IZS, nehledě na to, že s průjezdností mo-
hou mít potíže třeba také popelářská vozidla. Je velmi důležité, aby si li-
dé uvědomovali, jak a kde parkují. Zda nechávají dostatek volného 
prostoru pro průjezd záchranářské techniky.

A proto jste téma nazvali „3 metry k životu“?
Ano. Naše vozidla potřebují tři metry šíři na projetí rovně, pokud se ma-
jí vytáčet do zatáčky, potřebují dokonce pět metrů. S tímto problémem 
se setkáváme nejčastěji na sídlištích v hustě obydlených městech. Dnes 
má téměř každá rodina dva automobily a více, tudíž i problémy s parko-
váním. Stává se, že řidiči ponechají svá vozidla na místech, kde násled-
ně hasiči nemohou projet. Těm pak nezbývá nic jiného, než například 
hadice k hašení dotáhnout několik dlouhých metrů k zasaženému ob-
jektu. O ustavení výškové techniky pak nemůže být řeč. Toto je pak pro 
nás značná komplikace.

Je nějaké další téma, které si zaslouží pozornost?
Další, na co jsme cílili a co se u českých řidičů výrazně zlepšilo, je záchra-
nářská ulička pro projíždění vozidel. Sama ze své zkušenosti mohu říct, 
že je perfektní, když přijedete do kolony, kde řidiči stojí ukázkově na 
straně, a vám nic nebrání dostat se až na místo zásahu.

Máte představu či zkušenosti z jiných krajů, co by mohlo pomoci ke zlepše-
ní znalostí laické veřejnosti, pokud jde o prevenci či připravenost na krizo-
vou situaci?
Zkušenosti z jiných krajů nemám, ale toto asi ani nejde říct obecně. Ka-
ždá krizová situace je jiná a každý člověk na ni reaguje jinak. Nicméně 
platí, že kdo je připraven, nebývá překvapen. Určitě není na škodu mít 
všeobecný přehled, jak se chovat při požáru, při povodni, při dopravní 
nehodě, v případě zabouchnutého bytu apod.

Rozhovor vedla Gabriela Licková
manažerka SMS ČR

ve Středočeském kraji

Co se děje u nás v kraji? aktuality – články – pozvánky – projekty – rozhovory 

Středočeský kraj

CO NÁS PÁLÍ? 
Je velmi důležité, aby si lidé uvědomovali, 
jak a kde parkují, říká mluvčí středočeského 
hasičského sboru
Hasičský záchranný sbor (HZS) ČR je hlavním ko-
ordinátorem a páteří integrovaného záchranného systému. Bez 
předem stanovených pravidel by ale jeho pomoc nebyla efektivní, 
proto musí být veškerá činnost v souladu s krajskými nařízeními, 
která se zabývají např. podmínkami k zabezpečení zdrojů vody k ha-
šení požárů nebo poplachovým řádem. Pro vyjmenování dalších 
předpisů by nestačila tato stránka. Je totiž nutné, aby ochrana oby-
vatelstva byla zajišťována efektivním systémem vazeb. Stručně ře-
čeno, aby nebyl opomenut nikdo, kdo může pomoci, a zároveň aby si 
ti, kdo vyjedou na pomoc, navzájem nepřekáželi. I spolupráce s ob-
cemi je proto nezbytná, říká v rozhovoru mluvčí HZS Středočeského 
kraje Tereza Sýkora Fliegerová.

Jak hodnotíte spolupráci HZS Středočeského kraje s obcemi?
Spolupráce s obcemi ve Středočeském kraji probíhá výborně. Řekla 
bych, že při naší práci se to nejvíce pozná v průběhu mimořádné událos-
ti, kdy je například při požáru nutné zajistit ochranné nápoje pro zasa-
hující hasiče nebo pomocnou techniku. To vše se zpravidla zařizuje přes 
starostu obce. Velmi rychle nám obce vycházejí vstříc, když potřebuje-
me vyhlásit třeba místním rozhlasem, že obyvatelé nemají zbytečně 
větrat z důvodu probíhajícího požáru v obci, nebo například při zajiště-
ní náhradního ubytování pro zasažené občany.

Jaká je spolupráce v oblasti osvěty a prevence? Vyvíjí se pozitivním směrem 
nebo nezbývá než si postesknout, že i když se obce snaží, lidé jsou nepouči-
telní? Můžete uvést konkrétní příklady, kdy spolupráci s obcí v tomto smě-
ru hodnotíte na jedničku?
Co se týká prevence a osvěty, musíme si postesknout maximálně v tom, 
že za uplynulé tři roky nám naše snažení zkazil nejprve koronavirus 
a následně probíhající migrační vlna, kdy není v našich silách pořádat 
preventivní programy v takové míře. Nicméně u nás standardně probí-
há preventivně výchovná činnost ve školách a školských zařízení a pak 
samozřejmě, pokud nás nějaká obec nebo obec s rozšířenou působnos-
tí osloví, pořádáme různé preventivní přednášky. Žádané jsou zejména 
přednášky pro seniory, jak se chovat, když začne hořet, proč je důležité 
poslouchat zasahující hasiče, jaká je vůbec prevence předcházení požá-
rů v domácnostech apod.

Rozhovor



Koncepce je rozdělena do několika částí – analytické, návrhové 
a akčního plánu. Ten bude pro realizaci nejdůležitější, protože obsahu-
je pravidla, jak koncepci zasadit do současné kulturní scény v regionu.

Koncepci už schválilo krajské zastupitelstvo. Zájemci si ji mohou pro-
studovat na webu Olomouckého kraje https://
www.olkraj.cz/kulturni-koncepce.

Marcela Porvazníková
manažerka SMS ČR

v Olomouckém kraji

Je digitalizovaná kronika přístupná široké veřejnosti?
Digitalizované kroniky nejsou obecně přístupné, záleží na konkrétní obci, 
zda ji zveřejní na svém webu. Dokumenty, které jsou veřejné a nepodlé-
hají autorskému zákonu, umožňuje digitalizace prohlédnout i z pohod-
lí domova, a to na Portále digitalizace kulturního dědictví Kraje Vysočina 
https://www.digivysocina.cz/ nebo https://kramerius.kkvysociny.cz/.

Co všechno ještě krajská knihovna obcím nabízí?
Nabízíme také digitalizaci:
–  dokumentů regionálního významu (kulturního, náboženského, po-

litického, úředního, dokumentačního), monografií a periodik včet-
ně OCR a metadat

–  šedé literatury, zápisů ze zastupitelstev, stavebních plánů atd.
–  negativů a fotografií – prostřednictvím externí firmy (pouze do vy-

čerpání finančních prostředků)
–  knih do formátu 2×A2 (větších po předchozí domluvě)
–  volných listů a archů do formátu A0
–  dokumentů, o které je velký zájem ze strany uživatelů a které se čas-

tým používáním ničí

Děkuji za rozhovor!
Marcela Syrová

manažerka SMS ČR
v Kraji Vysočina

Odkdy nabízíte službu digitalizace? 
Službu je možné využívat od roku 2012. Za vybudováním Krajské digita-
lizační jednotky (KDJ) v Kraji Vysočina stál evropský projekt odboru in-
formatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina s názvem Digitalizace a uklá-
dání v Kraji Vysočina. Naše knihovna provozuje jednotku od roku 2014.

Pro koho je služba určena?
Službu mohou využívat všichni, právnické i fyzické osoby, podmínkou je 
regionální charakter digitalizovaného dokumentu. Digitalizaci provádí-
me zdarma, zájemce si ale musí zajistit přípravu dokumentů a transport 
do krajské knihovny.

Která obec využila službu jako první? 
A která další nej si v souvislosti s digitalizací 
kronik vybavíte?
Hned na začátku května roku 2012 se digitali-
zovala kronika Velkého Meziříčí, které ostatně 
digitalizuje svoji aktuální kroniku každoročně. 
Mezi nejstarší kroniky, které jsme digitalizova-
li, patří kronika města Moravské Budějovice 
z roku 1697 a kronika Národní školy Kozlov z ro-
ku 1788. Nejrozsáhlejší byla kronika města Hab-
ry z let 1836–1996, jejíž digitální kopii tvoří 1788 
snímků.

Kdo činnost financuje?
Provoz finančně zajišťuje Krajská knihovna Vysočiny z příspěvků zřizo-
vatele – Kraje Vysočina.

Jak proces probíhá a jak mají zájemci o digitalizaci postupovat?
Kroniky dodá k digitalizaci buď příslušný okresní archiv, nebo nás mo-
hou kontaktovat obce přímo a přinést kroniku či jiný dokument určený 
k digitalizaci. Digitalizovanou podobu díla obdrží obce na přineseném 
nosiči, její kopie je uložena v Technologickém centru Kraje Vysočina 
(organizace mají možnost si je odtud i vyžádat).

Na koho se mohou zájemci obrátit?
Sídlíme na adrese: KRAJSKÁ DIGITALIZAČNÍ JEDNOTKA, Žižkova 4344, 
580 01 Havlíčkův Brod (budova Krajské knihovny Vysočiny), zájemci nám 
mohou také zavolat na číslo +420 564 602 882 nebo napsat na e-mail 
kdj@kr-vysocina.cz nebo vaneckova@kkvysociny.cz.
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Kraj Vysočina

Krajská knihovna nabízí digitalizaci kronik 
zdarma. Věděli jste to?
Kroniky sahají hluboko do historie, také se počítají 
k vůbec nejstarším knihám. K jejich uchování formou digitalizace po-
máhá Krajská knihovna Vysočiny. Podrobnosti o této službě vysvětluje 
zástupkyně ředitelky Irena Brezovic.

Kraj má novou koncepci kultury
Olomoucký kraj má novou Koncepci rozvoje kultury, kreativity a památ-
kové péče.

Do její tvorby se zapojily stovky lidí od laické až po odbornou veřejnost.  
Za účelem zmapování kulturního prostředí proběhlo rozsáhlé dotazní-
kové šetření v obcích a devět workshopů ve vybraných městech regionu. 
Během nich místní aktéři sdíleli příklady dobré praxe i výzvy, kterým ve 
svých regionech čelí, a debatovali nad rolí Olomouckého kraje v rozvoji 
regionální kultury a kulturního dědictví a možnostmi jeho finanční i ne-
finanční podpory. Realizační tým najezdil po kraji téměř pět set kilome-
trů z toho polovinu vlakem a na kole.

Olomoucký kraj

Rozhovor

https://www.olkraj.cz/kulturni-koncepce
https://www.olkraj.cz/kulturni-koncepce
https://www.digivysocina.cz/
https://kramerius.kkvysociny.cz/


V průběhu semináře se účastníci měli možnost seznámit také s ak-
tuálními informacemi z oblasti podpory regionálního rozvoje, a přede-
vším měli příležitost neformálně současnou situaci i nová opatření pro-
diskutovat.

Na přelomu srpna a září se pod hlavičkou RE:STARTu uskutečnilo ta-
ké dotazníkové šetření na téma „Jak ovlivní odklon ČR od uhlí vás a vaši 
domácnost?“ určené široké veřejnosti. Výsledky šetření využije Minis-
terstvo pro místní rozvoj pro analýzu dopadů odklonu od uhlí, kterou 
v současnosti připravuje.

Marek Komárek
manažer SMS ČR
v Ústeckém kraji

Hejtman Holiš se tedy s 1. místopředsedou Vávrou domluvil na spo-
lečné přípravě materiálu pro Asociaci krajů, která by mohla pomoci při 
vyjednávání na ministerstvech. Po téměř dvouhodinovém jednání vy-
jádřil pak hejtman ještě přání zúčastnit se následujícího krajského 
předsednictva SMS ČR. „Jsme rádi, že spolupráce s krajem funguje, moc 
si toho vážíme,“ podotkla krajská předsedkyně 
Laďka Hradilíková.

Iva Šimoníková
manažerka SMS ČR 

ve Zlínském kraji
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Ústecký kraj pokračuje ve svém RE:STARTu
Ani v prázdninovém čase nepolevila snaha o úspěšnou transformaci 
Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Na půdě toho 
Ústeckého se ve čtvrtek 25. srpna sešli jak zástupci nadnárodních orga-
nizací, malých a středních podniků, tak také zástupci veřejné správy 
všech úrovní a odborné veřejnosti.

Předmětem jednání bylo naplňování Akčního plánu, v rámci něhož bylo 
dosud proinvestováno v Ústeckém kraji 3,35 mld. Kč, ve všech jeho sedmi 
pilířích (podnikání a inovace, přímé investice, výzkum a vývoj, lidské 
zdroje, sociální stabilizace, životní prostředí a infrastruktura a veřejná 
správa) a jeho aktualizace v podobě návrhu nových opatření, která by 
měla mj. reagovat i na nové, popř. geopolitickou situací urychlené výzvy. 

Ústecký kraj

Jak dál s DTMkou? 
První místopředseda Vávra jednal se zlínským 
hejtmanem o společném postupu
Situaci na poli mapování DTM probíral zlínský hejtman Radim Holiš 
s 1. místopředsedou SMS ČR Oldřichem Vávrou 31. srpna ve Zlíně. Proč 
právě tam? Zlínský kraj je totiž v mapování premiantem, a protože je 
tam nastavena velmi dobrá spolupráce s krajským předsednictvem, 
dostalo se na pravidelných schůzkách i na toto zásadní téma.

„Míra mapování je nebetyčně rozdílná, máme 13 různých krajských přístupů,“ 
popsal hejtmanovi stav připravenosti ostatních krajů Oldřich Vávra. Pro 
přítomné úředníky z odborů ICT a strategického rozvoje to nebylo pře-
kvapení a kvitovali snahu SMS ČR o nastavení jednotného nástroje, kte-
rý by obcím pomohl (na toto téma také bylo realizováno dotazníkové 
šetření mezi členskými obcemi SMS ČR na konci srpna).

Zlínský kraj

Zleva: Pracovníci Zlínského kraje Tomáš Zimáček, Jaroslav Pospíšil, Irena Kře-
ková, hejtman Radim Holiš, krajská předsedkyně SMS ČR Laďka Hradilíková, 
1. místopředseda SMS ČR Oldřich Vávra a člen předsednictva Josef Jandouš

Rozhovor

Přišel vám dopis s výzvou k pokračování 
v řetězci? Hoďte ho do koše, je to klam
Dopisy s výzvou o zachování řetězce zná asi každý 
ještě z dob minulých, kdy spolu lidé nekomuniko-
vali prostřednictvím internetu a mobilních telefo-
nů. „Řetězové“ zprávy jsme zasílali svým přátelům a žádali je, aby ne-
přerušili vlákno a v šíření zpráv pokračovali. Odměnou bylo dozvědět 
se, kam až a ke komu se zpráva dostala. Mohlo by se zdát, že podob-
ným zprávám odzvonilo. Starostka obce Lukavice (okres Ústí nad Orli-
cí) v Pardubickém kraji Ilona Severová ale upozornila na fakt, že obliba 
„řetězových“ zpráv pokračuje dodnes. Nejedná se však o dopisování 
mezi přáteli, ale o tzv. hoax. Tím se označuje zpráva obsahující obecný 
podvod, mystifikaci či žertovnou klamavou zprávu.

Paní starostko, co je předmětem hoaxu, na který upozorňujete?
Hoax vyzývá k zapojení do projektu vytvoření nejdelšího nepřerušova-
ného řetězce dopisů a jeho zapsání do Guinessovy knihy rekordů. Cílem 
projektu je splnění přání onkologicky nemocného dítěte jednou v Ně-
mecku, jednou v Rakousku. Korespondence obsahuje téměř nečitelnou 
kopii a dopisy s razítky 10 obcí, které píší, že projekt podporují a celé to 
přeposílají dalším 10 obcím.

Jak se k vám výzva dostala? Bylo to poprvé? 
Tlustá obálka s dopisy deseti podporujících obcí nám přišla už podruhé.
 
Jak jste přišli na to, že se jedná o tzv. hoax? 
Stačilo se zamyslet, jak se ten onkologicky nemocný chlapec dozví, ko-
lik dopisů už tvoří nepřerušovaný řetězec… Shodou okolností k nám na 
úřad přišla občanka – Němka, kterou jsme poprosili o překlad téměř 
nečitelné původní kopie dopisu. Následně jsme údaje dali do interne-
tového vyhledávače a už se nám na stránkách hoax.cz objevilo, že do-
pis koluje v obměnách od roku 2001. Na některém byla kdysi i hlavička 
MŠMT (které dementovalo, že by šlo o jeho zájem) nebo policejního 
prezidia.

Co byste doporučila kolegům, kterým přijde to samé? 
Vhodit dopisy do koše a ušetřit si tím čas a také značnou částku za poš-
tovné, protože těch deset plných obálek, to už nějakou korunu stojí. 
Když budou chtít, mohou si to ověřit na www.hoax.cz pod názvem Vizit-
ky pro Driana Enholda.

Děkuji za rozhovor!
Kristýna Vodrážková

manažerka SMS ČR
v Pardubickém kraji

Pardubický kraj

http://www.hoax.cz/


Kraj tak zareagoval na druhou dotační výzvu Ministerstva průmyslu a ob-
chodu, z níž je možné financovat žádosti o dotaci na podporu udržení pro-
vozu maloobchodu v menších obcích. Impulsem k rozhodnutí byla zejmé-
na skutečnost rostoucích nákladů cen za energie.

Martina Jiříková
manažerka SMS ČR

ve Středočeském kraji

Středočeský kraj se zapojí do programu 
OBCHŮDEK 2021+
Radní Středočeského kraje schválili v srpnu projektový záměr na pod-
poru malých prodejen na venkově s názvem OBCHŮDEK 2021+.
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Na školení zaznělo, jak a co psát 
do obecního zpravodaje
Kolem 30 tvůrců obecních zpravodajů zavítalo na konci srpna na ško-
lení o obecních zpravodajích, které v prostorách budovy Krajského 
úřadu Středočeského kraje uspořádalo SMS ČR.

Středočeský kraj

Lektorka a zároveň šéfredaktorka SMSKY Marie Machačová dala účast-
níkům několik praktických rad a tipů, jak dělat zpravodaje, aby se sku-
tečně četly a pro občany byly přínosem. Vysvětlila zejména, jak a co 
psát, na co si při psaní dávat pozor, na několika ukázkách textů poté 
předvedla, jak na korektury i stylistické úpravy, tvorby mezititulků atd.
 Martina Jiříková

Proti těžbě štěrkopísku se dlouhodobě staví i SMS ČR 
Proti hrozbě nevratného poškození či ohrožení vodního zdroje na území 
kolem Uherského Ostrohu dlouhodobě vystupuje i SMS ČR. Starostka ob-
ce Tvarožná Lhota a místopředsedkyně jihomoravského krajského před-
sednictva Martina Bílová stojí od počátku v čele snahy několika desítek ji-
homoravských obcí zabránit těžbě štěrkopísku, která by mohla ohrozit 
zdroj pitné vody až pro 140 tisíc lidí. Za tuto aktivitu získala dokonce oce-
nění SMS ČR Počin roku 2019. „Věřím, že se těžbě štěrkopísku v blízkém okolí 
mého bydliště podaří zabránit. Ochrana životního prostředí by pro každého z nás 
měla být nad podnikatelským zájmem jednotlivce,“ 
uvedla i krajská manažerka Blanka Březinová.

Blanka Březinová
manažerka SMS ČR v Jihomoravském kraji

Zdroj: Jihomoravský kraj,
ct24.ceskatelevize.cz

Jihomoravský kraj

Prioritou Jihomoravského kraje je ochrana 
vodních zdrojů pro obyvatele
Jihomoravský kraj podal žalobu proti rozhodnutí Českého báňského úřa-
du, který potvrdil stanovení dobývacího prostoru pro těžbu štěrkopísku 
u Uherského Ostrohu na Hodonínsku. Rada Jihomoravského kraje schvá-
lila žalobu proti rozhodnutí úřadu dne 10. srpna. Záměr těžby by měl 
podle krajského náměstka pro životní prostředí Lukáše Dubce jedno-
značně negativní vliv na blízký vodní zdroj nazývaný Bzenec-komplex.

Jihomoravský kraj považuje odůvodnění rozhodnutí za nedostatečné
Báňský úřad už jednou stanovil dobývací prostor, jeho rozhodnutí ale 
zrušil soud. Úřad vypořádal podmínky soudu, stanovil dobývací prostor 
podruhé a zamítl odvolání kraje a obcí. Proto se kraj obrátí na soud. 
Odůvodnění rozhodnutí totiž nepovažuje za dostatečné. „Odvolací or-
gán v rámci odvolacího řízení zvýhodnil těžbu štěrkopísku, která je jednoznač-
ně podnikatelským zájmem jednotlivce. Naší prioritou je ochrana vodních 
zdrojů pro obyvatele Jihomoravského kraje,“ uvedl náměstek pro životní 
prostředí Lukáš Dubec, který je pověřen jednat jménem Jihomoravské-
ho kraje v soudním řízení. „Za současné situace, kdy se vzhledem k nedo-
statku vody zvyšuje význam každého stávajícího zdroje, není možné přehlížet 
důvodné obavy a námitky kvůli soukromému zájmu na těžbě,” dodal.

Protestním pochodem do blízkosti pátého největšího zdroje pitné vody se tisíce 
lidí na Hodonínsku postavily v červnu roku 2020 proti plánované těžbě štěrko-
písku. Boj o vodu stále ještě neskončil!
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Plzeňský kraj

Více jak třetina obcí 
podala pouze jednu kandidátku. 
Čím to je, starosto?
Přesně 188 obcí z celkového počtu 501 složilo do nadcházejících ko-
munálních voleb v kraji pouze jedinou kandidátku. Je to vizitkou 
dobré práce stávajícího vedení nebo činnost v zastupitelstvu není 
pro nové tváře příliš lákavá? S touto otázkou jsme zavítali přímo do 
okresu Plzeň-jih, který má největší podíl na dosaženém čísle, přes-
něji do obce Chlum s 250 obyvateli.

Starosta chtěl nechat spolek kritiků, ať si to zkusí. 
Ti však nakonec žádnou kandidátku nepodali
„U nás v obci dělám starostu již sedm volebních období a do osmého jsem se ne-
jen kvůli skupince místních kritiků již nechtěl pouštět. Plánoval jsem přene-
chat iniciativu pro další roky právě jim, aby tak kromě opozičních slov došlo 
i na samotné činy,“ přibližuje místní klima starosta Chlumu František Šin-
delář, který se však den před uzavřením termínu podání kandidátek do-
zvěděl, že místní spolek kritiků ze svého záměru vycouval. Za Chlum tak 
nebyla podána vůbec žádná kandidátka. „My však máme v obci rozjeté 
projekty a dotace, proto jsem musel za jeden den sestavit kandidátku, což ne-
byl vůbec jednoduchý úkol. Díky obětavosti dalších pěti statečných se to ale na-
konec zadařilo,“ dokresluje dramatickou situaci František Šindelář, které-
ho nyní čeká již osmé volební období.

Závěrečné resumé…
Co k tomu dodat? „Osobně se domnívám, že být obecním kritikem je velmi jed-
noduché, vidina velké zodpovědnosti i hojného množství práce, které na budoucí-
ho starostu na úřadě čeká, však evidentně vůbec lákavá není,“ shrnul starosta. 

Okresy Plzeňského kraje s jednou kandidátní listinou:
Plzeň-jih: 38, Plzeň–sever: 37,  Klatovy: 36, Rokycany: 30, Domažlice: 29, 
Tachov: 16, Plzeň-město: 2

Roman Svoboda
manažer SMS ČR

v Plzeňském kraji

František Šindelář

Josef Kucin, starosta Jiřetína pod Bukovou

Uvolněný či neuvolněný? Co jsou to vlastně za lidi? 
Uvolněný starosta obce je pro výkon funkce uvolněn ze „svého“ zaměstnání, funkci starosty tedy vykonává na plný 
úvazek. Neuvolněný starosta není pro výkon své funkce uvolněn ze svého zaměstnání, tuto funkci tak vykonává sou-
běžně se svým zaměstnáním. Co jsou ti starostové vlastně za lidi? A jaké mají někdy neobvyklé profese či koníčky?

Seriál

30 let starostou: Táta mi tehdy řekl, že jsem vůl,
říká starosta Jiřetína pod Bukovou
Někomu by se mohlo zdát, že je Jiřetín pod Bukovou v Libereckém kraji mladá obec. Vždyť se teprve v roce 1992 osamo-
statnil od Smržovky, pod kterou náležel od roku 1850 do roku 1991. Od té doby stojí v čele Jiřetína starosta Josef Kucin, 
přezdívaný jako Josef I. Už celých 30 let!

Pane starosto, proč vám říkají Josef I.?
Tuto otázku bych raději vynechal. S nadsázkou 
to o sobě říkám sám, protože jsem v novodobé 
historii obce již dlouhou dobou stále prvním 
starostou.

Snad se nebudete zlobit, že ji v rozhovoru 
ponechám, protože je to sympatické. 
V kolika letech jste se stal starostou?
To mi bylo 32 let a táta mi k tomu řekl, že jsem 
vůl.

Jaká byla vaše původní profese?
Absolvoval jsem dřevařskou fakultu Vysoké 
školy lesnické a dřevařské ve Zvolenu se zamě-
řením na výrobní stroje a zařízení. Takže jsem 
začal jako konstruktér. Ale ještě před tím jsem 
se stihl vyučit soustružníkem a odmaturovat 
na SPŠ strojnické v Olomouci.



Z historie, kterou máte velice pěkně 
a přehledně zpracovanou na webových 
stránkách obce, se dozvídám, že Jiřetín není 
zrovna nejmladší obcí. Nejstarší písemná 
zmínka o této horské vesnici pochází ale už 
z let 1654 až 1676. A vy nejste ani úplně 
první starosta. Čtu tady, že ke vzniku 
samostatné obce, a tedy i zvolení prvního 
starosty, došlo v roce 1727. Proč jste se 
vlastně v roce 1992 osamostatnili od 
Smržovky? Nelitovali jste toho nikdy?
Hlavním podnětem byla obava, že se Jiřetín 
stane přehlíženou periferií města, ve které se 
nebudou řešit potřeby obyvatel a rozvoj úze-
mí. Začali jsme tehdy v pronajaté místnosti 
s jedním psacím strojem, šesti hrnky na kávu 
a  40.000,– Kč na bankovním účtu. Dnes má 
obec majetek v hodnotě cca 190 mil. Kč. Je mož-
né litovat?

To určitě ne. Jak se žije v Jiřetíně pod 
Bukovou dnes? Co máte oproti jiným obcím 
a co vám naopak schází? 
Na tuto otázku by měli spíše odpovědět občané 
obce. Snad to tedy nevyzní jako vychloubání. 
Máme v obci zubní ordinaci, která funguje pět 
dní v týdnu. O náklady na rekonstrukci nebyto-
vých prostor se s námi podělily další dvě sou-
sední obce. Máme dobré dopravní spojení vla-
kem i autobusem do přilehlých měst. Přestože 
jsme malá obec, máme na svém katastru tři vla-
kové zastávky. Máme kvalitní zázemí pro pořá-
dání kulturních a společenských akcí. V obci je 
prodejna potravin a smíšeného zboží. Když hro-
zil její zánik, obec ji koupila (nemovitost i zboží) 
a po dobu šesti let sama provozovala, než se na-
šel jiný zájemce o její provoz. Obdobné to bylo 
s  hostincem. Schází mi snad jen více spolkové 
činnosti ve prospěch veřejnosti.

Když se vás zeptám, co se po dobu vašeho 
starostování v obci změnilo, zabere nám 
odpověď nejspíš celý zpravodaj. Takže to 
zkusím jinak. Na který podařený projekt 
v obci jste nejvíc hrdý?
Realizovaných investičních projektů byla řada. 
Nejvíce si cením toho projektu, který nebyl fi-
nančně zvlášť náročný. Tedy že se povedlo v ob-
ci už v roce 2011 zavést vlastní systém svozu 
a třídění odpadů. Vypověděli jsme tehdy smlou-

vu svozové společnosti, začali si svážet veškerý 
odpad sami a především ho vážit. Okamžitě se 
snížila produkce SKO na polovinu oproti hodno-
tám vykazovaným svozovou společností a my 
jsme přestali doplácet za likvidaci odpadů. Za 
třídění odpadů do pytlů v domácnostech mají 
občané bonus ve formě slevy na poplatku za od-
pad. Náklady na tyto slevy jsou pokryty odmě-
nami od společnosti EKO-KOM a ziskem z pro-
deje vytříděných složek. 

Jako dlouholetý starosta můžete 
posoudit, jak se za těch 30 let změnila 
doba… Zeptám se jen na dva mezníky. 
Jak se vám starostovalo v roce 1992 a jak 
se starostuje v roce 2022?
Například v roce 1992 jsem spíš plnil to, co od 
nás požadoval okresní úřad, abychom mohli 
v klidu žít. Mohl jsem ale třeba vydávat rybář-
ský lístek. Dnes jsem této užitečné triviální 
kompetence zbaven, zato jsem trvale jednou 
nohou v kriminále za celou řadu často nesmy-
slných povinností. Táta měl tenkrát asi pravdu.

Co vás na této práci i po 30 letech nejvíc baví?
Baví mě mít své cíle a dosáhnout jich, vědět, že 
se zde najdou lidé, kteří ocení výsledky práce 
obce.

A co vás naopak nejvíc štve?
Stálý nárůst nesmyslných povinností pro obce 
a  jejich představitele, vyplňování statistických 
výkazů a dalších formulářů údaji, které již exis-
tují jinde, komplikované zákony. A také si mys-
lím, že RUD ještě není úplně spravedlivé ke všem 
obcím, i když zde nastal v minulosti jistý pokrok.

Je i něco, co vás dříve na starostování hodně 
štvalo, ale co už vás dnes neštve? 
To, co mě dříve štvalo, si v sobě neukládám, to 
bych musel být trvale naštvaný. Pokud se ale 
vyskytl nějaký problém, který mi zprvu zvedl 
adrenalin, pak jsem si říkal, že musím věřit ve 
spravedlnost, vůli a schopnosti člověka řešit 
problémy. Ty důležité to pomohlo vyřešit a ty 
nepodstatné časem vyšuměly.

Je krátce před komunálními volbami. 
Jdete do toho znovu?
Ano.

Proč?
Jednak proto, že k původní profesi konstrukté-
ra je po 30 letech nemožné se vrátit. Ale hlav-
ně proto, že zde máme rozpracované projekty 
a nechybí nám nápady na další aktivity ke 
zlepšení života v obci a regionu.

Jak nejraději trávíte svůj volný čas?
Pokud se nějaký vyskytne, tak při aktivitách 
s vnoučaty, pečováním o zahradu a grilováním 
všeho, co se grilovat dá.

Děkuji za rozhovor a ať 
se vám i nadále daří!

Petra Černá
manažerka SMS ČR 

v Libereckém kraji
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Jiřetín pod Bukovou (do roku 1950 jen Jiřetín) najdeme sedm kilometrů severovýchodně od 
Jablonce nad Nisou pod horou Buková (838 m n.m.). V obci žije 459 obyvatel.

Hřiště a envirocentrum Vila Schowanek


