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Absorpční kapacita v rámci všech prioritních 
os Operačního programu Životní prostředí 
(OPŽP) je dostatečná k úplnému vyčerpání 
disponibilních zdrojů a nebyla identifikována 
akutní potřeba provádět případné realokace 
prostředků mezi prioritními osami. To je podle 
Státního fondu životního prostředí (SFŽP) 
hlavní závěr, který vyplynul z Analýzy stavu 
čerpání OPŽP, jak byla zpracována pro jednání 
Řídícího výboru OPŽP, které se 
uskutečnilo loni v listopadu.  

K uvedené analýze i k dalšímu 
směřování OPŽP se více vrátíme 
v únorovém vydání Moderní 
obce. Nicméně již nyní citujme  
z některých zajímavých odpovědí 
fondu, jak nám je zprostředkova-
la jeho mluvčí Lenka Brandtová. 

Nepříliš uspokojivá situace je  
v prioritní ose 2 (Zlepšování 
kvality ovzduší a snižování emi-
sí), kde bylo dosud rozděleno necelých 10 % 
zdrojů a čerpání je téměř nulové. Proto v po-
sledních měsících byla přijata řada opatření  
k zatraktivnění podpory v této ose, mj. byly 
vyhlášeny průběžné výzvy s celkovým obje-
mem 16 mld. Kč a současně byl zahájen notifi-
kační proces s Evropskou komisí s cílem vy-
jednat vyšší míru veřejné podpory a rozšířit 
škálu podporovaných intervencí (například pro 
autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn – 
CNG). 

Optimistická je naopak situace v prioritní  
ose 1 (Zlepšování vodohospodářské infrastruk-
tury a snižování rizika povodní), kde byl rozdě-
len vůbec největší objem prostředků Evropské 
unie ve výši 39,5 mld. Kč. Nicméně k prioritní 
ose 1 se vztahuje velký soubor projektů, jejichž 
nositelé projevují laxnost a očekávají, že SFŽP 
sleví z požadavků na administraci (výběrové 
řízení, koncesní řízení, finanční modely apod.). 

Pro tuto prioritní osu se v současné době nepo-
čítá s přesunem dalších prostředků do oblasti 
podpory 1.1.1 (Snížení znečištění vod z komu-
nálních zdrojů). Analýza čerpání podle tiskové 
mluvčí SFŽP ukázala, že sice stále trvá zájem  
o podporu projektů ve všech oblastech podpo-
ry, aktuální potřeba realokace však shledána 
nebyla. 

Trvalý převis poptávky nad nabídkou podpo-
ry je dlouhodobě identifikován  
v rámci prioritní osy 3 (Udrži-
telné využívání zdrojů energie)  
v případě podpory zaměřené na 
zateplování, kde bylo dosud záro-
veň proplaceno nejvíce prostřed-
ků příjemcům (3,7 mld. Kč).  
U objemově nejméně významné 
prioritní osy 7 (Rozvoj infrastruk-
tury pro environmentální vzdělá-
vání, poradenství a osvětu) bylo 
rozděleno přes 952 mil Kč, což 

představuje 91,3 % alokace, nejvíce ze všech 
prioritních os programu. 

K témuž podrobněji v únorovém vydání Mo-
derní obce, které se bude expedovat ke čtená-
řům už 2. 2.                                                 ( r š )  

S realokacemi mezi prioritními osami OPŽP nepočítá 

 

Už jste si přečetli  
první letošní vydání 

Moderní obce? 
 

Lednové číslo mj. přináší: 
• Insolvenční řízení se vztáh-
ne též na obce.  
Leč lépe se mu vyhnout 
• Systém rozpočtového urče-
ní daní se rázně  
změní. Už za rok? 
• Kdo vede statutární města 
po komunálních volbách 

2010? Přehled všech primátorek a primátorů i  
s jejich předsevzetími do nového volebního období 
• Strasti i radosti se starosty roku 
• Praha letos na svém území zahájí projekt  
e-mobility 
• Společné obecní úřady? Na Slovensku to právní 
úprava umožňuje 
• Úprava dokumentů vyvěšovaných na úřední  
desce 
• Místní poplatek za shromažďování a likvidaci 
odpadu 
• TÉMA MĚSÍCE: Moderní škola 
• PŘÍLOHA SPECIÁL: Smlouva o dílo podle ob-
chodního zákoníku 
 

Ukázkové číslo časopisu ZDARMA  
si objednejte na tel. 800 11 00 22 nebo na  
http://ib.ihned.cz/predpl/a/nazk.php?idkamp=iHNed&tit=MO 

 

Předplatné si zajistěte na adrese 
http://predplatne.economia.cz 

Institut už míří na dvě cílové skupiny 
Uplynulý rok výrazně změnil rozsah činnos-

tí Institutu pro místní správu Praha. Jeho po-
slání zůstalo stejné, avšak novinkou je, že 
Institut zajišťuje vzdělávání nově také pro 
zaměstnance ve správních úřadech. Tato trans-
formace je patrná i ve vizuální podobě nového 
Katalogu vzdělávacích akcí Institutu pro míst-
ní správu Praha na 1. pololetí 2011. V Institutu 
totiž už berou v potaz dvě cílové skupiny, 
které mají rozdílná pravidla, podle nichž se 
jejich vzdělávání řídí. Některé kurzy se tak  
v nabídce objevují dvakrát, protože tematicky 
spadají do nabídky pro obě cílové skupiny, 
byť pod jiným typovým názvem. V každé 
anotaci se kromě toho navíc objevuje i pikto-

Celková podpora ve všech prioritních osách OPŽP  
(k 1. 12. 2010) 

počet projektů schválených ŘO  5304 Kč 

schválený příspěvek EU  71 032 086 838,24 Kč 

schválený příspěvek SFŽP/SR  4 823 423 914,11 Kč 

schválený příspěvek celkem  
(EU + SFŽP/SR)  75 855 510 752,35 Kč 

celkový objem dosud proplace-
ných prostředků na účty příjemců  16 675 276 283,89 Kč 

Zdroj: SFŽP  

celkové náklady všech  
schválených projektů  116 167 389 027,99 Kč 
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Vůči odebrání živnostenských úřadů obcím by se SMOJK ohradil 
Do dalšího (dvouletého) volebního období vstoupila minulý 

čtvrtek nová reprezentace Svazu měst a obcí Jihočeského kraje 
(SMOJK). Ten je zcela samostatným subjektem, který nemá orga-
nizační propojení se Svazem měst a obcí (SMO) ČR. Volební 
valné shromáždění SMOJK v čele svazu znovu potvrdilo starostu 
města Strakonice Pavla Vondryse. Do rytířského sálu nově opra-
veného strakonického hradu přijelo i 46 starostů obcí, které zatím 
nejsou členy SMOJK, což svědčí o značném zájmu o činnost 
svazu.  

V diskusi na valném shromáždění starostové mj. vyjádřili znač-
né znepokojení nad záměrem odebrat obcím část činností, které 
pro stát vykonávají (např. živnostenské úřady). Členové SMOJK 
jsou přesvědčeni o tom, že tímto krokem nedojde ke zvýšení 
efektivity, ale především se tak obce oddálí od občanů. Předseda 
SMOJK projedná tento záměr i s kolegy na celorepublikové úrov-
ni na jednání předsednictva SMO ČR 21. ledna, kde se prodisku-
tují i možnosti. jak se tomuto záměru bránit. 

Diskutovalo se také k Regionálnímu operačnímu programu 
(ROP) Jihozápad. Projednány byly zejména důvody velkého 
zpoždění závěrečných plateb na již ukončené a policií nezpo-
chybňované projekty. Zpoždění plateb má značné negativní dopa-
dy do rozpočtů obcí. Pozvání k diskusi na toto téma přijali i Jaro-
slav Richter, vedoucí oddělení finančního řízení programů EU Ministerstva pro místní rozvoj, a 
Martin Kuba, 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje a člen Výboru Regionální rady NUTS II 
Jihozápad. 

Jak pro Moderní obec uvedl předseda SMOJK, starosta Strakonic Pavel Vondrys, nová volba 
orgánů Svazu měst a obcí Jihočeského kraje vyplynula ze stanov SMOJK, které mají zapracovanou 
klauzuli, že do tří měsíců od posledních komunálních voleb se musí konat valné shromáždění, 
které zvolí nové orgány svazu.  

»Poslední komunální volby přinesly v Jihočeském kraji mnoho změn na pozicích představitelů 
obcí a měst. To se také promítlo i do celkového personálního složení předsednictva SMOJK,« kon-
statoval znovuzvolený předseda. »Jsem zřejmě „služebně“ nejstarším členem nové zvoleného 
předsednictva a funkci předsedy zastávám již třetí volební období. Jako předseda SMOJK bych 
chtěl pokračovat ve stejném zaměření jako dosud. Především jde o společnou snahu našich členů  
o řešení problémů, které jsou nám společné a které každý sám jednotlivě není schopen řešit vůbec 
nebo jen s velkými obtížemi. Jako příklad bych uvedl jeden z úspěšných projektů z nedávné minu-
losti, jímž byla plošná likvidace starých lednic. Nebo to, že se nám díky společnému postupu poda-
řilo vyřešit problém, když jeden ze správců sítí chtěl zpoplatnit své vyjádření ke stavebním povole-
ním.«                                                                                                                                              ( r š )  

Praha možná změní kritéria pro výběrové řízení na Ústřední ČOV  
Na základě odborných posudků navrhl 

primátor Bohuslav Svoboda Radě hlavního 
města Prahy přezkoumání a případnou změ-
nu kvalifikačních podmínek výběrového 
řízení na stavbu Nové vodní linky Ústřední 
čistírny odpadních vod.  

»Po pečlivé úvaze s cílem zajištění hospo-
dárnosti a účelnosti nakládání s veřejnými 
prostředky před variantou úplného zrušení 
veřejné soutěže a s tím spojenými potenciál-
ními ekonomickými dopady na Hlavní město 
Prahu upřednostňuji variantu důkladné revi-
ze zadávacích podmínek tak, aby došlo  
k jejich případnému zmírnění a otevření 
soutěže pro co nejširší okruh uchazečů,« řekl 
pražský primátor. 

Zadávací podmínky posoudí komise od-
borníků, která bude poradním orgánem Rady 
HMP. Budou v ní nejenom zástupci koaliční 
stran, ale také například opozičních stran 
Zastupitelstva HMP, Ministerstva životního 
prostředí, vysokých škol, Pražské vodohos-
podářské společnosti, projektanta, advokátních kanceláří nebo Magistrátu hl. m. Prahy.  

Kompletní zrušení výběrového řízení by mohlo ohrozit možnost spolufinancování z evropských 
strukturálních fondů, na kterém je realizace projektu vzhledem k současné finanční situaci hlavní-
ho města závislá. Pražská Ústřední čistírna odpadních vod bude po svém dokončení zpracovávat 
přibližně 30 % odpadních vod v celé ČR.                                                                                     ( t z )   
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gram, který informuje o tom, pro jakou cílo-
vou skupinu je kurz určen. Kurzy jsou v každé 
sekci pro větší přehlednost řazeny i chronolo-
gicky. Katalog v PDF formátu si lze stáhnout 
na http://www.institutpraha.cz/nabidka-kurzu  .  

Asociace krajů bude sídlit v Praze 
Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda se 

setkal s hejtmanem Jihomoravského kraje a 
předsedou Asociace krajů České republiky 
Michalem Haškem. Na schůzce se mj. jednalo 
o Praze jako o novém sídle Asociace krajů. 
»Hlavním obsahem schůzky bylo vymezit 
postup, jak vyřešit technické věci při stěhová-
ní Asociace krajů na Pražskou radnici i člen-
ství hlavního města v Asociaci,« uvedl k se-
tkání primátor Bohuslav Svoboda, který Aso-
ciaci krajů před nedávnem nabídl využít pro-
story pražského magistrátu pro její sídlo. Na 
jednání se řešily i otázky vztahů mezi Hlav-
ním městem Prahou a Jihomoravským krajem, 
respektive Moravským Krumlovem, ve kterém 
se stále nachází expozice Slovanská epopej od 
Alfonse Muchy. Primátor Bohuslav Svoboda 
se s hejtmanem Michalem Haškem dohodl, že 
během jednoho měsíce bude vytvořena společ-
ná pracovní skupina odborníků, nikoliv politi-
ků, která bude pod vedením Hlavního města 
Prahy, za účasti Jihomoravského kraje, města 
Moravský Krumlov a Galerie hlavního města 
Prahy řešit celou situaci kolem Slovanské 
epopeje. 

(Pokračování ze stránky 1) 

Pavel Vondrys vede SMOJK  
i po posledním volebním val-
ném shromáždění tohoto sva-
zu. Ten měl k 1. 1. 2011 celkem  
94 členů z řad obcí, měst a 
svazků obcí.             Foto: archiv 

Srdečně Vás zveme na 
SETKÁNÍ V ROCE 2011 

 

15. února, Turnov, VII. Setkání starostů a místosta-
rostů Libereckého kraje 
 

1. března, VI. Setkání starostů a místostarostů  
Ústeckého kraje 
 

15. března, VII. Setkání starostů a místostarostů 
Karlovarského kraje 
 

14. dubna, Otrokovice, VI. Setkání starostů  
a místostarostů Zlínského kraje 
 

28. dubna, Praha, VI. Konference o bezpečnosti  
silničního provozu v intravilánu ČR 
 

Hlavní témata setkání: 
• Hospodaření obcí v roce 2011 
• Čerpání dotací z evropských fondů 
• Realizace a financování protipovodňových opatření 
• Obecně závazné vyhlášky obcí v souvislosti se 
změnami zákona o místních poplatcích 
• Priority v rozvoji krajů v roce 2011 
 

Dále nabízíme soukromým společnostem uspořá-
dání odborných konferencí na klíč pro vybranou 
cílovou skupinu, uspořádání společenských akcí, 
plesů atd. Výhodný poměr cena / výkon.  
 

REGIONSERVIS S.R.O. 
Perlitová 4, 140 00  Praha 4 
podatelna@regionservis.cz  

tel.: 257 199 616, 724 931 593 
Více informací na: www.regionservis.cz 

Tak by mohla vypadat budoucí Ústřední čistírna od-
padních vod v Praze.        

Vizualizace: Magistrát hlavního města Prahy.           
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Infotherma 2011 se zaměřila na úspory energií 
Na ostravském Výstavišti Černá louka dnes 

končí XVIII. ročník mezinárodní výstavy Info-
therma, jejímž mediálním partnerem byl i časo-
pis Moderní obec. Už tradičně byla zaměřena na 
vytápění, úspory energie a využívání obnovitel-
ných zdrojů v malých a středních objektech. 
Letos se navíc kladl důraz na úspory energie a 
hledání levnějších, alternativních možností vytá-
pění. Pořadatelé – prostřednictvím odborného 
doprovodného programu – chtěli především 
upozornit na prvopočátky možných úspor. Sou-
časné zateplování objektů, výměny oken i otop-
ných systémů totiž obvykle bývají jen nápravou 
dřívějších chyb. Na Infothermě 2011 šlo proto o to, představit navíc i zásady nízkoenergetické a 
pasivní výstavby, nové izolační materiály, termoizolační okna, větrací systémy, rekuperace apod. 
včetně využití stále nedoceněného dřeva jako stavebního materiálu. Odborný program se rovněž 
soustředil na možnosti získávání dotací a subvencí na tyto akce.                                                 ( t z )  

Brněnské výstaviště zaplní stavební stroje 
Letošní ročník Stavebních veletrhů Brno, který se uskuteční 12.–16. 4. 2011, opět představí nej-

větší přehlídku oboru stavebních strojů, které se v uplynulých dvou letech prezentovaly na veletr-
zích v Paříži a Mnichově. Téměř čtyři měsíce před zahájením veletrhu jsou již přihlášeni všichni 
lídři oboru stavebních strojů. Společnost Veletrhy Brno však také už nyní upozorňuje na chystané 
prezentace novinek ve všech oborech stavebnictví, technického zařízení budov, ale i interiéru. 
Řady vystavitelů doplní účastníci z řad odborných asociací a cechů, jako například Cech topenářů 
a instalatérů, Společnost pro technologii prostředí, Asociace prodejců topenářské technika.  

Šestnáctý ročník komplexu Stavebních veletrhů Brno se bude věnovat celosvětově atraktivním 
tématům, zejména energeticky úspornému stavění, úsporám energií, alternativním zdrojům energií 
a vytápěcí technice. Všechna témata budou rozvíjena pod společným souhrnným názvem Green 
Building. Energeticky úsporná řešení se představí na stáncích jednotlivých vystavovatelů, ale i  
v odborném doprovodném programu. V rámci Stavebních veletrhů Brno se budou konat také Me-
zinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech URBIS INVEST a Me-
zinárodní veletrh komunálních technologií URBIS TECHNOLOGIE (o přípravě obou těchto ve-
letrhů se více dozvíte v lednovém vydání Moderní obce).                                                             ( t z )  

Jihočeský kraj ušetří za energie desítky milionů 
Rada Jihočeského kraje na svém jednání 11. 1. schválila, na základě výběru hodnoticí komise, 

nejvhodnější nabídku na centrální dodávku elektrické energie a zemního plynu pro 175 organizací 
zakládaných a zřizovaných krajem. Na základě nové smlouvy a nově vysoutěžené ceny budou 
elektřinu a plyn odebírat například domovy pro seniory, školská zařízení, nemocnice, muzea, zdra-
votnická záchranná služba, letiště, Vědecko-technický park a další.  

Z analýzy, kterou si kraj v roce 2009 nechal vypracovat, vyplývá, že tyto organizace ročně za 
energie zaplatí celkem 320 mil. Kč. »Centrálním nákupem elektřiny a plynu by se z této částky 
mohlo uspořit minimálně 25 %. Nová smlouva bude platit do roku 2013. Za dobu její platnosti 
dojde při odběru elektrické energie a zemního plynu k úsporám ve výši zhruba 128 mil. Kč. Z toho 
na odběru elektrické energie se ušetří více než 47 mil. Kč a za odběr zemního plynu přes 80 milio-
nů,« uvedl radní kraje Jaromír Slíva.                                                                                             ( z r )  

Semilský recept na korupci u menších tendrů 
Jak informují dnešní Hospodářské noviny, starosta Semil, poslanec Jan Farský připravuje inter-

netovou databázi zakázek, z níž bude zdarma rozesílat avíza firmám, které o to požádají. S drob-
ným omezením: Inzerovat v systému budou jen »čistá« města, tedy radnice, které podobně jako 
Semily vypisují veřejné soutěže i na obchody hluboko pod zákonnou dvoumilionovou hranicí a 
které o tendrech zveřejňují maximum informací. Jan Farský tak chce reagovat i na situaci, že se 
malé firmy často vůbec nedozvědí o chystaných veřejných zakázkách. 

Jak to bude fungovat? Například menší stavební firma z Kladenska se na stránkách zaregistruje  
s tím, že chce dostávat upozornění, kdykoli některá středočeská radnice vypíše zakázku na staveb-
ní práce, a to do výše 5 mil. Kč. Jakmile se takový tendr objeví, společnosti přijde e-mailem upo-
zornění. 

»Takový systém v Česku zatím nefunguje. Jsou tu jen placené služby. Menší firmy nemají peníze 
na to, aby si je koupily nebo aby si platily někoho, kdo neustále kontroluje, kde co vypisují,« dodá-
vá starosta Semil. Kromě pomoci menším podnikatelům by webový rozcestník měl samozřejmě 
přitáhnout k veřejným zakázkám i více firem, což ve výsledku sníží cenu a zvýší kontrolu – a ome-
zí i možnosti korupčního jednání. 

Více: http://moderniobec.ihned.cz/c1-49508140-semilsky-recept-na-korupci-inspiruje-ceska-mesta.   
( h n )  

Jak na moderní osvětlení 
Český spolek pro péči o životní prostředí 

zve na odborný seminář Osvětlování, který se 
uskuteční 4. 2. 2011 od 10.00 v Praze (budova 
ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1). Semi-
nář odborně povede doc. Ing. Jitka Mohelní-
ková, Ph.D., za Stavební fakulty VUT v Brně 
za odborné podpory České společnosti pro 
osvětlování. Účelem semináře je seznámení 
posluchačů s moderním pohledem na osvětlo-
vání a vztahem mezi osvětlováním a životním 
prostředím. Určen je pracovníkům státní a 
veřejné správy, poradcům, učitelům všech 
stupňů, studentům, široké odborné veřejnosti.  

Více informací podá Ing. Libuše Deylová 
(ČSPŽP), Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, 
tel. 221 082 365, 241 493 381,  724 911 879, 
e-mail: cspzp@csvts.cz . Přihlásit se je třeba 
nejpozději do středy 2. 2 do 13 hod. na adresu 
pořadatele (ČSPŽP, Novotného lávka 5,  
116 68 Praha 1). 

Radniční periodika musí být i pro opozici 
Obecně prospěšná společnost Otevřená spo-

lečnost uvítala, že se téma objektivity v rad-
ničních periodikách, které otevřela před pěti 
lety, seriózně projednává v rámci protikorupč-
ní strategie vlády ČR. V roce 2005 zahájila 
Otevřená společnost o.p.s. analýzu fenoménu 
radničních periodik. Pilotní průzkum, který 
analyzoval 60 periodik po třech číslech, vedl  
k vytvoření metodiky. Na to v roce 2006 navá-
zal rozsáhlý projekt sdružení Oživení, na kte-
rém Otevřená společnost o.p.s. spolupracovala 
a který analyzoval již 100 periodik po pěti 
číslech. Oba projekty byly realizovány s pod-
porou Nadace Open Society Fund Praha. Vý-
stupem projektu Radniční periodika bylo po-
souzení stavu cenzury, zneužití veřejných 
prostředků, informačních schémat, ale zejmé-
na doporučení pro zlepšení stavu, který jsme 
široce prezentovali ve sdělovacích prostřed-
cích. Oživení o.s. k tématu vydalo informační 
leták. »Průměrný podíl názorů, odlišných od 
názorů vedení radnice, zaujímal pouze 2,6 % 
tiskové plochy popisující činnost radnice.  
To nelze nazvat jinak než jako rozsáhlou cen-
zuru,« připomněl jedno ze zjištění Oldřich 
Kužílek, který na projektu od počátku spolu-
pracuje.  

Plynárenské společnosti provádějí odorizaci 
Za účelem zjištění eventuální netěsnosti 

potrubí a objevení i nepatrných úniků nejen na 
plynárenském zařízení, ale především také na 
odběrných zařízeních svých zákazníků, prová-
dí plynárenské společnosti na začátku topné 
sezony tzv. nárazovou odorizaci. Ta zatím 
poslední proběhla v závěru loňského roku. 
Denní průměr všech potvrzených úniků plynu 
v období nárazové odorizace (oproti dennímu 
průměru za běžný kalendářní měsíc) vzrostl  
u jednoho z distributorů přibližně o 50 %, 
zároveň se ovšem zvýšil i počet zbytečných 
výjezdů k nepotvrzeným únikům, tzv. planým 
poplachům, a to o téměř 30 %. Z celkového 
počtu hlášení s podezřením na únik plynu  
v době probíhající nárazové odorizace šlo 
většinou o úniky plynu na odběrném zařízení a 
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šroubení plynoměrů (70–80 %), do 10 % se 
většinou jedná úniky plynu na plynárenském 
zařízení, HUP (hlavní uzávěr plynu) nebo 
domovním regulátoru. Tyto preventivní akce 
přispívají ke spolehlivějšímu a bezpečnějšímu 
provozu, což dokazuje i to, že celkový počet 
hlášení u všech distributorů má pozvolně kle-
sající tendenci.  

Více na portálu České plynárenské unie: 
http://www.cpu.cz/tiskove-zpravy/1864-3. 

Tip i pro vaši školu: Třeba výlet do Drážďan 
České dráhy začínají opět prodávat výhodné 

jízdenky na školní výlety do Prahy, Brna a 
Olomouce za 80 korun. Seznam možných cílů 
se navíc rozšíří o Český Krumlov. Úplnou 
novinkou je možnost cenově atraktivního 
cestování na školní výlety do sousedního Ně-
mecka. Například za cestu z Prahy do Dráž-
ďan a zpět školáci zaplatí kolem 500 korun a 
proti obyčejnému jízdnému ušetří zhruba 650 
korun. Levné cestování na školní výlety po 
ČR začaly České dráhy nabízet loni v březnu a 
nabídka se postupně stala mezi školami velice 
populární. Ve dvou obdobích, od března do 
května a od září do prosince, ji využilo téměř 
50 tisíc školáků. Podrobnosti jsou také na 
stránkách www.cd.cz v sekci Volný čas - Juni-
or program - Děti na výlet.  

V Praze už zítra uctí oběti dopravních nehod 
Už na zítřek, 20. 1., je v Praze připravena 

Vzpomínková cyklojízda za oběti dopravních 
nehod, která má připomenout zbytečná úmrtí 
chodců a cyklistů kvůli nezodpovědnosti řidi-
čů i kvůli špatnému dopravnímu řešení někte-
rých ulic. Akce se koná každoročně na připo-
mínku propagátora městské cyklistiky Jana 
Bouchala, který spojil svou profesní dráhu  
s občanským sdružením Oživení a byl jedním 
ze zakladatelů iniciativy Auto*Mat. Tragicky 
zahynul v roce 2004. Cyklojízda vyrazí  
v 18 hod. z náměstí Jiřího z Poděbrad a po 
zastávce ve Sněmovní ulici bude ukončena 
pietním shromážděním na »Bouchalově« kři-
žovatce na nábřeží Kapitána Jaroše (zhruba  
v 19.15). Pro účastníky cyklojízdy je ve 20.00 
přichystán večerní program v Bio Oko.  
Více informací podá Vít Masař, telefon 
607 786 013, vit.masare@auto-mat.cz .  

(Pokračování ze stránky 3) REGIONTOUR zval obrazem, chutěmi i hudbou do všech koutů ČR 
Pestrou přehlídku turistických možností v regionech nabídl během minulého týdne (13.–16. 1.) 

na brněnském výstavišti mezinárodní veletrh REGIONTOUR. Zvýrazněnými tématy letošního, už 
20. ročníku byly gastronomie, lidová řemesla, folklór a církevní památky. České, moravské, slez-
ské, ale i slovenské regiony se předháněly v zajímavosti svých stánků a  upoutávek. Výstavním 
pavilonem procházely historické postavy, pohádkové bytosti, maskoti sportovních akcí, hrála hud-
ba, ochutnávaly se místní speciality. Nabídka příleži-
tostí pro regionální cestovní ruch zahrnovala atraktiv-
ní přírodní oblasti a místa, cyklo a pěší turistiku, 
gastronomické speciality regionů, golf, kulturně his-
torické památky, lázně, muzea, galerie, vinařské ob-
lasti a vinné sklepy, vodní sporty, zábavní parky a 
zimní sporty. Význam veletrhu podpořila přítomnost  
představitelů Ministerstva pro místní rozvoj, jednotli-
vých krajů i dalších hostů. Během veletrhu se konaly 
schůzky krajských představitelů a zasedala Rada 
Asociace krajů ČR. Veletrh navštívil i nejvyšší před-
stavitel české katolické církve Dominik Duka, který 
jednal s představiteli profesních asociací na téma 
církevních památek. Uskutečnila se vrcholná jednání 
o podpoře cestovního ruchu a řada tiskových konfe-
rencí a přednášek.  

Na přípravě doprovodného programu pro odborní-
ky se podílely mj. Česká centrála cestovního ruchu 
CzechTourism, regionální centrály cestovního ruchu 
a Klub českých turistů. Zástupci CzechTourismu 
představili např. výsledky výzkumu vnímání České republiky zahraničními návštěvníky nebo pro-
jekt EDEN, který oceňuje turistické destinace nejvyšší kvality. Jednalo se  také o vývojových tren-
dech cestovního ruchu nebo o značení turistických tras pro vozíčkáře.  

Na veletrhu byli vyhlášeni vítězové prvního ročníku Velké ceny cestovního ruchu, která vznikla 
spojením dvou prestižních soutěží Náš kraj a Grand Prix REGIONTOUR. V minulosti byla soutěž 
otevřena pouze krajským úřadům, organizacím destinačního managementu, turistickým regionům, 
městům a obcím. Letos poprvé se do soutěžního klání zapojily i cestovní kanceláře. Jako nejlepší 
jednotnou kampaň ocenila porota zimní kampaň Olomouckého kraje, v kategorii turistických por-
tálů zvítězil portál www.branadocech.cz Ústeckého kraje a v kategorii elektronických newsletterů 
vyhrálo Statutární město Plzeň. Nejlepším turistickým produktem byl vyhlášen produkt Vysočina 
Tourism s názvem Cesty za poznáním, kulturou, sportem a odpočinkem.  

REGIONTOUR je pro obce, města, svazky obcí a regiony vhodnou příležitostí k vlastní propa-
gaci i k získání inspirace a kontaktů k posílení a ještě většímu využití turistických příležitostí na 
svém území. Příští ročník tohoto mezinárodního veletrhu je naplánován na 12.–15. 1. 2012.    ( s d )  

Grantový program Na zelenou umožní bezpečnější cesty do škol 
Starostové, učitelé, děti i rodiče, pozor! Vaše školy mají možnost získat až 90 tisíc Kč na bezpeč-

nější cesty žáků do školy. Nadace Partnerství totiž 11. 1. vyhlásila 5. ročník grantového programu 
Na zelenou. Letos v něm mezi školy rozdělí rekordní 
1 mil. Kč. O nadační příspěvek mohou do 4. 3. 2011 
žádat školy a vzdělávací zařízení z celé ČR. Jedineč-
nost programu Na zelenou spočívá v tom, že umož-
ňuje samotným dětem poukázat na místa, kde se při 
cestě do školy necítí bezpečně. Na základě jejich zjištění pak dopravní odborníci zpracují inženýr-
ské studie. Navrhnou v nich, jak okolí škol z dopravního hlediska vylepšit. O navržených řešeních 
děti poté jednají se zástupci obcí, krajů a policie. 

Značná část grantu je určena právě na vyhotovení odborné dopravní studie. Školy však také při-
pravují celou řadu dalších aktivit zaměřených na podporu šetrných způsobů cestování dětí i peda-
gogů. »Patří mezi ně například pořádání soutěží s dopravní tematikou, měření intenzity dopravy  
v okolí, zpracování školních plánů mobility nebo výstavba přístřešků na kola,« popisuje možnosti 
využití grantu Radek Patrný z Nadace Partnerství. Více informací včetně celé grantové výzvy, 
průvodce žádostí o grant a databáze hotových školních projektů naleznete na www.nazelenou.cz . 

Granty v programu Na zelenou nabízí Nadace Partnerství již pátým rokem. »Na podporu bezpeč-
ných cest do školy jsme od roku 2007 rozdělili bezmála 3 mil. Kč a podpořili celkem 33 škol a 
vzdělávacích zařízení,« dodává Radek Patrný. Rok od roku také přibývá bezpečnostních opatření, 
která obce a města díky programu Na zelenou uskutečnila. Podrobný přehled všech podpořených 
projektů je k dispozici na: www.nadacepartnerstvi.cz/doprava/databaze-bezpecne-do-skoly  . 

( t z )  
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Součástí přehlídky turistických lákadel byla i 
lidová řemesla.      Foto: Simona Dvořáčková 
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