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Milí přátelé, 

pomalu se nám blíží komunální volby  Volby, které jsou klíčem k rozvoji České republiky a pro mnohé z nás také 

vstupní branou do světa politiky  Ale politiky trochu jiné, než jakou vídáme v televizi  Té politiky, jejíž výsledky pozoru-

jeme každý den ve svém nejbližším okolí  A dokážeme proto práci komunálních politiků napřímo zkritizovat, ale také 

ocenit, když si to starostové a starostky zaslouží 

Sám jsem byl 9 let starostou Kolína  Mého rodného města, na kterém mi záleželo  Přiznávám, že zcela nečekaně 

a  ze dne na den jsem opustil své milované povolání středoškolského učitele a  vstoupil do starostenské pracovny, 

abych v  šuplíku našel jen klíč od záchodu  Ale svého rozhodnutí nelituji  Z  města, ve kterém se nedýchalo dobře,  

ve kterém bylo každý večer prázdné náměstí, špatná nálada a nevlídno, se nám podařilo udělat místo pro život všech 

generací  S vizí  Snížili jsme zadlužení města, nastartovali investice, město zmodernizovali 

Nedělal jsem to sám, nikdy nebudu předstírat opak  V politice je největší hodnotou tým, který za vámi v dobrém či zlém 

stojí  Ve kterém má každý svou roli, ve kterém se cítíte dobře, tým, který pracuje a jde mu o společný úspěch  Na takový 

tým jsem měl, a vlastně celou svou kariéru mám, velké štěstí  Bez něj bych nebyl tam, kde jsem dnes  A můj tým jsou nyní  

Starostové a nezávislí  Všichni ti lidé, kteří v našem dresu kandidují i ve vaší obci  A spojuje nás především pracovitost, smysl 

pro pravdu a praktické řešení problémů  Ale také to, že nám záleží na našem okolí a chceme ho pozitivně ovlivňovat 

Mnoho z  takových lidí naleznete i  uvnitř této publikace  Jejich příběhy jsou inspirativní  A  když máte v  týmu 

takové úspěšné starosty a starostky, nemusíte složitě vymýšlet volební program  Lidé už po letech populistické poli-

tiky předchozích vlád slibům beztak nevěří  A proto nechceme nic slibovat, ale vyprávět o tom, co jsme už dokázali   

Vyprávět příběhy lidí, kteří již dokázali velké věci  Nejen pro svou obec, ale i pro nás ostatní, protože jsou nám inspira-

cí, příkladem  Vážím si toho, že jsou ochotni sdílet své úspěchy a zkušenosti s ostatními  

Komunální volby jsou vždy milníkem, který rozhoduje o  tom, jakým směrem se bude rozvíjet veřejný prostor  

kolem nás  Nepodceňme je  Věřme lidem, kteří již dokázali, že je pro ně péče o spoluobčany prioritou  Věřme těm, 

kteří neslibují, ale konají  Věřme těm, za kterými jsou vidět reálné výsledky  A takoví jsou právě Starostové a nezávislí   

Lidé, kteří pracují poctivě a  s  důrazem na potřeby spoluobčanů  Lidé, kteří jsou klíčem k  úspěšné obci  O  tom se 

ostatně můžete sami přesvědčit, až otočíte list  

Vít Rakušan
předseda hnutí Starostové a nezávislí
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„Kvalita vzdělávání se ale odvíjí i od kvality zázemí, v němž se 
děti učí, takže s investicemi do školních budov jsme rozhodně 
nemohli čekat, jestli dosáhneme nebo nedosáhneme na 
peníze z dotací “

Pokud jde o školství, potýkají se v Hejnicích (Liberecký kraj) nejspíš s podobnými problémy, jako řada jiných měst 

a obcí: s nedostatečnou kapacitou školek a škol, nevyhovujícím stavem budov a vybavení a samozřejmě s nedostatkem 

financí  Jak je v Hejnicích vyřešili, když městu zbývá na investice ročně zhruba 25 milionů, dotace jsou obtížně předví-

datelné a školství není zdaleka jediná oblast, do které bylo potřeba masivně investovat? 

„Máme v portfoliu města dva stupně školství – základní školu a mateřské školy  Základní škola sídlí ve třech různých 

budovách, má dva stupně a v 18 třídách ji navštěvuje zhruba 330 žáků, a to včetně dětí z několika okolních obcí,“ vy-

světluje starosta Hejnic Jaroslav Demčák, který je původní profesí sám učitel  Hejnické mateřské školy pojmou 180 dětí 

a původně sídlily ve třech budovách  Pokud jde o financování škol, všechny tvoří jednu příspěvkovou organizaci, která 

ročně dostává zhruba 3,5 milionu na provoz a 800 tisíc až 1 milion na drobné opravy a investice 

   

Nedá se spoléhat na dotace

Kolem roku 2015 ale bylo jasné, že do škol bude nutné investovat jednorázově víc, protože stav budov se zhoršoval  

„Bylo poměrně obtížné přesvědčit bývalé vedení města, že je nutné začít řešit výstavbu nové budovy mateřské ško-

ly, a to i v případě, že na opravy nedostaneme dotaci,“ vzpomíná J  Demčák  A Hejnice se do řešení skutečně pustily  

Kvalitní zázemí 
pro vzdělávání dětí

Jaroslav Demčák, starosta města Hejnice

Jaroslav Demčák
starosta města Hejnice
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Nejnovějším počinem v oblasti zlepšování vzdě-

lávací infrastruktury v  Hejnicích je pak výstavba 

úplně nové budovy mateřské školy  Do té se loni 

sestěhovaly dvě mateřské školy, které původně 

fungovaly ve dvou objektech zhruba 300 metrů od 

sebe: v historické vile a v provizorní budově, která 

i přes původně plánovanou dvacetiletou životnost 

fungovala nakonec téměř 50 let  V nové budově je 

nyní místo pro 155 dětí v šesti odděleních  „Náklady 

na výstavbu školky dosáhly 76 milionů, z  toho 20 

milionů jsme získali od Ministerstva financí  Dota-

ce nám byla schválena v červnu, takže jsme museli 

rychle vysoutěžit stavební firmu a za čtyři měsíce 

prostavět dvacet milionů  Což znamenalo, že ještě 

na Štědrý den byli zedníci v práci a pracovali jako 

o život,“ vzpomíná starosta   

V roce 2015, kdy novou školku v Hejnicích začali 

plánovat, v  Evropě právě vrcholila migrační krize  

I  proto se rozhodli kapacitu preventivně navýšit  

„Chtěli jsme být připravení na případné nepředví-

datelné události,“ vysvětluje J  Demčák  Rok po ko-

laudaci se to ukazuje jako velmi rozumný krok – už 

letos v březnu žila v Hejncích zhruba stovka váleč-

ných uprchlíků z  Ukrajiny, o  které se město musí 

postarat  

Nová školka nahradila přesluhující provizorium

– do školství nainvestovaly od roku 2015 téměř  

150 milionů korun, přičemž jen necelou třeti-

nu získaly z  dotací  „Zbytek jsme museli zaplatit 

z vlastního, a to jsme přitom ještě v letech 2015 až 

2016 dodělávali projekt nové kanalizace, která stá-

la kolem 60 milionů, takže školní budovy nebyly 

zdaleka jediným investičním projektem města  

Kvalita vzdělávání se ale odvíjí i od kvality zázemí, 

v němž se děti učí, takže s investicemi do školních 

budov jsme rozhodně nemohli čekat, jestli dosáh-

neme nebo nedosáhneme na peníze z dotací “

První přišlo na řadu zateplení objektů základní 

školy, rekonstrukce kuchyně, tělocvičny i venkov-

ních prostor  V  minulém roce se navíc podařilo 

vybudovat na střeše jedné ze tří školních budov 

fotovoltaickou elektrárnu, která pomáhá snižovat 

náklady na energie  „Na komplikaci jsme narazili 

v  případě zateplení pavilonu typu Chanos, kte-

rý, jak se ukázalo, byl plný azbestu  S tím jsme 

v projektu původně nepočítali  Rekonstrukci to 

prodražilo téměř dvojnásobně, a přestože jsme 

tehdy, v  roce 2015, žádali stát o  mimořádný pří-

spěvek na likvidaci azbestu, neuspěli jsme a mu-

seli vše zaplatit ze svého,“ říká starosta Demčák  

Pokud jde o dotace, mnohem lépe se Hejnicím 

dařilo v případě dalšího projektu: investice do vyba-

vení školy, tedy vybudování odborných a IT učeben 

dosáhly 4,6 milionu Kč a celé 4 miliony pokryla do-

tace  „Ještě důležitější je ale skutečnost, že dětem 

se nové učebny nesmírně líbí,“ podotýká J  Demčák  
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Jaroslav Demčák

Jaroslav Demčák působil od roku 2006 osm let jako místostarosta města 

Hejnice, kde se stal v  roce 2014 starostou  Mezi nejdůležitější projekty,  

na které se město připravovalo od roku 2016, patří výstavba nové mateřské 

školy pro 155 dětí za 76 milionů korun  Přístup obce ke správě a  rozvoji 

vzdělávacích zařízení je inspirací dalším starostům a starostkám 

starosta města Hejnice

Vzhledem k  tomu, že dotace jsou stejně ne-

předvídatelné jako uprchlické vlny, počítali Hej-

ničtí od začátku pro jistotu s tím, že budou stavět 

jen z vlastních peněz  Proto hledali takové řešení, 

které bude investičně i provozně nenáročné, a to 

včetně nákladů na energie  „Prioritou byla funk- 

ční, úsporná budova, kterou dokážeme ufinanco-

vat, nikoliv architektonicky unikátní řešení, jaké 

představuje třeba školka v Semilech nebo oceňo-

vaná školka ve Vratislavicích od architekta Petra 

Stolína,“ vysvětluje starosta  Součástí projektu byla 

ale kromě samotné budovy také úprava zahrady, 

výsadba zeleně a vybudování moderního hřiště   

A jaký je hejnický recept na úspěch, pokud jde 

o  investice do kvalitního zázemí pro vzdělávání 

dětí? „Pokud chystáte větší investici, neobejde-

te se bez dlouhodobého finančního plánování, 

zvlášť když si nechcete brát úvěr  Dotace jsou 

totiž nejistý zdroj  My jsme například několik let 

vytvářeli v  rozpočtu přebytky kolem 10 milionů, 

které jsme si na výstavbu školky odkládali  A do-

poručuji prezentovat všechny plány veřejnosti  

Dejte lidem možnost se předem vyjádřit  Vždycky 

se samozřejmě najdou kritici, ale otevřená komu-

nikace vám v prosazování vašich záměrů pomů-

že,“ říká Jaroslav Demčák  

Realistické ambice a otevřená komunikace
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Těchobuz, vesnička o  sedmdesáti obyvatelích na západním okraji Kraje Vysočina, má na svém katastru asi stov-

ku nemovitostí  Status nemovité kulturní památky má hned deset z nich  Všechny jsou v současné době v majetku 

obce, což z Těchobuzi činí v podstatě kulturní velmoc  „Památky jsou dokladem historického vývoje nejen architektury,  

ale celé společnosti a spoluvytvářejí národní povědomí  Veřejné vlastnictví památek je podle mě nejlepší zárukou jejich 

ochrany  Samozřejmě existují příklady, kdy se soukromý majitel o  památku stará dobře, ale podle mých zkušeností 

je mnohem více takových, kteří se o památky dobře nestarají, a pro veřejnou správu je to pak neřešitelný problém,“  

vysvětluje starosta Těchobuze Pavel Hájek 

Neříkejte, že to nejde

„Když jsem v roce 2004 do komunální politiky vstupoval, slýchal jsem, že se pořádně nedá nic dělat, protože na to ne-

jsou peníze: nelze postavit vodovod, sekat trávu, zajistit opravu památek  Moje zásada je hledat způsob, jak to jde, a ne 

důvody, proč to nejde  Když mi někdo říká, že něco nejde, vysloveně mě to dráždí  A tak jsem se do toho ve své tehdejší 

mladické naivitě s vervou pustil, přičemž obnova památek, které byly v tragickém stavu, bylo jedním z mých hlavních 

témat,“ říká starosta Hájek  Důkazem, že to opravdu jde, je skutečnost, že za ty roky se v Těchobuzi vedle obnovy kul-

turních památek, jako je špýchar, zvonice nebo barokní stodola, povedla i řada dalších projektů  Například vybudování 

vodovodu, kanalizace a ČOV, obnova komunikací, příprava stavebních parcel a výstavba malometrážních bytů nebo 

obnova a výstavba malých vodních nádrží 

Kde na to vzít?

Jak může do obnovy kulturních památek investovat obec, která má daňové a nedaňové příjmy zhruba tři mi-

liony? „Nám se osvědčilo využívat vícezdrojové financování  Prakticky nic neděláme bez dotace, využíváme pře-

devším dotační programy Ministerstva kultury, Kraje Vysočina, fondů EU nebo i Místní akční skupiny,“ vysvětluje  

P  Hájek  Řešením v případě nedostatku financí je i rekonstrukce po částech  „To jsme si sami vyzkoušeli v případě 

 
Poctivá péče  
o kulturní památky

Pavel Hájek
starosta obce Těchobuz 
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První vlastní obnovou památky v  majetku obce byla 

v  roce 2005 oprava špýcharu, a  to s  podporou Minister-

stva kultury a  Kraje Vysočina; stejné subjekty přispěly 

i v roce 2007 na obnovu márnice  „Mým srdečním projek-

tem je záchrana roubené stodoly ze šestnáctého století, 

v kterou snad nikdo nevěřil  Stodola byla kompletně za-

valená odpadem, podařilo se nám ji v roce 2012 odkoupit 

a v následujích dvou letech zrekonstruovat tak, že doslo-

va povstala z popela jako bájný Fénix,“ vzpomíná starosta  

A  další úspěchy? Zdevastovaná budova bývalého 

vepřína se zřícenou střechou se v rámci projektu „Pro-

buzení Těchobuze“ proměnila mimo jiné v Galerii Ber-

narda Bolzana, filozofa a kněze, který kdysi v Těchobuzi 

pobýval  Ta je dnes s plochou 650 m2 jednou z největ-

ších galerií na Vysočině, kromě stále expozice se tu 

ročně pořádá pět výstav  Součástí zmíněného projektu 

bylo i  zřízení Turistického informačního centra a  ven-

kovské prodejny v budově bývalé školy a obecního úřa-

du, které reálně funguje jako centrum veřejných služeb 

– slouží totiž jako podatelna obecního úřadu, pokladna, 

poskytují se zde služby pošty, zajišťuje se tu provozo-

vání galerie i  dovoz a  výdej obědů pro seniory  V  další 

části hospodářského objektu, jehož součástí byl bývalý 

vepřín, vznikl víceúčelový sál, pečovatelské byty i garáž 

pro vozidlo hasičů  

Jako Fénix z popela

„Kromě vícezdrojového financování a možností postupné 
obnovy je určitě nutné najít smysluplné využití objektu, 
a to s přihlédnutím k možnostem obce, aby rozpočet 
do budoucna příliš nezatížily provozní náklady “ 

Pavel Hájek, starosta obce Těchobuz

obnovy objektu, u níž jsme neuspěli s žádostí na Nor-

ské fondy  S přispěním kraje a ministerstva kultury, ale 

i  místní akční skupiny jsme objekt rekonstruovali po 

menších etapách zhruba pět let  Myslím, že postupná 

obnova může být i pro samotnou památku často šetr-

nější,“ míní starosta  
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Další projekty navíc v  Těchobuzi ještě chystají  

– například obnovu kostela svatého Marka, který se obci 

podařilo bezúplatně získat od římskokatolické církve, 

a zámku, kde do roku 2015 fungoval ústav sociální péče 

pro mentálně postižené a  který obec loni zakoupila  

V zámku chce obec zřídit Památník Bernarda Bolzana, 

v budově bývalého lihovaru v areálu zámku pak chtějí 

vybudovat pečovatelské byty, nyní se jedná o  jeho  

využití pro uprchlíky z Ukrajiny  

A  to je i  recept na to, aby obnova památek obec fi-

nančně nevyčerpala  „Kromě vícezdrojového financo-

vání a možností postupné obnovy je určitě nutné najít 

smysluplné využití objektu, a to s přihlédnutím k mož-

nostem obce, aby rozpočet do budoucna příliš nezatí-

žily provozní náklady,“ radí Pavel Hájek  Obcím by pod-

le něj s  obnovou kulturních památek pomohlo, kdyby 

existovala i  podpora projektové přípravy, kterou v  tuto 

chvíli musejí samosprávy hradit ze svého  Věří také, že 

ve stávajícím programovém období budou na záchranu  

památek pamatovat také evropské fondy   

Pavel Hájek

Pavel Hájek starostuje v obci Těchobuz už téměř dvacet let  Obec má ve 

svém vlastnictví deset památkově chráněných budov, o které se dokáže 

i přes omezený rozpočet starat  V Těchobuzi se nachází například kostel 

svatého Marka či kaple svatého Jana Nepomuckého  Osm z památkově 

chráněných budov již obec pod vedením starosty Hájka stihla zrekon-

struovat a našla pro ně nové využití  Od Kraje Vysočina také odkoupila 

zámek v dezolátním stavu, v jehož areálu plánuje starosta vybudovat 

Památník Bernarda Bolzana, evropsky významného myslitele spjatého 

s Těchobuzí 

starosta obce Těchobuz

Aby bývalé ruiny obec nezruinovaly
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„Soužití se zemědělským družstvem se postupně stalo určitou 
symbiózou, z které mají prospěch jak zemědělci, tak všichni 
obyvatelé obce “ 

Pištín je obec na jihu Čech, patnáct kilometrů od Českých Budějovic, která je pomyslnou vstupní branou do oblasti 

Zbudovských blat, krajiny rozkládající se mezi Hlubokou, Vodňany a severním úbočím Blanského lesa  Na území obce 

se zhruba 650 obyvateli působí hned několik subjektů, které se zabývají zemědělstvím a  v  širším slova smyslu péčí 

o krajinu – od mezinárodní společnosti přes Lesy ČR, místní zemědělské družstvo či firmu Rybníkářství Hluboká až po 

několik soukromých zemědělců, vlastníků lesů a místní spolky, jako jsou včelaři, rybáři a myslivci  

„S  každým z  těchto subjektů je spolupráce rozdílná, různě intenzivní  Nejužší spolupráci jsme navázali se Země-

dělským obchodním družstvem Blata, které hospodaří na přibližně 3700 hektarech půdy  Soužití se zemědělským 

družstvem se postupně stalo určitou symbiózou, z  které mají prospěch jak zemědělci, tak všichni obyvatelé obce,“ 

vysvětluje starosta Pištína Jaroslav Havel  

Od sečení příkopů až po směny pozemků

V čem si mohou obec a družstvo vypomoci? „Je toho hodně  Od zdánlivých drobností, jako je spolupráce na dílen-

ských pracích a zapůjčení techniky, třeba vysokozdvižného vozíku, až po věci, které mají pro rozvoj obce zásadní vý-

znam,“ říká starosta Havel  Na mysli má například směnu pozemků, při níž Pištín za zemědělskou půdu získal pozemky 

v centru obce, které potřeboval pro vybudování čistírny odpadních vod nebo sběrného dvora  

Spolupráce obce  
se zemědělci

Jaroslav Havel, starosta obce Pištín

Jaroslav Havel
starosta obce Pištín
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Velmi prospěšná je pro obec i  její obyvatele i  spo-

lupráce na čištění odpadních vod  „Obec má v  tuto 

chvíli vybudovanou kanalizaci jen v  místní části Pištín, 

v dalších třech místních částech je výstavba kanalizace 

a ČOV v různých fázích přípravy a samozřejmě vázne na 

financích,“ vysvětluje starosta Jaroslav Havel  V minulosti 

tak musela řada obyvatel Pištína nechat vyvážet jímku 

či septik specializovanou firmou do ČOV v Českých Bu-

Vydělají občané i příroda

Družstvo Blata pomáhá obci také s  údržbou zele-

ně – s vysíkáním příkopů, likvidací travní hmoty, která 

se z devadesáti procent vrací prostřednictvím hnojiš-

tě zpátky do půdy v okolí Pištína, až s výsadbou stro-

mů, do které se zapojují i obyvatelé obce včetně těch 

nejmladších  „Dokonce sdílíme i  jednoho pracovníka, 

člověka se sníženou pracovní schopností, kterého druž-

stvo zaměstnalo na půl úvazku právě na údržbu zeleně 

a obec mu nabídla druhý půlúvazek v podobě obsluhy 

sběrného dvora  Společná je i práce na opravě obecních 

cest – Pištín dodá materiál, družstvo nebo třeba některý 

ze spolků zajistí stroje a lidi a „svépomocí“ se tak v kata-

stru obce udržují travnaté nebo štěrkové cesty  

Jaroslav Havel

Jaroslav Havel vystudoval rybářskou školu ve Vodňanech, od roku 1998 je 

zastupitelem jihočeského Pištína a od roku 2006, tedy již 16 let, stojí v čele 

obce jakožto starosta  Pod jeho vedením získal Pištín v roce 2017 ocenění 

Vesnice roku Jihočeského kraje 

starosta obce Pištín
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Jaroslav Havel

dějovicích, což bylo dost nákladné  „A  tak jsme dostali 

nápad využít pro tyto místní části vlastní čistírnu odpad-

ních vod, vyběhali jsme potřebná povolení, vybudovali 

jsme dvacetikubíkovou nádrž vedle naší vlastní čističky 

a  v  době, kdy naše ČOV nejede na plné obrátky, do ní 

přečerpáváme splašky, které z místních částí bez kanali-

zace sváží právě družstvo,“ vysvětluje Havel  „Majiteli ne-

movitosti stačí vyplnit na webu obce objednávku, obec ji 

předá družstvu a to svoz zajistí  Náklady se tím pro oby-

vatele Pištína snížily na desetinu a navíc se tím zamezí 

vyvážení jímek na okolní pole a louky, protože se to pro-

stě nevyplatí – díky tomu ochráníme zdejší spodní vody,“ 

pochvaluje si starosta další výsledek spolupráce mezi 

obcí a tamějšími zemědělci, z kterého mají prospěch jak 

občané Pištína, tak půvabná jihočeská krajina 
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„Technologie jsou užitečný nástroj, ne cíl  
Cílem je moderní, příjemný, udržitelný život v našem městě “ 

„Dnes tolik užívaný termín smart city má pro nás ve Slavičíně širší význam  Nechápeme ho pouze jako využi-

tí moderních technologií  Být smart pro mě znamená spravovat obec moderně, efektivně, chytře  Tedy vlastně tak,  

jak to dělá každý dobrý starosta nebo starostka  Technologie jsou jen užitečný nástroj, ne cíl  Cílem je moderní, příjem-

ný, udržitelný život v našem městě,“ říká Tomáš Chmela, který v čele města Slavičín ve Zlínském kraji stojí od roku 2018    

Slavičín, podobně jako řada dalších měst a obcí, dlouhodobě trpí odchodem mladých vzdělaných lidí  Po celé repub-

lice působí deset zubařů a třicet lékařů do 40 let původem ze Slavičína, v samotném městě přitom zubař i lékař dlouho 

chyběli  Místní firmy mají nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců  „Právě tohle je moje největší motivace, proč udělat 

ze Slavičína chytré město – změnit ho v atraktivní místo pro život i pro mladší generace, držet krok s velkými městy,“ 

říká starosta Chmela  

Moderní a chytrá řešení  
pro obec

„Smart“ je i spolupráce s občany a místními firmami

Dnes jsou samozřejmostí moderní způsoby komunikace jak v  rámci úřadu, tak s  občany: mobilní rozhlas, chytrý 

zpravodaj, využívání sociálních sítí  Participativní rozpočet, který umožňuje Slavičanům spolurozhodovat o některých 

investicích  „Participace ale v našem případě nekončí jen hlasováním o projektech  Lidé se do jejich realizace zapojují 

a svoje nápady pak pomáhají budovat doslova vlastníma rukama,“ vysvětluje starosta  

Tomáš Chmela, starosta města Slavičín

Tomáš Chmela
starosta města Slavičín
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Spolupráci obecně ve Slavičíně vnímají jako 

součást toho, co je smart: společně s místní fir-

mou TVD například vyvinuli vlastní nabíjecí sta-

nici pro elektrokola  „Když jsem hledal řešení 

pro elektromobilitu, našel jsem řadu plastových 

čínských nabíječek  Pak jsem ale zjistil, že firma 

za kopcem umí totéž udělat o  polovinu levněji, 

a  to ještě v  anti-vandal provedení a  s  přidanou 

hodnotou, tedy s  kompletním rozvaděčem pro 

kulturní akce, které se kolem nabíječky v  létě 

konají,“ vzpomíná Tomáš Chmela  Dodává ale, 

že strategie Chytrý Slavičín nestojí na drobnos-

tech, jako jsou chytrá lavička, chytrý odpadkový 

koš nebo nabíječka  „Máme ambice řešit kom-

plexnější projekty “

Tím největším je bezpochyby energetické 

centrum pracovně nazvané Cirkula  Vzniklo 

přestavbou staré uhelné kotelny na spalování 

biomasy  Dnes zásobuje teplem domovy dvou 

a  půl tisíc lidí, tedy více než třetiny slavičínské 

populace  Tím to však rozhodně neskončilo: už 

nyní jde asi o  jediný projekt v  ČR, který bude 

využívat všechny obnovitelné zdroje energie  

V areálu Cirkuly se v kogeneračních jednotkách 

vyrábí také elektřina, letos instalovaná tepelná 

čerpadla pomáhají využívat energii z rozdílných 

teplot vzduchu a  ještě v  tomto roce se chystá 

osazení všech střech areálu solárními panely, 

které budou sloužit k  ohřevu vody a  v  létě tak 

nahradí spalování biomasy  „Rád bych ještě 

adaptoval starý komín, který je součástí areá-

lu, na využití větrné energie  Pak bychom byli 

energeticky soběstační a  skutečně využívali 

veškeré dostupné obnovitelné zdroje,“ plánuje 

starosta Chmela  

Název areálu Cirkula neodkazuje jen k  oběhu 

ohřívané vody, ale také k oběhu odpadů a surovin 

a  k  cirkulární ekonomice obecně  Jeho součástí 

je také sběrný dvůr a  tzv  re-use centrum, které 

pomáhá vracet zdánlivě nepotřebné věci zpátky 

do  užití  Dešťová voda ze střech se shromažďuje 

v  nádržích, jež budou brzy k  dispozici majitelům 

nedalekých zahrádek k  zalévání  Druhotně zpra-

covaný demoliční odpad z  areálu zase posloužil 

při terénních úpravách v projektu Cirkula  V areálu 

Cirkuly vzniká i projekt moderního víceúrovňového 

sběrného dvora, který bude mimo jiné využívat stá-

vající digitální váhu na vážení biomasy  To má také 

přinést kompletní digitalizaci sběrného dvora 

„Snažím se, aby každý náš krok měl vnitřní 

logiku, aby byl efektivní, ospravedlnil náklady  

Takže třeba náš „chytrý odpadkový koš“ není 

nějaká technologická libůstka  Má v  sobě lis, 

odpad slisuje a  my máme spočítané, že díky 

tomu ušetříme na svozu,“ vysvětluje Tomáš 

Chmela svou f ilosof ii, že chytrá řešení se musí 

“Cirkula“ pomáhá šetří peníze i přírodní zdroje
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vyplatit, mimo jiné proto, aby je radnice dokázala 

obhájit před spoluobčany  

Hlasitěji než slova ale hovoří skutky  O  prospěš-

nosti konceptu smart city nejspíš řadu obyvatel 

Slavičína přesvědčilo to, že díky výše zmíněnému 

energetickému centru byli uchráněni před skoko-

vým zdražením energií  Spravovat město chytře se 

zkrátka vyplatí  Všem 

Tomáš Chmela je starostou obce Slavičín od roku 2018  Ve své obci zavádí 

moderní technologie po vzoru konceptu smart city a moderním přístupem 

jde příkladem dalším obcím v  České republice  V  současné době je město 

zapojeno do pilotního projektu dobíjecích stanic s  cílem posílit podporu 

elektromobility  S  místní firmou navíc obec vyvinuli unikátní dobíječku pro 

elektrokola, která bude napájet i techniku při koncertech na náměstí, ale také 

mobilní telefony  Tyto na první pohled drobné projekty jsou zásadními kroky, 

které pomáhají zavést větší inovace i do menších obcí 

Tomáš Chmela
starosta obce Slavičín
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„Minimem je transparentnost daná zákony – tedy to, co je radnice 
povinna zveřejňovat, ať už v různých registrech nebo podle 
zákona 106  Dalším stupněm je oficiální komunikace radnice 
jakožto úřadu  A poslední pak otevřenost samotných politiků “ 

Když se Antonín Jalovec v roce 2017 ujal vedení Chebu, byla tamější radnice poměrně uzavřená  „Komunikovala mini-

málně a tutlalo se, co se dalo,“ shrnuje to starosta lapidárně  Podle něj má transparentnost tři pomyslné stupně: Minimem 

je transparentnost daná zákony – tedy to, co je radnice povinna zveřejňovat, ať už v různých registrech nebo podle zákona 

106  Dalším stupněm je oficiální komunikace radnice jakožto úřadu  A poslední pak otevřenost samotných politiků 

Jen online nestačí

Pokud jde o oficiální komunikaci radnice, má Cheb dobře zpracovaný web, jehož samozřejmou součástí je rozkli-

kávací rozpočet a za který město dostalo i několik ocenění v rámci soutěže Zlatý erb  Ten doplňují sociální sítě – Cheb 

využívá Facebook a Instagram  Svůj význam ale pořád mají i radniční listy, pokud mají přiměřeně moderní podobu   

Ty chebské jsou poměrně čtené a  díky nim se informace dostanou zase k  jiné části populace, např  k  seniorům 

nebo lidem, kteří jsou hodně doma a jiné zdroje informací nemají  „Musím poděkovat kolegovi Brýdlovi z Litomyšle,  

kde na zastupitelstvo zvou prostřednictvím plakátů  To je jedna z věcí, které nás inspirovaly a které jsme také zavedli  

Když plakáty vyvěsíme po pěší zóně a na náměstí, určitě si více lidí všimne, že zastupitelstvo vůbec něco řeší – a díky hlav-

ním bodům uvedeným na pozvánce dokonce zjistí i co,“ poznamenává Antonín Jalovec 

 
Transparentnost  
a otevřený přístup k občanům

Antonín Jalovec, starosta města Cheb 

Antonín Jalovec
starosta města Cheb 
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Dalším zajímavým chebským počinem je den ote-

vřených dveří na radnici  „Začínali jsme původně tím, že 

jsme opravdu radnici otevřeli lidem, aby si přišli prohléd-

nout, jak vypadá kancelář starosty nebo zasedací míst-

nosti, poslechnout si o historii domu, kde chebská radni-

ce sídlí, a podobně  Teď chceme jít dál, v tom jsme se pro 

změnu inspirovali v Hustopečích: chceme ukázat práci 

městské policie, nabídnout poradnu městského práv-

níka, prezentovat činnosti jednotlivých odborů a  třeba 

přímo v rámci dne otevřených dveří poradit s vyplněním 

konkrétních formulářů  I to je možnost, jak lidi na radnici 

dostat a ukázat jim, co všechno se tam děje,“ popisuje 

starosta plány do nejbližší budoucnosti  

Vítejte na radnici
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Velice úspěšný je v  Chebu participativní rozpočet  

„Vznikla trochu móda zavádět participativní rozpočty 

napříč republikou, mnohde ale velmi neúspěšně, bez 

dostatečné přípravy  My jsme participativní rozpočet 

připravovali déle než rok ve spolupráci s  neziskovou 

společností Agora a velmi se nám to vyplatilo “ Partici-

pativní rozpočet funguje dobře už od prvního ročníku, 

ve stávajícím ročníku se od veřejnosti sešlo 40 návrhů 

a hlasuje o nich přes 1500 lidí, což je ve městě o zhruba 

30 tisících obyvatelích bezpochyby úspěch  

Podobně se osvědčila také veřejná projednání vět-

ších investičních akcí, před jejichž zahájením chebská 

radnice v rámci debaty s občany získá podněty a před 

samotnou realizací pak detailně informuje, kdy bude 

probíhat, kdo ji bude dělat, jaká s  tím budou spojená 

omezení apod  „U opravdu velkých akcí, které se týka-

jí celého města, se nám velmi osvědčilo, že se diskuse 

přenáší online, včetně možnosti pokládat dotazy,“ po-

znamenává starosta 

Jak už bylo řečeno, určitou nadstavbou k otevřené 

komunikaci radnice je otevřenost samotných poli-

tiků  „Pokud jde o  sociální sítě, preferuji mít osobní 

účet, aby občané viděli, že starosta je taky běžný ob-

čan, který chodí na výlety, peče bábovky a podobně, 

než mít účet „Antonín Jalovec – starosta města“, kte-

rý je i z hlediska názvu poměrně odtažitý,“ říká A  Ja-

lovec  Se spoluobčany komunikuje také pravidelným 

úvodníkem radničních listů a relativně nově i tradič-

ními pátečními videi, se kterými začali v době covidu  

„Tehdy nebyl možný přímý kontakt  Cheb byl covi-

dem velmi postižen, takže abychom občanům zpro-

středkovali dění na radnici, začali jsme každý pátek 

s  panem místostarostou Černým točit krátká videa 

o nejdůležitějších událostech uplynulého týdne  Mys-

lím, že je to docela sledované a na webu města to má 

docela obstojnou popularitu “ 

Sociálními sítěmi, úvodníky nebo videi to ale – alespoň 

v Chebu – nekončí  „Zavedli jsme třeba kalendář ve-

dení města na webu  Z hlediska GDPR tam nemůže-

me uvádět, s kým se scházíme, ale aspoň občané vidí, 

kdy máme volno, kdy se mohou objednat na  schůz-

ku “ Ještě více do svého soukromí nechává staros-

ta občanům nahlédnout prostřednictvím přiznání  

majetku  „Já jsem při nástupu na radnici slíbil,  

že na začátku a  na konci volebního období přesně 

přiznám svůj majetek  Nejen to, co je dáno zákonem, 

ale kompletně, aby občané viděli, že na radnici se ne-

musí krást,“ vysvětluje starosta Jalovec  

Haló, tady starosta…

Fungující participativní rozpočet



25

I transparentnost a otevřenost má svoje meze  Ne všech-

no funguje, i když na začátku může být dobrý úmysl  Příkla-

dem jsou podle A  Jalovce chebské „Hovory se starostou“  

„Zdědil jsem je po svém předchůdci z hnutí ANO, které to 

zavádělo napříč republikou  Znamená to, že si vyblokujete 

odpoledne a  jste k  dispozici občanům  Zjištění je takové, 

že obvykle přijde jen pár lidí, kteří vesměs chtějí řešit věci, 

jež s městem vůbec nesouvisí, jako jsou sousedské spory, 

záležitosti soukromých pozemků a tak dále  Zatěžuje vás to 

časově i organizačně a výsledek je téměř nulový,“ hodnotí 

starosta  

Dalším limitem otevřenosti je ochota lidí informace 

přijímat  „Nedávno jsem dostal mail od jednoho ob-

čana, že v  lokalitě, kde bydlí, se bude stavět parkovi-

ště a  on o  tom nebyl informován  Upozornil jsem ho,  

že  informace byla v  regionální televizi, v  Chebském 

deníku, v radničních listech, na webu města, na Face-

booku města, na mém osobním Facebooku a Twitteru  

Přišla mi odpověď: „Regionální televizi nesleduju, rad-

niční listy házím do koše, Chebský deník nečtu, Twitter 

a Facebook nemám a o webu města ani nevím, že exis-

tuje, přesto mám právo být informován “ Zkrátka ať dě-

láte, co děláte, nikdy se nezavděčíte všem, což je ostat-

ně zkušenost, kterou řada starostů a  starostek dobře 

zná  „To ale samozřejmě neznamená, že bychom se ne-

měli dál snažit,“ říká na závěr chebský starosta Antonín  

Jalovec  

I otevřenost má svá úskalí

Antonín Jalovec

Antonín Jalovec se stal starostou Chebu v roce 2017  Od té doby získalo 

město řadu ocenění  Jedním z nich je cena Město pro byznys Karlovar-

ského kraje 2019  Cheb se totiž dlouhodobě těší nízké nezaměstnanosti 

a může se pochlubit vysokým počtem zde působících firem, čemuž rad-

nice pomáhá otevřeným a vstřícným přístupem a podporou podnikání  

V minulém roce město obdrželo prestižní cenu ČNB Opera Civitatem za 

dlouhodobé uchovávání a zpřístupňování kulturního dědictví a jeho další 

obohacování 

starosta města Cheb 
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„Musíte chtít, opravdu chtít  Musíte nadchnout všechny 
ostatní, aby chtěli  Nesmíte se bát dělat nepopulární 
rozhodnutí  A o tom, jak na tom jste, musíte lidem  
říkat pravdu “

Chybně nastavené rozpočty, nezvládnuté investice, megalomanské projekty nebo externí vlivy uvrhly v minulosti 

řadu českých měst a obcí do vysokých, často ochromujících dluhů  Jedním z takových měst byl i Kolín  

Poté co se Vít Rakušan stal v roce 2010 starostou, vítal ho na radnici dluh přes miliardu korun  Rozpočet města činil 

v té době zhruba miliardu a jen splátky dluhu a úroků z rozpočtu ukrajovaly 125 až 135 milionů ročně  Když se v roce 2014 

stal místostarostou Michael Kašpar, činil dluh Kolína 699 milionů korun  O pět let později, kdy se stal starostou, klesl 

dluh na 422 milionů korun  Dnes činí 263 milionů 

Jak to v Kolíně dokázali? „Musíte chtít, opravdu chtít  Musíte nadchnout všechny ostatní, aby chtěli  Nesmíte se bát 

dělat nepopulární rozhodnutí  A  o  tom, jak na tom jste, musíte lidem říkat pravdu,“ vysvětluje předchůdce Michala 

Kašpara ve funkci starosty Vít Rakušan 

Rozpočet a jednání s bankami a státem

Kolín byl v roce 2010 nejzadluženějším městem v České republice  Kolínští věděli, že musejí drasticky šetřit  Prochá-

zeli rozpočet města položku po položce a škrtali a snižovali výdaje 

Zodpovědné  
hospodaření města

Vít Rakušan, bývalý starosta Kolína

Michael Kašpar 
starosta města Kolín
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„Nové vedení města snížilo výrazným způsobem 

počet úředníků, náklady na právní a  ekonomické 

poradenství, omezilo výdaje do kultury a  sportu, 

snížilo investice a zcela zastavilo přípravu největší in-

vestice – výstavbu nové sportovní haly  Tehdy jsme si 

řekli, až město zase finančně postavíme na nohy, tak 

halu postavíme  Odhadli jsme to na deset let  Spletli 

jsem se o jediný rok,“ vzpomíná Vít Rakušan  

Zásadním nástrojem ve snaze snižovat dluhovou 

zátěž města byla jednání s bankami o restruktura- 

lizaci dluhů a změně úvěrových podmínek a jedná-

ní se státem o  návratné finanční výpomoci, která 

by městu šetřila peníze za úroky  Tato opatření byla 

radnicí realizována opakovaně v  letech 2012, 2013, 

2014, 2016 a 2018  Nejpřínosnějšími opatřeními byly 

přechody od fixních úroků na úrokové swapy  Na-

příklad v  roce 2012 přechodem z  pevného úroku 

ve výši 7,58 % na úrokový swap klesly roční splátky 

úroků (z půjčky ve výši 350 milionů korun od České 

spořitelny) z 25,78 na 13,85 milionů korun  Podobná 

operace v  roce 2014 snížila celkovou splátku kon-

sorciu bank o 43,61 milionů korun 

Vedení Kolína ale nezastavilo všechny investice 

do rozvoje města  Místo jedné velké investice pře-

šlo k investicím do menších projektů, které zlepšo-

valy úroveň života ve městě, přinášely každodenní 

radost a  byly po území města přiměřeny rozpro-

střeny  „Například, lapidárně řečeno, místo jedné 

superhaly se postavily tři venkovní workouty,“ říká 

Michael Kašpar  

Vzhledem k vysokému zadlužení města byly je-

dinou šancí, jak nadále a  průběžně investovat do 

jeho rozvoje, dotace  Kolín se odstřihl od dotačních 

agentur a z místních odborníků vybudoval vlastní 

oddělení dotací  A dostavil se úspěch, Kolín se za-

řadil mezi města, která opravdu efektivně čerpají 

dotace z evropských, národních, ale i jiných zdrojů  

„Byli a  stále to jsou angažovaní lidé nadšení pro 

naši vizi, obyvatelé Kolína, kteří chtějí, aby se naše 

město rozvíjelo, aby se řešily problémy a dobře se 

tu žilo,“ říká starosta Kašpar na adresu kolegů, kteří 

dotace pro Kolín zajišťují   

Další cestou, jak snížit vliv zadlužení na život 

a rozvoj jakéhokoliv města, je zvýšení jeho příjmů  

Kolín měl štěstí v neštěstí: vlastnil průmyslovou zónu 

Ovčáry  Její vybudování mělo největší podíl na re-

kordním zadlužení města, protože Zemanova vláda 

nedodržela slib zaplatit její výstavbu a město Kolín 

nakonec zaplatilo dvě třetiny této investice z vlast-

ních zdrojů a  půjček od bank  Na druhou stranu  

kromě automobilky TPCA (dnes již jen Toyota) byla 

tato průmyslová zóna málo využita a  CzechInvest 

Malé investice a dotace

Zvýšit příjmy pomohla i ekonomická diplomacie 
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Za dvanáct let se Vítu Rakušanovi, Michaelu Kašparovi 

a jejich týmu podařilo splatit 832 milionů korun úvěrů a cel-

kově i s úroky 1,075 miliardy korun  Dnes má Kolín úvěry 

ve výši 263 milionů korun a  díky významně navýšenému 

rozpočtu města může realizovat i  velké investice  Včetně 

té původně zrušené: nová sportovní hala, jejíž příprava byla 

zastavena v roce 2010, byla úspěšně dokončena v roce 2021  

„Nestačí, že jste parta lidí, kteří chtějí z  Kolína udělat 

prosperující město, a  vyhrajete volby  Musíte o  své vizi, 

záměrech a cílech přesvědčit i všechny úředníky a další 

kolegy  Musíte je nadchnout, musejí vidět, že sami pracu-

jete, že se staráte  Musíte je motivovat a spravedlivě zapla-

tit  Pak uspějete,“ říká Michael Kašpar 

Všechno je o lidech

Michael Kašpar 

Od roku 2014 místostarosta města Kolína, starostování převzal v  roce 

2019 po Vítu Rakušanovi  Ve své funkci se kromě oddlužení Kolína zasa-

zoval především o projekt Chytré město, Kolín uspěl opakovaně v mnoha 

soutěžích Smart City  Od roku 2020 je také krajským zastupitelem Stře-

dočeského kraje  

starosta města Kolín

se její propagaci dostatečně nevěnoval  Kolín proto pře-

vzal ekonomickou diplomacii do vlastních rukou  

Nejmarkantnějším úspěchem byla cesta Víta Raku-

šana a  jeho kolegů v  roce 2013 do Tokia na konferenci 

o možnostech investování v České republice  V návaznos-

ti na prezentaci města Kolína přišly do průmyslové zóny 

Ovčáry další čtyři japonské firmy a  do městské poklad-

ny přitekly peníze za prodej pozemků  A co je podstatné,  

investoři nebyli budovatelé skladů, ale výrobní firmy,  

které zaměstnají více lidí a vytvářejí přidanou hodnotu 
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Když novela zákona o rozpočtovém určení daní v roce 2015 zrušila přímé odvody z daní firem a podnikatelů do obec-

ních rozpočtů, významně klesla motivace starostů obcí a měst s podnikateli spolupracovat a vytvářet podmínky pro 

jejich podnikání  Z kontaktů mezi podnikateli a místními politiky se stalo téměř tabu  František Lukl, starosta jedenácti-

tisícového Kyjova a předseda Svazu měst a obcí ČR, ale umí vyjmenovat řadu důvodů, proč s podnikateli spolupracovat 

a jejich podnikání podporovat  

„Pokud chceme v obcích a malých městech udržet mladé lidi, musejí najít pracovní místa a potřebují služby  Pak zů-

stanou, pak můžeme naše obce rozvíjet a bude to v nich žít,“ říká František Lukl a dodává: „A zcela pragmaticky, příjem 

každé obce a každého města je dnes závislý především na počtu jejich obyvatel “ 

Když znáte potřeby firem

Obce a města mají řadu nástrojů, jak pro podnikání vytvářet vhodné podmínky  Zvolit ty správné ve správný čas vyžaduje 

přímou a průběžnou komunikaci s podnikateli  „Potřebujete vědět, zda budou přijímat nové zaměstnance a jaké, jestli bu-

dou potřebovat změnit územní plán, aby mohli rozšířit výrobu, zda má město prostory, které by si mohli pronajmout, nebo 

jak by měly fungovat školy a školky, aby to vyhovovalo jejich zaměstnancům,“ vyjmenovává František Lukl a dodává: „Tyto 

informace potřebujete, abyste je mohli promítnout jak do každodenních rozhodnutí, tak do strategických plánů města “

 
Spolupráce města  
s místními podnikateli

František Lukl
starosta Kyjova

„Pokud chceme v obcích a malých městech udržet mladé lidi, 
musejí najít pracovní místa a potřebují služby  Pak zůstanou, 
pak můžeme naše obce rozvíjet a bude to v nich žít “ 

František Lukl, starosta Kyjova
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Bývá pravidlem, že pokud obec podporuje podni-

katele, podnikatelé jí to vracejí  Potvrzuje to i  Franti-

šek Lukl  „Prosperující podnikatelé v  Kyjově podporují 

akce města, sponzorují je nebo dodávají zdarma služby,  

na které se specializují “ 

Za důležité považuje František Lukl i  navazování 

a podporování kontaktů a komunikace mezi podnika-

teli navzájem  „Například vinaři mezi sebou dříve sou-

peřili, dnes vidí, že na spolupráci a společných projek-

tech vydělají všichni “ 

Obce a města se mohou ve snaze podporovat podniká-

ní obrátit o pomoc na řadu institucí  Kyjov například spo-

lupracuje s Hospodářskou komorou ČR a CzechInvestem  

Právě spolupráce s Hospodářskou komorou vedla k opti-

malizaci učňovského školství v Kyjově  Sloučením odbor-

ného učiliště a automobilové střední školy se pro žáky zvý-

šila nabídka a kvalita vzdělání i možnost jejich uplatnění, 

navíc nově vzniklá polytechnika byla schopná získávat vět-

ší dotace na vybavení  Součástí polytechniky se stalo i co-

workingové centrum, kde pravidelně studenti a místními 

zaměstnavatelé plánují společnou budoucnost 

František Lukl

František Lukl starostuje ve městě Kyjov již od roku 2005  Od roku 2015 

působí rovněž jako předseda Svazu měst a obcí ČR  Zasedl také ve vlá-

dě Jiřího Rusnoka  Město Kyjov se v roce 2016 stalo nejlepším místem 

pro podnikání v  Jihomoravském kraji  Hlavními důvody tohoto úspě-

chu jsou dlouhodobě nízké ceny stavebních pozemků, vysoký podíl 

studentů odborných škol a  vysoká konkurence na trhu práce  Za své 

manažerské schopnosti získal František Lukl v roce 2019 titul Manažer 

roku 

starosta města Kyjov
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František Lukl

Mimořádným krokem, kterým město Kyjov podpo-

řilo podnikatele v  době covidové krize, bylo spuštění 

pilotního projektu Corrency  Bylo vyčleněno 800 tisíc 

korun jako dotace nákupů služeb a  produktů u  míst-

ních obchodníků, kteří se do sytému Corrency přihlásili  

Využít tyto dotační peníze mohli občané Kyjova, kteří 

se do systému taktéž registrovali, a  to s  podmínkou,  

že k dotačním penězům přidají alespoň 50 % ze svého  

Projekt byl spuštěn v dubnu roku 2021 a trval 30 dní  

Zapojilo se do něj 1500 občanů, kteří u  40 provozova-

telů služeb a  obchodníků utratili celkem 1 milion 940 

tisíc korun  „Corrency je velmi variabilní  Můžete si přes-

ně určit služby, které podpoříte, nebo podporu omezit 

na vybrané věkové kategorie občanů,“ hodnotí projekt 

starosta František Lukl 

Vedení Kyjova nyní zvažuje, že tento princip využi-

je i při přidělování dotací pro kulturu a sport ve měs-

tě  Část peněz půjde spolkům přímo, část jim budou 

moci adresně nasměrovat díky své spoluúčasti obča-

né města 

„Corrency“ – podpora podnikatelů se spoluúčastí občanů
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„Každý, kdo nemyslí jen na sebe a dokáže lidem něco předat, 
je základem obce a zdravého společenského klimatu v ní “ 

„Každý, kdo nemyslí jen na sebe a dokáže lidem něco předat, je základem obce a zdravého společenského klimatu 

v ní  A je právě na starostech a dalších představitelích radnice, aby tenhle lidský potenciál využili, aby lidi kolem sebe 

zapojili a vytvářeli pro ně inspirativní vize,“ soudí Michaela Matoušková, starostka obce Řečany nad Labem v Pardu-

bickém kraji  Přestože je zároveň náměstkyní pardubického hejtmana pro zdravotnictví, zdraví chápe v  širším slova 

smyslu: tedy nejen jako aktuální fyzický a psychický zdravotní stav, ale také to, jak se cítíme tam, kde žijeme, jak vnímá-

me prostředí kolem sebe  Zda jsme součástí zdravě fungujícího společenství 

„Právě obec vytváří podmínky pro kvalitní a zdravý životní styl, od sportovních aktivit a prevence přes zabezpečení 

zdravotní péče prostřednictvím zdravotních středisek až po to, jaká panuje v  obci atmosféra, jak se lidé v  obci cítí   

Propojení toho všeho nazývám zdravým životním stylem v obci,“ vysvětluje 

Zdravé rozhodování o obecních věcech

V tomto smyslu je pro obec stejně důležité dobře fungující zdravotní středisko i dobře fungující komunitní centrum  

Obojí v Řečanech naštěstí mají, i když se o to museli sami zasloužit  O zdravotní středisko mimo jiné tím, že vytvoři-

li vhodné podmínky pro lékaře  O  komunitní dům pak vlastní iniciativou  „Náš komunitní dům pro seniory si název 

„komunitní“ vysloužil hned dvakrát  Jednak sídlí v budově, kterou naši rodiče a prarodiče před čtyřiceti lety společně 

 
Zdravý komunitní život  
v obci

Michaela Matoušková, starostka Řečan nad Labem 

Michaela Matoušková
starostka Řečan nad Labem
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postavili v  „akci Z“, aby moje generace měla kam cho-

dit do školky  A  v  nedávné minulosti podruhé, když se 

do rozhodování o tom, co s budovou bude, opět zapojila 

celá obec – diskutovali jsme, zda dům zbourat a posta-

vit na jeho místě něco úplně nového, nebo zda se pustit  

do rekonstrukce  Protože i to, že do rozhodování o obec-

ních věcech se zapojí celá komunita, považuji za zdravé,“ 

říká starostka Matoušková  

Nakonec zvítězila druhá varianta a Řečanští v opra-

vené budově vytvořili 14 bytových jednotek pro seni-

ory, kteří buď vlivem nepříznivých životních okolností 

o  vlastní bydlení přišli, nebo si už v  pokročilém věku 

netroufali na péči o svůj vlastní dům  Spokojenost ná-

jemníků je vysoká, seznam čekatelů dlouhý a obec už 

se tak porozhlíží, kde by postavila podobné takové za-

řízení 

„Komunitní“ se ale dům jmenuje hlavně proto, že 

principem soužití v  něm je vzájemná pomoc  Ta sou-

sedská, když je jeden nájemník nemocný a druhý mu 

zajde na nákup  Nebo když se sejdou nad společnými 

aktivitami, například v  prostoru určeném pro výrobu 

keramiky a další drobné práce, ale také pro sdílení zá-

žitků – a starostí 

Ale dochází i  na výpomoc mezigenerační  „Propojili 

jsme obyvatele komunitního domu s nedalekou mateř-

skou školou, děti je chodí pravidelně navštěvovat, babič-

ky a dědečkové jim pečou, společně posedí a popovídají 

si, předávají si informace i zkušenosti  Je to oboustranně 

přínosné, pro seniory to znamená vítané rozptýlení, pro 

děti nové zážitky – mnohdy vlastní babičky a  dědečky 

nemají, nebo jsou příliš zaměstnaní,“ vysvětluje Michae-

la Matoušková  Navíc v komunitním domě funguje kon-

zultační středisko univerzity třetího věku, díky němuž se 

do Řečan sjíždějí i lidé ze sousedních obcí  „Dokonce až 

z Kolína,“ upozorňuje starostka  

Pomoc sousedská i mezigenerační

V  obci podporujeme sporty, pohyb a  kulturu, tedy 

aktivity, které v Řečanech pomáhají organizovat místní 

spolky  „Pohybová aktivita je nejlepší prevence, a když 

je u  toho navíc legrace, je to přidaná hodnota  Proto 

příspěvkem na provoz odstupňovaným podle člen-

ské základny podporujeme spolky věnující se kultuře 

a sportu, upřednostňujeme přitom ty, jež se zaměřují 

na děti “ 

S  dětmi ze zdejších škol ale pracuje – ba dokonce 

spolupracuje – i  sama radnice  „Snažíme se děti vtáh-

nout do projektů, které mění podobu obce – od výstavby 

komunikací až po rekonstrukce budov  Děti své nápa-

dy formou obrázků posílají do soutěže a některé z nich,  

zejména ty od žáků základní školy, se mohou propsat 

do tvorby projektových dokumentací  Tím se děti podí-

lejí na utváření prostředí, v němž budou žít,“ vysvětluje 

Utvářej místo, kde žiješ
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starostka  Podobný cíl sleduje i  společné sázení stro-

mů, kdy se každý posléze stará o  stromek, který sám 

vysadil  „V  dubnu jsme uskutečnili projekt „Sad nadě-

jí“, výsadbu stromů v  areálu školy, do které se kromě 

našich žáků zapojili i  onkologičtí pacienti a  pacienti 

v  remisi  Chceme tak dětem přiblížit příběhy nemoc-

ných lidí a přimět je k zamyšlení nad hodnotou zdraví 

a smyslem péče o něj,“ uzavírá starostka Řečan Micha-

ela Matoušková 

Michaela Matoušková

Od roku 2010 je Michaela Matoušková úspěšnou starostkou obce Řečany 

nad Labem na Pardubicku, kde pracuje již třetí volební období na zlep-

šování života lidí v obci  V roce 2017 v Řečanech n  L  otevřeli Komunitní 

domov pro seniory, který se soustředí na soběstačné a  aktivní seniory, 

kteří občas potřebují nějaký servis  Vizí starostky pro tuto stavbu bylo 

propojit lidi, kteří žijí aktivním způsobem života a jsou podobného věku,  

aktivit i  zájmů  S  projektem Komunitního domu pro seniory vyhrála  

soutěž Sociální projekt roku 2018 a  speciální cenu veřejnosti v  r  2018 

v soutěži Architekt obci  Za svou dlouholetou práci pro veřejnost získala 

ocenění Nadějná politička roku 2019 

starostka Řečan nad Labem
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„Jedním z hlavních důvodů spokojenosti našich spoluobčanů 
s životem v Dolních Břežanech je právě kvalita veřejného 
prostoru a veřejné zeleně “ 

Dolní Břežany, obec o 4500 obyvatelích ve Středočeském kraji, posbírala v uplynulých letech za svůj přístup k ve-

řejnému prostoru a architekturu nových staveb řadu prestižních cen  Pro každého odpovědného starostu je ale ještě 

důležitějším oceněném to, jak jeho aktivity vnímají spoluobčané  A v tomto ohledu může být starosta Dolních Břežan 

Věslav Michalik také spokojený: „Z několika dotazníkových šetření, která jsme si nechali udělat, vyplynulo, že jedním 

z hlavních důvodů spokojenosti našich spoluobčanů s životem v Dolních Břežanech je právě kvalita veřejného prostoru 

a veřejné zeleně “ Břežany se tak staly inspirací a dobrým příkladem nejen pro další obce, ale i pro architekty v tom, jak 

uvádět architektonické nápady do praxe  Povedla se jim proměna z typické satelitní obce v blízkosti Prahy, které čelila 

skokovému nárůstu počtu obyvatel, v  unikátní projekt přitažlivý nejen pro rezidenty, ale i  pro významné zahraniční 

investory  Recept na úspěch přitom zní zdánlivě jednoduše: kvalitní veřejný prostor, dobrá architektura, vysoký podíl 

veřejné zeleně a prostupnost do krajiny 

Kvalitní územní plán – a odvaha

Podmínkou toho, aby vznikal kvalitní veřejný prostor a dobrá architektura, je samozřejmě kvalitní územní plánování a dů-

ležitá je také spolupráce s urbanisty a architekty  „Podstatnou součástí úspěchu je ale určitá míra odvahy – ta je nezbytná 

k  tomu, aby se člověk vůbec pustil do rekultivace existujících a  tvorby nových veřejných prostranství,“ říká starosta 

Věslav Michalik, kterému soudě podle výsledků odvaha nechybí  „A  pak schopnost přemýšlet o  veřejném prostoru 

 
Architektura  
ve veřejném prostoru

Věslav Michalik, starosta Dolních Břežan

Věslav Michalik
starosta Dolních Břežan
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Obec má dva obecní architekty, jednoho se zaměře-

ním na pozemní stavby, druhého na zeleň  Kvalitu ve-

řejného prostředí ale podporují v Břežanech především 

tím, že hojně vypisují architektonické soutěže  A to nejen 

na veřejné stavby, snaží se k tomu vést i soukromé inves-

tory  Výsledkem těchto soutěží je tedy jak projekt Cent-

rum Dolní Břežany s  Keltským parkem, sportovní hala, 

parkovací dům, inovační centrum, školka nebo originál-

ně řešený hřbitov, ale také budova proslulého laserové-

ho centra ELI Beamlines, jehož investorem byl Fyzikální 

ústav Akademie věd ČR  „Využíváme také spolupráci 

se studenty architektury, kteří třeba v  rámci semináře 

vygenerují zajímavé nápady  Ty nám slouží jako výcho-

disko pro přemýšlení o veřejném prostoru, pro ujasnění 

budoucího zadání, jako zdroj inspirace, i  když některé 

jsou samozřejmě velmi odvážné a jiné třeba úsměvné,“ 

říká starosta Michalik  

Architekti (či v případě menších projektů projektanti) 

také dohlížejí na podobu veřejných prostranství  „Dbá-

me samozřejmě i na kvalitní mobiliář a zajímavé artefak-

ty ve veřejném prostoru,“ doplňuje Michalik  

Architekti navrhují, studenti inspirují

Nedílnou součástí veřejného prostoru, alespoň v Dol-

ních Břežanech, je dobře řešená zeleň  Ta nechybí snad 

na žádném zdejším veřejném prostranství  V  parcích ji 

doplňují prvky, jako jsou amfiteátr, skatepark, street-

ballové hřiště a  dětská hřiště, lezecká stěna, venkovní 

fitness nebo šachový koutek  Běžné trávníky střídají 

plochy oseté směsí lučních květin, které poskytují potra-

vu a úkryt hmyzu  Součástí péče o zeleň je i rekultivace 

vodních ploch a budování bezpečného propojení s okol-

ními obcemi, sítí cyklostezek a  cest pro pěší, zpravidla 

lemovaných nově vysazenými stromořadími  

Bezpečně a „zeleně“ do okolí

v souvislostech, tedy vědět, že důvodem, proč se někde 

cítíme dobře, nejsou hezké domy se skvělou architektu-

rou, ale vyvážené proporce, celkové prostorové uspořá-

dání “ I proto v Břežanech dbají na využívání regulačních 

plánů, jejichž tvorbu konzultují s architekty a které řeší 

takové věci, jako je minimálně podíl veřejného prostoru 

vůči zastavěné ploše, stanovení uličních čar a podobně  

Hmatatelným výsledkem tohoto přístupu tak jsou 

v Dolních Břežanech nejen jednotlivé projekty ověnče-

né architektonickými cenami, ale hlavně široké ulice se 

stromořadími, prostorné chodníky, hodně zeleně, do-

statek hřišť a  řada drobných náměstíček, prostranství 

a zákoutí, která obyvatelům pobyt ve veřejném prostoru 

zpříjemňují  
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Vize, kterou si v Dolních Břežanech vytyčili a naplňují ji, 

je prospěšná pro všechny  Obci přináší vysokou reziden- 

ční stabilitu obyvatel – lidem se v Břežanech líbí, chtějí tu 

žít, neutíkají jinam, ačkoliv Praha je „nebezpečně“ blízko  

V tomto ohledu jsou na tom Břežany dvakrát lépe než jiné 

obce v okolí velkých měst  

Ale zkrátka nepřijdou ani samotní obyvatelé Břežan  

Kromě harmonického, kultivovaného prostředí pro život, 

které jim nabízí řadu vymožeností, o  nichž se lidem ve 

srovnatelně velkých obcích nemůže ani zdát, pro ně má 

urbanistický rozkvět obce i  konkrétní hmatatelný přínos 

v podobě vyššího zhodnocení jejich nemovitostí ve srov-

nání s okolím  

Kvalita se vyplácí obci i občanům

Věslav Michalik

Dolní Břežany dlouhodobě vzbuzují zájem architektonické obce  Vedení 

obce v  čele s  Věslavem Michalikem připravilo promyšlenou koncepci 

rozvoje, kterou postavilo na 4 pilířích: kvalitní veřejný prostor, dobrá ar-

chitektura, vysoký podíl veřejné zeleně a  prostupnost do krajiny  Díky 

strategickému přístupu radnice získaly Dolní Břežany v  průběhu let 

mnoho architektonických cen  V roce 2017 například ocenění Grand Prix 

Architektů 2017 - Národní cena za architekturu v  kategorii krajinná ar-

chitektura za břežanský hřbitov, o rok později se břežanská hala stala ab-

solutním vítězem Grand Prix Architektů 2018 a v loňském roce prestižní 

ocenění Opera Civitatem  

starosta Dolních Břežan
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„Boj proti klimatické změně a zlepšování životního prostředí 
ve městech a obcích má jednoho společného jmenovatele: 
výsadbu stromů a zeleně  Stromy a zeleň odčerpávají ze 
vzduchu oxid uhličitý a zároveň vytvářejí stín, ochlazují ovzduší 
a v půdě zadržují vodu “ 

Ve většině obcí a měst v České republice se v posledním desetiletí negativně projevuje jeden z průvodních jevů kli-

matické změny: růst teplot a úbytek srážek  A pokud někde naprší stejně jako před deseti nebo dvaceti lety, tak místo 

pravidelných závlah přicházejí přívalové deště  Jak bojovat proti oteplování planety a zároveň zlepšovat životní prostře-

dí, ví Martin Mrkos, starosta Žďáru na Sázavou  

„Boj proti klimatické změně a zlepšování životního prostředí ve městech a obcích má jednoho společného jmeno-

vatele: výsadbu stromů a zeleně  Stromy a zeleň odčerpávají ze vzduchu oxid uhličitý a zároveň vytvářejí stín, ochlazují 

ovzduší a v půdě zadržují vodu,“ říká starosta Mrkos 

Martin Mrkos se zaměřil na revitalizaci zeleně ve městě od první chvíle, kdy se v roce 2018 stal starostou Žďáru nad 

Sázavou  Základem bylo zpracovat tzv  pasport zeleně, dokument, ve kterém je zmapovaná a popsaná veškerá zeleň ve 

správě města  Následně, již v roce 2018, město spustilo projekt Obnova zeleně, na nějž navázalo v roce 2021 projektem 

Stromořadí  V rámci nich město vysadilo 384 stromů, 70 stromů ošetřilo a vysadilo stromy i v ulicích, ve kterých původ-

ně žádné nebyly  Celkem bychom dnes ve Žďáře nad Sázavou napočítali více než 9000 stromů 

Podpora zeleně  
a životního prostředí  
a boj s klimatickou změnou

Martin Mrkos, starosta Žďáru nad Sázavou

Martin Mrkos
starosta Žďáru nad Sázavou
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Výsadba a  údržba zeleně je však jen jedním kame-

nem z mozaiky opatření a projektů, které města a obce 

mohou využít a kombinovat, aby zároveň zlepšovaly ži-

votní prostředí, zmírňovaly dopady klimatické změny 

a působily proti ní samotné  

Ve Žďáře nad Sázavou si projekty rozdělili do dvou 

skupin  Na tzv  projekty mitigační, které působí proti kli-

matické změně, a na projekty adaptační, zaměřené na 

přizpůsobení se těmto změnám a dosažení dlouhodobé 

udržitelnost života ve městě  „Klíčové jsou dvě věci: kon-

cepční, písemné zpracování realistických projektů a spo-

lupráce s  odborníky a  odbornými organizacemi všeho 

druhu, které se ochranou životního prostředí z různých 

úhlů pohledu zabývají a které jsou schopny poskytnout 

jak know-how, tak dotace,“ říká starosta Mrkos 

A  odborníků a  institucí, s  nimiž Žďár navázal spo-

lupráci, je řada: Na programu snižování spotřeby pri-

márních energií město pracuje v rámci SECAP („Paktu 

starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima“), 

s  Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně spolupracuje 

na budování zelených střech, s  Univerzitním centrem 

energeticky efektivních budov ČVUT na budování bio-

solárních střech, s odborným uskupením Čistá mobili-

ta na snižování emisí v MHD, s Mendelovou univerzitou 

na zásadách regeneračního zemědělství směřujícího 

k  obnově kvality a  bonity zemědělské půdy, kterou 

město pronajímá k  hospodaření  Dalšími přirozený-

mi partnery pro město jsou například CHKO Žďárské  

vrchy nebo místní respektovaná ekologicko-zeměděl-

ská organizace 

Všechny výše zmíněné spolupráce vedly a  vedou 

ve Žďáře nad Sázavou ke konkrétním projektům 

z  různých oblastí ochrany životního prostředí: na 

hospodaření s  vodou, na ochlazování a  eliminaci te-

pelných ostrovů nebo na podporu a  zachování bio-

diverzity  Jmenujme například budování retenčních 

a  zasakovacích nádrží, tůní nebo průlehů, využití 

šedé (recyklované) vody, budování zelených střech 

a fasád nebo nových polních cest  

Projekty na snižování spotřeby klasických paliv, tedy 

snižování emisí skleníkových plynů v  dopravě (MHD 

na alternativní paliva) a  energetickém hospodářství 

města (fotovoltaické elektrárny na střechách budov ve 

správě města) mají, stejně jako již zmíněné sázení stro-

mů, dvojí efekt  Jednak přispívají k celoevropské snaze 

brzdit globální oteplování, jednak mají ambici snižovat 

provozní výdaje města  Se strmým růstem cen ener-

gií, odstartovaným v  druhé půli roku 2021, se návrat-

nost těchto investic skokově zkracuje  „Obecní budovy 

ve Žďáře mají rozlohu 3,5 ha  Všechny chceme využít 

k  výstavbě fotovoltaických elektráren nebo zelených 

střech,“ říká Martin Mrkos 

Snižovat spotřebu vody a energií – i výdajů města

Spolupráce s odborníky a vědci
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Ale ne všechny investice z  kategorie těch zelených 

jsou ekonomicky návratné  Například při opravách nebo 

výstavbě nových parkovišť město nechává pokládat 

do  země elektrické chráničky pro výstavbu dobíjecích 

stanic pro elektroauta  „Když se elektroauta definitivně 

prosadí, využijeme je  Pokud se prosadí vodík, přizpůso-

bíme se,“ říká Martin Mrkos   

Řada investic do ochrany nebo zlepšení životního 

prostředí žádné ambice na návratnost nemá  Jejich 

hodnota spočívá ve zvýšení kvality života občanů  „Ra-

dost ze života je víc než peníze,“ myslí si starosta Mrkos, 

ale zároveň upozorňuje na nutnost dobře zvažovat, jaké 

náklady na následnou a dlouholetou údržbu tyto inves-

tice vyvolají  „Nemělo by jít o dočasný úspěch nebo pr-

chavou popularitu  Chceme radost trvale udržitelnou “ 

Radost je víc než peníze

Martin Mrkos

V  roce 2018 se stal starostou Žďáru nad Sázavou  Od té doby pracuje 

na rozvoji města, a to především v oblasti revitalizace příměstské zeleně  

Město vytvořilo tzv  pasport zeleně, což je dokument, ve kterém je 

zmapovaná a popsaná veškerá zeleň ve správě města  V roce 2018 spus-

tilo město projekt Obnova zeleně, na nějž navázalo v loňském roce pro-

jektem Stromořadí  V  rámci něho město vysadilo 384 stromů, ošetřilo  

70 stromů a vysadilo stromy i v ulicích, ve kterých původně žádné nebyly 

starosta Žďáru nad Sázavou
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„Kdo je připravený, není zaskočený,“ říká starostka Kozolup v Plzeňském kraji Michaela Opltová  A dobře ví, o čem 

mluví  V  době, kdy ve své obci starostovala pouhé tři měsíce, musela bez předchozí přípravy řešit evakuaci obyva-

tel obce před hrozící povodňovou vlnou z  nedaleké Hracholuské přehrady  Tehdy se krizovému řízení učila doslova  

„za pochodu“, ale nabyté zkušenosti zúročila a případná další krize by ji dnes nepřipravenou jistě nezastihla  

V roce 2011 se musela tehdy pětadvacetiletá začínající starostka stát z hodiny na hodinu krizovou manažerkou  „Byla 

jsem právě v Praze a skládala zkoušku z průmyslového vlastnictví, když mi zavolali z krajského operačního střediska 

a oznámili mi, že mám Kozolupy připravit na evakuaci, protože během několika dnů se obcí prožene největší povodňo-

vá vlna v historii Hracholuské přehrady  Vůbec nevím, jak jsem tehdy tu zkoušku udělala,“ vzpomíná starostka Opltová, 

kterou starostenská realita postavila před zkoušku mnohem náročnější, než může být jakákoliv zkušební komise  

Starosta jako krizový manažer

„Tehdy mě překvapilo, že evakuaci obce vyhlašuje starosta a kompletně za ni odpovídá  Dnes už vím, že role starosty 

je při krizovém řízení absolutně nejdůležitější, jeho chování, rozhodování a reakce se přímo podepíší na tom, jak se podaří 

celou situaci zvládnout  Velkou roli hraje to, že starostovi zpravidla obyvatelé obce věří,“ je přesvědčená Michaela Oplto-

vá  Starosta na to samozřejmě není sám  Česká republika má velmi dobře propracovaný integrovaný záchranný systém, 

 
Příprava  
na krizové situace

Michaela Opltová
starostka obce Kozolupy 

„Z vlastní zkušenosti doporučuji žádné riziko nepodceňovat a být 
skutečně připraven na nejhorší, protože krize zkrátka neodpouští “

Michaela Opltová, starostka obce Kozolupy



47



48

takže starosta nebo starostka se mohou spolehnout na 

podporu profesionálních složek  Ty se ale neobejdou bez 

součinnosti samosprávy a  bez její znalosti místních po-

měrů  Základem úspěchu je stanovení hierarchie a rozdě-

lení kompetencí  „Každý musí jasně vědět, jaké jsou jeho 

úkoly  A starosta musí působit dojmem, že ví, co má dělat, 

dokonce i kdyby to náhodou občas nevěděl,“ říká s nad-

sázkou k roli starosty či starostky Michaela Opltová 

Klíčová je při řešení krizí samozřejmě koordinace 

a spolupráce  „Nám se osvědčilo zřízení řídícího středis-

ka, kde se setkávali zástupci všech složek, které se na 

krizovém řízení podílely, tedy kromě profesionálů také 

například dobrovolní hasiči nebo starostové okolních 

obcí  Řídicí středisko se stalo centrálním uzlem, přes kte-

rý proudily všechny informace, kde se rozdělovaly úkoly 

a role,“ doporučuje M  Opltová  Zapomínat se nesmí také 

na informovanost obyvatel, která může předejít stre-

su, panice a  případné eskalaci krize  „Nejlepší je sa-

mozřejmě komunikovat s  obyvatele osobně, ale nám 

se velmi osvědčilo i  informování prostřednictvím SMS 

zpráv a dobře zapůsobil i obecní Facebook “

Řešte to společně

Pro každého starostu je v  jakékoliv krizové situa-

ci výhra, když má v obci dobrovolné hasiče  Ocení to 

zejména při déletrvajících krizích, jako jsou povod-

ně nebo třeba epidemie covidu  „Profesionální hasič 

vám nikdy nepůjde plnit pytle s  pískem nebo vařit 

čaj, to není jejich práce  A  v  takových okamžicích se 

ukáže, že dobrovolní hasiči jsou skutečně nezastupi-

telní a  že jejich role v  obci dalece přesahuje zajiště-

ní společenského života v  obci v  podobě hasičských 

plesů nebo soutěží, ty jsou v  podstatě jen takovou 

třešinkou na dortu “ 

Podobně pozitivní roli při krizových situacích ale mo-

hou sehrát i obecní spolky  „U nás zafungovaly opravdu 

výborně, nejen že jejich členové pomáhali s  ochranou 

majetku a obyvatel, ale také zajišťovali po celý týden, kdy 

jsme tu krizovou situaci řešili, občerstvení pro všechny 

složky, které v obci působily,“ oceňuje starostka Opltová 

Nezastupitelní dobrovolní hasiči

Pro Michaelu Opltovou byla zmíněná evakuace obce 

určitým křtem ohněm, po němž následoval další, ten-

tokrát skutečný křest ohněm, když v obci vypukl požár, 

u  nějž zasahovalo jedenáct jednotek hasičů  „Na všem 

špatném je ale i něco dobrého  Nám tyto neblahé udá-

losti pomohly vypracovat skutečně funkční krizové plá-

Krize jako křest ohněm
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ny, takže mému nástupci se určitě nestane to, co mně 

– že když jsem v okamžiku krize hledala, o co se opřít, 

našla jsem ve skříni v  kanceláři jen papírovou kra-

bici s  nápisem CIVILNÍ OBRANA,“ vzpomíná starostka  

Kozolup  

Zkušenost z  roku 2011 vedla mimo jiné k  tomu, že 

starostové obcí pod Hracholuskou přehradou se každo- 

ročně setkávají, vyměňují si informace a  aktualizují  

povodňové plány i  přípravu na evakuaci  Kromě men-

ších krizových cvičení si ve spolupráci s Krajským ředitel-

stvím HZS také domluvili velké krajské cvičení, během 

nějž si všechny dotčené složky mohly evakuaci vyzkou-

šet pro případ, že by došlo k nejhoršímu, tedy k havárii 

Hracholuské přehrady  

„Z  vlastní zkušenosti doporučuji žádné riziko ne-

podceňovat a  být skutečně připraven na nejhorší, 

protože krize zkrátka neodpouští,“ shrnuje Michaela 

Opltová 

Michaela Opltová

Od roku 2010 je starostkou obce Kozolupy na Plzeňsku  Již 11 let půso-

bí jako hasička a  v  současné době je náměstkyní ve sboru SDH Kozo-

lupy  Krizové situace musela řešit ihned po svém nástupu do funkce   

Na Kozolupy se tehdy valila povodňová vlna, která by zaplavila polovinu 

obce  Michaela Opltová tak musela připravit obec k evakuaci  O rok poz-

ději v  Kozolupech řešila další krizovou situaci, a  to když zde zasahovalo  

11 hasičských jednotek, včetně vrtulníku, při požáru rodinného domu  

Právě díky těmto zkušenostem má obec Kozolupy připraveno strategické 

krizové řízení i příkladnou spolupráci s IZS 

starostka obce Kozolupy 



50

Satalice, městská část na severovýchodním okraji Prahy, v řadě ohledů připomíná vesnici – a místní se za to nestydí, 

naopak  Přestože Satalice patří k hlavnímu městu už od roku 1974, skutečnost, že jsou obklopeny významnými dopravními 

tahy (silničními i železničními) vedla k tomu, že se za ty desítky let expanzivně nerozrostly, jak se to stalo jiným podobným 

městským částem  A „venkovský“ charakter se podařilo Satalicím uchovat do jisté míry i v mezilidských vztazích, konkrétně 

v tom, kolik pozornosti radnice věnuje péči o své seniory  Ti tvoří zhruba pětinu ze zdejších celkem asi 2500 obyvatel 

„Lidí nad pětašedesát let u nás žije přibližně čtyři sta padesát  Snažíme se, aby se tu cítili dobře a aby měli dostupné 

veškeré služby potřebné k pohodlnému životu, což nemusí být samozřejmostí, přestože jsme součástí hlavního města,“ 

říká starostka Satalic a poslankyně Milada Voborská s odkazem na přece jen někdy horší pohyblivost seniorů  „Naším 

cílem je, aby za nezbytnými potřebami naši starší spoluobčané dojížděli co nejméně “ 

Kde selže rodina, pomůže obec

Satalický příběh, na jehož konci je městská část přátelská a vstřícná k seniorům, začal paradoxně nepříliš šťastně  

„Prvním impulzem bylo několik případů, kdy starší lidé v dobré víře přepsali svoje domy na své děti v zájmu jejich pod-

nikání a ve svých sedmdesáti, osmdesáti letech za námi pak přišli na úřad, že jejich rodinné domy skončily v exekuci 

a oni se budou muset vystěhovat, opustit místo, kde žili celý život  Začali jsme tedy hledat způsob, jak zajistit, aby mohli 

zůstat tam, kde jsou zvyklí a kde mají veškeré své sociální vazby,“ vypráví starostka Milada Voborská  První pomocí byl 

rodinný dům přestavěný právě pro tyto účely, který ale přece jen už nevyhovoval standardům dnešního života a ne-

dostačoval ani kapacitně  Proto se městská část pustila do rekonstrukce starého statku  „Šlo původně o lokalitu, které 

se lidé radši vyhýbali  My jsme se ji rozhodli přetvořit naopak na místo, které bude pro obec prospěšné, kam se budou 

všichni rádi vracet, kde se budou scházet celé rodiny, různé generace,“ vysvětluje M  Voborská 

Právě v jedné z budov tohoto statku vzniklo dostupné ubytování pro seniory  V jiné funguje základní umělecká škola 

a v další, která původně sloužila jako sýpka, vytvořili Sataličtí komunitní centrum, které je určené jak dětem včetně 

 
Obec vstřícná  
k seniorům

Milada Voborská
starostka městské části Praha-Satalice
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hendikepovaných, tak dospělým  Aby byl provoz finan-

covatelný, vznikly v  části areálu prostory pro podniká-

ní, které si pronajímají řemeslníci, což jednak generuje 

příjem pro obecní kasu, jednak zvyšuje nabídku služeb 

v  Satalicích  Jedna z  budov původního statku musela 

být z důvodu havarijního stavu zdemolována a na jejím 

místě vzniklo pódium, kde probíhají kulturní akce pro 

všechny generace obyvatel městské části  

„Zaměřili jsme se na to, aby prostor bývalého statku 

nabízel vyžití pro všechny, aby to pro žádnou generaci 

nebylo hluché místo  Aby tam našli zábavu i mladí lidé, 

kteří přijdou s  dětmi za babičkou  Proto nechybí třeba 

velká prolézačka, houpací sítě nebo venkovní fitness 

park, který jsme původně zamýšleli i pro seniory, i když 

zatím to spíš vypadá, že ho využívají spíš mladí lidé a se-

nioři sedí na lavičkách a  rádi se na ně dívají,“ vypráví  

M  Voborská  

Jeden z  objektů prošel pečlivou rekonstrukcí pod 

taktovkou architektů  V  přízemí vznikly čtyři byty 1+1, 

každý s vlastní předzahrádkou, které nabízejí dostupné 

bydlení pro seniory  V patře pak další dva dvoupokojové 

bezbariérové byty  

Bydlení ale není jedinou podmínkou spokojeného 

života seniorů v obci  I proto Satalice v centru městské 

části přebudovaly multifunkční dům, který v přízemí na-

bízí obchody, v patře nebytové prostory, které MČ prona-

jímá, a v podkroví byty pro takzvané podporované profe-

se – v případě Satalic se jedná o místní učitelku a hasiče  

Bývalou hájovnu zase přestavují na lékařské ordinace 

a  už nyní má městská část zájemce o  jejich pronájem 

z  řad fyzioterapeutů, rehabilitačních pracovníků, prak-

tického nebo dětského lékaře  

V  již zmíněném komunitním centru probíhá vedle 

jiného programu také řada aktivit přímo pro seniory  

Jednou z nich je (kromě vzdělávacích přednášek a se-

Nejen bydlení, ale i služby, zdraví a zábava

„Cílem našich aktivit zaměřených na seniory je nejen poskytnout 
starším spoluobčanům nezbytný komfort, ale hlavně udržet 
skutečně fungující soužití napříč generacemi “ 

Milada Voborská, starostka městské části Praha-Satalice
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minářů, ale třeba i  ochutnávek nebo besed se zajíma-

vými osobnostmi) také pravidelné čtvrtletní setkání 

jubilantů nad sedmdesát let  „Mezi naše seniory někdy 

se svým vystoupením zavítají třeba i děti ze zdejší ma-

teřské nebo umělecké školy,“ říká M  Voborská  „Cílem 

těchto akcí, a v širším slova smyslu všech našich aktivit 

zaměřených na seniory, je totiž nejen poskytnout star-

ším spoluobčanům nezbytný komfort, ale hlavně udržet 

skutečně fungující soužití napříč generacemi “

Milada Voborská

Od roku 2014 je starostkou v městské části Praha-Satalice  Městská část 

se dlouhodobě věnuje zlepšování kvality života seniorů a  v  této oblas-

ti realizovala několik projektů  Jedním z  nich byla v  roce 2018 výstavba 

komunitního centra, které má za úkol propojit různé věkové kategorie 

a  přispívat k  mezigeneračnímu soužití  Městská část zrealizovala i  další 

projekty, které napomáhají rozvoji aktivního stárnutí, jako je např  ven-

kovní fitness hřiště 

starostka městské části Praha-Satalice
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