
Starostou roku 2013 se stal Antonín Novot-
ný z obce Podbřezí (asi 540 obyv.) v Králo-
véhradeckém kraji. Titul převzal v pražské 
Malostranské besedě z rukou loňské vítězky 
Vlasty Mokré, starostky Násedlovic (Jiho-
moravský kraj). Porotu si Antonín Novotný 
získal lidským a efektivním přístupem k ve-
dení obce, v jejímž čele stojí už dvacet let.  
S titulem získal i 250 tisíc korun do obecního 
rozpočtu a tradiční Rychtářské právo, symbol 
dobrého vedení obce. Oceněnému starostovi 
roku se povedlo rozvinout malou obec na 
úroveň moderního městečka, v němž kvete 
komunitní život. V obci prosadil např. Mon-
tessori mateřskou školu. Obyvatelé Podbřezí na svém starostovi oceňují jeho široký záběr  
a zájem o stabilní vedení obce, schopnost naslouchat názorům ostatních, velkou píli a pracovitost, 
pokoru i hrdost na svou obec. 

Do 5. ročníku soutěže o nejlepšího starostu/starostku obcí do 2000 obyvatel bylo přijato 77 no-
minací, z nichž vzešlo pět finalistů. Kromě vítěze to byli: Růžena Balláková ze Svatého Jana nad 
Malší (Jihočeský kraj), Josef Mikulášek ze Sloupu (Jihomoravský kraj), Radim Sršeň z Dolní Stu-
dénky (Olomoucký kraj) a Zdeněk Valenta z Března (Ústecký kraj). Soutěž Era Starosta roku pro-
bíhá v rámci programu podpory projektů zaměřených na komunitní rozvoj, jenž vyhlašuje Era 
spolu s Nadací VIA. Více: http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/era-starosta-roku-2013.   / t z /  
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Již známe Era Starostu roku 2013 Energeticky soběstačné obce 
Organizace Calla – Sdružení pro záchranu 

prostředí a společnost AF-CityPlan pořádají  
1. 11. v Českých Budějovicích seminář s ná-
zvem Energeticky soběstačné obce – příleži-
tost pro lokální ekonomiky. 

Akce je podpořena Jihočeským krajem  
v rámci grantového programu Rozvoj venkova 
a krajiny 2013 a koná se také za finanční pod-
pory projektu Komunity pro zelenou energii  
a Intelligent Energy Europe. 

Zájemci o účast mohou využít jeden z násle-
dujících způsobů přihlášení: osobně na adrese 
Calla, Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějo-
vice, e-mailem na: romana.panska@calla.cz, 
telefonem na 384 971 930 případně faxem na 
číslo 384 971 939.  

Industriální kulturní dědictví 
Dne 5. 11. proběhne v Ostravě v areálu Dol-

ní oblast Vítkovice celodenní konference na 
téma Industriální kulturní dědictví. 

Konferenci organizuje Ministerstvo financí 
jako národní kontaktní místo pro EHP a Nor-
ské fondy 2009–2014. Akce proběhne v rámci 
Fondu pro bilaterální spolupráci na národní 
úrovni. Cílem je navázat a rozšířit spolupráci 
mezi partnery z České republiky a donorských 
států prostřednictvím výměny zkušeností  
v oblasti industriálního kulturního dědictví. 

Zájemci se mohou registrovat do 28. 10. na 
e-mailu conferenceVitkovice@mfcr.cz.  

 

Říjnové vydání  

Moderní obce 
už je u svých pravidelných čtenářů  

nebo k dostání na vybraných stáncích! 
 

Z obsahu vybíráme: 
■ Příloha: Občanská 
vybavenost pro před-
školní a školní věk 
■ Kauza: Oprava  
vozovky? A proč ne  
s finančním přispěním 
občanů?  
■ Konsolidace státu: 
Očekávané dopady  
na ÚSC a jejich pří-
spěvkové organizace 

■ Rok navíc pro pravidlo n+3 nezískáme  
■ Vesnicí roku 2013 se stal Jeseník nad Odrou  
■ Na Kolínsku se rýsuje projekt meziobecní spolu-
práce 
■ Proč neprodávat obecní cestu 
 

Ukázkové číslo časopisu ZDARMA  
si objednejte na tel. 800 11 00 22 nebo na  

http://eshop.ihned.cz/predplatne/zkouska.php?tit=MO&pref=0. 
 

Předplatné si zajistěte na  
http://eshop.ihned.cz/shop/www/product/page/odborne-tituly-print. 

 

Pětice finalistů,  druhý zleva starosta roku 2013 Anto-
nín Novotný z Podbřezí.      Foto: Irena Jíchová Hošková 
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Města, kraje a stát chystá společný postup při nakládání se sítěmi 
Ministerstva vnitra oznámilo přípravu podpisu memoranda mezi ním, Asociací krajů ČR a Sva-

zem měst a obcí ČR. Memorandum má zajistit společný koordinovaný postupu při výstavbě, uží-
vání, inovaci a dalším rozvoji státních, krajských či lokálních komunikačních sítí. Podpoří úspěš-
nou realizaci projektu Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek Integrova-



(Pokračování na stránce 3) 

16/2013                                                                 http://www.moderniobec.cz                                                                 strana 2 

23 . 10 . 2013  

Výzva na podporu izolační zeleně v sídlech 
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 

tento týden výzvu v rámci nového podprogra-
mu v Programu péče o krajinu na podporu 
realizace výsadeb trvalé nelesní zeleně, která 
plní izolační funkci v intravilánu sídel. Pro 
žadatele je připraveno celkem 30 mil. Kč. 

Podporována budou opatření v intravilánu 
sídel na výsadbu zeleně, která odděluje byto-
vou zástavbu nebo budovy a objekty občanské 
vybavenosti od zdrojů znečištění ovzduší  
a hlukové zátěže. Příjem žádostí končí 8. 11. 
Podpora může dosáhnout až 250 tisíc Kč. 

Sběrným místem pro podávání žádostí jsou 
krajská střediska Agentury ochrany přírody  
a krajiny ČR (http://www.nature.cz/) dle své 
územní působnosti. Text výzvy je na adrese: 
http://www.mzp.cz/cz/news_131021_izolacni_zelen.  

Údržba a opravy historických staveb 
Centrum vzdělávání ve stavebnictví – STU-

DIO AXIS zve zájemce na 7. 11. do Prahy na 
seminář Údržba a opravy historických staveb. 

Akce je určena především pro majitele  
a správce historických budov, ale i pro památ-
káře, projektanty, stavitele. Obsahem budou 
rady, jak postupovat při drobných opravách  
a údržbě historických budov s cílem udržení 
jejich co nejdelší životnosti. Program a při-
hlášku najdete na www.studioaxis.cz.   

Regenerace bytového fondu a staveb občanské 
vybavenosti 

Centrum stavebního inženýrství Praha pořá-
dá 12. 11. v Hradci Králové IX. ročník celo-
státní odborné konference s názvem Regenera-
ce bytového fondu a staveb občanské vybave-
nosti. Konference se zaměřuje nejen na obno-
vu stávajícího bytového fondu a staveb občan-
ské vybavenosti, ale i na problematiku nových 
objektů. Technická veřejnost uvítá zkušenosti 
s hodnocením kritérií a návrhy, které zajistí 
požadované vlastnosti. Pozornost bude věno-
vána i podmínkám u rekonstrukcí za účelem 
získání pasivního standardu jak budov bytové, 
tak občanské vybavenosti. Stranou nezůstanou 
ani podmínky a zkušenosti s programem Nová 

(Pokračování na stránce 3) 

 

VÝPOČTY DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ  
DO ROKU 2018 ZA 1250 KČ 

 

ROZPOČTOVÉ VÝHLEDY ZA 15 750 KČ 
AKTUÁLNĚ PRO SAMOSPRÁVU 

 

ZA CENU OD 290 KČ MĚSÍČNĚ 
Nový portál pro správu financí měst a obcí,  
účinné sledování hospodaření samosprávy,  

daňové predikce až na 5 let, komentáře vývoje veřej-
ných financí, sledování výdajů s historií a další.  

Systém komplexně nahrazuje rozpočtový výhled. 
www.regionservis.net 

 

REGIONSERVIS s.r.o. 
Nad Koupadly 287/5, 251 01 Říčany u Prahy 

podatelna@regionservis.cz 
www.regionservis.cz 

ného záchranného systému, který je financován s podporou zdrojů z EU fondů. Po naplnění memo-
randa budou moci vlastníci metropolitních sítí poskytnout MV zdarma vlastní kapacity, čímž se 
sníží finanční nároky na provedení infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS. 
Zamezí se možnému vzniku duplicitních systémů a zajistí se efektivní využívání komunikačních 
sítí. Účastníci memoranda se také již dohodli na společném postupu při vytvoření registru sítí ve-
řejné správy. Díky tomuto nástroji pro sdílení dat o sítích může veřejná správa ušetřit provozní 
náklady, ať už vzájemným příspěvkem nebo samotným propojením sítí.                                     / t z /  

Bezplatné on-line poradenství zadluženým občanům  
Společnost Abivia, která se zaměřuje na oddlužení jednotlivců a rodin, oznámila, že připravila 

projekt on-line finančních poraden na webových stránkách obcí.  
Do projektu bezplatných on-line Poraden pro obce se může přihlásit jakákoliv obec na území 

České republiky, jedinou podmínkou jsou funkční webové stránky. Poradna má být zprovozněna 
během několika dnů. Jejím prostřednictvím se obyvatelé budou moci snadno a anonymně radit  
s odborníky na oddlužení. Služby jsou zdarma pro obce i jejich obyvatele.  

Návod na otevření on-line poradny je k dispozici na webové stránce Abivie na adrese:  
http://abivia.cz/poradna-obce.                                                                                                        / z r /  

Prunéřov otevřel nové Centrum sociálních služeb  
V lokalitě Prunéřov ležící necelé dva kilomet-

ry od centra Kadaně bylo otevřeno Centrum 
sociálních služeb. To zajistí prostory pro stávají-
cí i nové sociální služby. Vedle centra vzniklo 
nové hřiště pro děti a mládež. »Od centra oče-
kávám užší spolupráci s lidmi, kteří potřebují 
pomoci v sociálně složité situaci rodin, a také 
řádnou přípravu do školy dětí a mládeže, aby 
neskončily bez práce a uplatnění jako jejich 
rodiče. Snad se to podaří,« říká starosta města 
Jiří Kulhánek.  

Centrum bylo zrekonstruováno díky projektu, 
který město připravilo během spolupráce s vlád-
ní Agenturou pro sociální začleňování a bude v lokalitě Prunéřov nabízet následující sociální služ-
by: terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro 
mládež, dluhové a finanční poradenství a pracovní poradenství.  

V těsné blízkosti budovy centra vzniklo nové hřiště s asfaltovým povrchem, které se bude využí-
vat pro sportovní a další outdoorové aktivity především dětí a mládeže z Prunéřova. V době, kdy 
bude hřiště volné, na něm mohou sportovat všichni místní obyvatelé.                                         / z r /  

Architekti, místní správa i stát tzv. na jedné lodi 
Česká komora architektů (ČKA) zveřejnila dokument s názvem Politika architektury České ko-

mory architektů 2013, jenž je určen pro potřeby zástupců státní správy a samosprávy. Materiál 
vyjadřuje postoj ČKA v oblasti strategie rozvoje stavební kultury a obrací se i na politiky. 

»Politika architektury ČKA 2013 definuje aktuální problémy a nabízí možná řešení v oblasti 
architektury a stavebnictví,« říká Josef Panna, předseda ČKA. »Slibujeme si od ní zájem politiků  
a představitelů státní správy a následné zlepšení stávající situace. A to nejen v rámci probíhajících 
předvolebních šarvátek a slibů, ale především při realizaci potřebných nápravných opatření.«  

Mezi hlavní cíle dokumentu patří pozvednutí kvality vystavěného prostředí (tedy urbanistické  
a architektonické kvality) měst a obcí ve všech regionech ČR. Obsah tohoto zásadního materiálu je 
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Zelená úsporám. Na programu bude i proble-
matika rekonstrukcí objektů zasažených po-
vodněmi. Více informací najdete na adrese: 
www.regeneracebytovehofondu.cz.  

XVI. Celostátní finanční konference SMO ČR 
Každoroční celostátní finanční konference 

Svazu měst a obcí ČR se odehraje 21.–22. 11. 
v Nové budově Národního muzea v Praze. Její 
podtitul zní: Nové výzvy pro města a obce. 
Podrobnosti k akci najdou zájemci o účast na: 
www . smo cr . cz/ cz/na se-a kce/fina n cni-konfe re n ce/ xvi-cf k/ xvi-celo stat ni-fin an cni -konf eren ce. a sp x. 

Energeticky šetrné stavby soutěží 
Česko-slovenská soutěž energeticky, archi-

tektonicky a konstrukčně výjimečných staveb 
Building Efficiency Awards 2014 (BEFFA) 
odstartovala svůj druhý ročník. Nové ekolo-
gicky šetrné stavby z posledních dvou let je 
možné přihlašovat až do 31. 5. 2014. Soutěž 
nově doprovodí pět odborných konferencí. 
První akcí je konference Smart Cities věnova-
ná chytrému urbanistickému a energetickému 
řešení měst, která se koná už 24. 10. v Gröbo-
vě vile v Praze 2. Více na www.beffa.eu.  

Den malých obcí počtyřicáté 
Pravidelné setkání starostů venkovských 

obcí s představiteli ústředních orgánů státní 
správy pod záštitou Ministerstva pro místní 
rozvoj se koná 31. 10. v Prostějově a 5. 11.  
v Praze. Více na: www.denmalychobci.cz.  

Solární energie v ČR 
Devátý ročník odborné konference s názvem 

Solární energie v ČR 2013, která se bude ko-
nat 7. 11. v hotelu Courtyard by Marriott Pra-
gue Flora v Praze 3, pořádá společnost B.I.D. 
Services. Hlavními tématy budou: Legislativní 
prostředí – aktuální změny a výhled do bu-
doucna, Možnosti optimalizace výkonu FVE 
(řešení pro navýšení výkonu), Refinancování 
FVE, Optimalizace pojišťovacích smluv, 
Správný provoz FVE, Praktické rady pro FV 
investory, Poplatky za recyklaci panelů a re-
gistrace do kolektivních systémů apod. 

Aktuální program bude zveřejňován postup-
ně na: www.bids.cz/solar2013. 

Obnova a využívání historických pivovarů  
Stejnojmenná konference se uskuteční ve 

dnech 14. a 15. 11. v Žatci, v Chrámu chmele 
a piva. Určena je zástupcům obcí a krajů, 
pracovníkům památkové péče, majitelům  
a správcům pivovarů, architektům, investorům 

(Pokračování ze stránky 2) 

koncipován do dvanácti okruhů, které ČKA považuje za málo diskutované či přímo problematické. 
Současně nabízí i konkrétní návrhy opatření určené pro činnost státní správy. Text je k dispozici na 
http://www.cka.cc/oficialni_informace/pol_arch/politika-architektury-cka-2013.                        / t z /  

ROP Severozápad vyhlásil výzvu pro malé a střední obce 
Do 29. listopadu mohou malá a střední města předkládat své projektové žádosti v Regionálním 

operačním programu Severozápad. Program mezi jejich projekty rozdělí 945 milionů korun. Výzva 
platí pro města z Ústeckého a Karlovarského kraje, která mají od 5000 do 50 tisíc obyvatel, a pod-
pora se týká například revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické  
a občanské infrastruktury měst, modernizace, obnovy a rozvoje městských center, náměstí, veřej-
ných prostranství a zeleně nebo obnovy či modernizace škol, knihoven nebo zařízení pro poskyto-
vání sociálních služeb. Znění výzvy najdete na adrese: www.nuts2severozapad.cz.                    / t z /  

Královéhradecká ČOV používá ojedinělou technologii 
Přelom listopadu a prosince je obdobím, 

kdy se obvykle zveřejňují ceny vodného  
a stočného na příští rok. Např. v Hradci 
Králové by se tak mělo stát už na konci 
listopadu, jak zaznělo na včerejším setkání 
médií mj. s královéhradeckým primátorem 
Zdeňkem Finkem, předsedou představen-
stva Sdružení oboru vodovodů a kanaliza-
cí Františkem Barákem či Tomášem Ho-
sou, provozním ředitelem Královéhradec-
ké provozní (provozuje majetek pronajatý 
společností Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové) v areálu čistírny odpadních vod 
(ČOV) Hradec Králové. 

Zmíněná ČOV je nejmladší krajskou 
čistírnou (zkušební provoz zahájila roku 1995) a vedle krajské metropole čistí vodu z několika 
dalších přilehlých měst a obcí. Ročně vyčistí přes 16 mil. m3 odpadních vod. V letech 2008–2010 
prošla rozsáhlou modernizací zejména za účelem vyhovění přísnějším limitům dusíku a fosforu ve 
vypouštěných vodách. Snížení objemu dusíku se dosahuje především doplněním stávající techno-
logie ČOV o postdenitrifikační filtry, které pracují na principu biologického odbourávání dusíku. 
Ostrý provoz běží od 1. 1. 2012. Předčištěná odpadní voda odtékající z dosazovacích nádrží je 
zbavena většiny organického znečištění a fosforu. Ve vodě však zůstává ještě velké množství dusí-
katých sloučenin, jež se odstraňují pomocí speciálních mikroorganismů. Ty narůstají na filtrech na 
kuličkách polystyrenu a přeměňují dusičnany na plynný dusík, který vyprchává. Tato technologie s 
názvem Biostyr je na našem území unikátní. 

Rekonstrukce dosáhla výše 140 mil. Kč bez DPH. Necelých 50 milionů korun pocházelo z Mi-
nisterstva zemědělství, 63 milionů byl úvěr, z něhož 4 % refundoval stát, zbylé finance šly z vlast-
ních prostředků vlastníka zařízení VaK Hradec Králové. Důležitou roli ve financování sehrál  
i provozovatel ČOV zaplacením předplaceného nájemného.                                                        / t z /  

Hasiči mají v Brně-Líšni novou požární stanici 
V Brně-Líšni slouží hasičům od pondělí nová požární stanice. Vznikla ve dvoupodlažní budově, 

která předtím sloužila jako pracoviště Státní rostlinolékařské správy a zkušební ústav zemědělské 
techniky. Hasiči zde našli prostory, jaké v Brně už dlouho hledali. Díky bezúplatnému převodu 
také získali první stanici v Brně, která je v jejich vlastnictví a nemusí za ni platit nájemné. Nová 
stanice umožní přestěhování technické služby z již nevyhovujících prostor na Lidické ulici. Přede-
vším ale zlepší a zrychlí výjezdy jednotky k samotným zásahům vzhledem k blízkosti obou dálnič-
ních spojení D1 a D2. Hasiči ze stanoviště v Brně-Líšni vyjíždějí k zásahům nejen v městských 
částech Líšeň, Vinohrady, Židenice, Slatina, Tuřany, Holásky a Brněnské Ivanovice. Hasební ob-
vod stanice zahrnuje také obce Podolí, Šlapanice, Kobylnice a Sokolnice. Jednotka z líšeňské sta-
nice podle potřeby zasahuje i v dalších obcích a místech regionu. Rekonstrukce původní budovy  
v Zaoralově ulici stála 30 milionů korun, jedním milionem přispěl i Jihomoravský kraj.            / z r /  

Nymburk má ocenění za podporu sportu 
Město Nymburk získalo od neziskové sportovní asociace ACES Europe při EU titul Evropské 

město sportu pro rok 2014 v kategorii European Town of Sports, která zahrnuje města do 25 tisíc 
obyvatel. Ročně je v této kategorii oceněno přibližně 30 měst v Evropě. Slavnostní předání titulu 
se uskuteční 6. listopadu v Bruselu. »Hodnotíme města podle toho, jak provozují svá sportoviště  
a jak dokážou využívat sport jako nástroj ke zvyšování zdraví obyvatelstva,« vysvětlil Lukáš Vo-
rel, člen hodnoticí komise. Nymburk titul získal především za dlouhodobou snahu o podporu spor-
tu po všech stránkách. »V rámci klání jsme komisi prezentovali možnosti sportovního vyžití ve 
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ČOV Hradec Králové.                            Foto: Jana Bábíková 

 

Inzerujte v prosincovém vydání  
měsíčníku Moderní obec!  

Příležitost vám nabízí např. příloha nazvaná  
 Komunální technika.  

 

Uzávěrka inzertních podkladů: 22. 11. 2013 
Expedice časopisu: 4. 12. 2013  

 

V případě zájmu kontaktujte inzertního manažera:  
Petr Pfleger, tel.: 603 198 873, 233 071 403 

e-mail: petr.pfleger@economia.cz 



16/2013                                                                 http://www.moderniobec.cz                                                                 strana 4 

Příznivci časopisu Moderní obec  
mohou navštívit profil na Facebooku:  
www.facebook.com/ModerniObec. 

23 . 10 . 2013  

i studentům. Součástí dvoudenního setkání 
bude kromě přednášek i doprovodný program, 
v jehož rámci pořadatelé účastníkům představí 
žatecké kulturní dědictví spojené s oborem 
pivovarnictví např. prohlídkou komplexu su-
šáren a skladů chmele, tamějších pivovarů 
nebo Chmelařského institutu a muzea. 

Akci pořádá Institut pro památky a kulturu, 
o.p.s. Program a možnost registrace na:  
http://konference.propamatky.cz. 

Projekt Inteligentní město ve finále 
Město Třinec a poradenská společnost 

M.C.TRITON zvou zájemce na závěrečnou 
konferenci k projektu Inteligentní město, která 
proběhne 26. 11. v Průhonicích. Cílem projek-
tu je přispět k systematizaci dobré praxe v ří-
zení obcí a napomoci rozvoji systému spolu-
práce veřejného, soukromého a neziskového 
sektoru na úrovni města/regionu, který povede 
ke zkvalitnění života občanů díky »inte-
ligentnímu«, otevřenému a koordinovanému 
řešení životních situací a potřeb. Během setká-
ní bude představen výstup projektu – standard 
Inteligentní město. Podrobnosti najdete na:  
http://www.inteligentnimesto.cz/images/data/konf_praha_112013.pdf.  

Obce přátelské rodinám, hlaste se!  
Další ročník soutěže Obec přátelská rodině 

je již v běhu. Smyslem je ocenit města  
a obce, které se zaměřují na rodiny, počítají  
s nimi při plánování a vytvářejí co nejpřízni-
vější prostředí a podmínky pro rodinný život. 

Podmínkou zapojení je předložení tzv. kon-
cepčního dokumentu rodinné politiky. Soutěže 
se mohou zúčastnit všechna města, obce, sta-
tutární města a městské části nebo obvody 
statutárních měst z celé republiky. Své síly 
poměří v pěti kategoriích podle počtu obyva-
tel. Přihlášky do soutěže lze zasílat do 31. 12. 
Detaily na: www.obecpratelskarodine.cz.  

Soutěž Pro vodu ocení nápady studentů   
Vysokoškoláci se mohou i letos zapojit do 

studentské soutěže »Pro vodu – cena Nestlé za 
inovativní projekty hospodaření s vodou«  
a získat finanční odměny až 30 tisíc Kč.  

Přihlášené projekty by se měly zabývat od-
povědným hospodařením s vodou v jedné ze 
dvou kategorií – město a krajina nebo budova 
a technologie. »Škála témat zůstala i v tomto 
ročníku široce otevřená, je možné přihlásit 
rozpracované návrhy, bakalářské a diplomové 
práce nebo projekty, které se již podařilo 
uskutečnit,« říká koordinátorka soutěže Ivana 
Adámková z Nadace Partnerství, vyhlašovate-
le soutěže. Uzávěrka přihlášek je 12. února 
2014. Více na www.soutezprovodu.cz.  
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městě, nejdůležitější sportoviště i historické památky města,« vysvětlil starosta města Nymburk 
Miloš Petera. »Komisaři proto navštívili základní školy, zimní stadion, sportovní areál Veslák, 
Sportovní centrum Nymburk a Centrum adiktologických služeb. Zajímali se i o integraci postiže-
ných či o cvičení seniorů.« Do podpory sportu Nymburk investuje ročně asi 15 milionů korun. Ve 
městě se také připravuje modernizace sportovního areálu za zhruba miliardu korun, který by se měl 
stát olympijským centrem pro přípravu reprezentantů, ale měl by být k dispozici i veřejnosti.    / t z /   

V centru Bohumína vznikla nová parkovací místa  
Parkoviště s 29 místy mohou nově využí-

vat řidiči v Šunychelské ulici v centru Bo-
humína. Po dvou měsících stavebních prací 
dostala lokalita o rozloze asi 1500 m2 za 
zdejšími bytovými domy naproti parku 
Petra Bezruče zcela jinou podobu.  

»V minulosti byla za domy u garáží jen 
zpevněná plocha, na níž zaparkovalo pouze 
několik aut,« přibližuje Jana Slívová z od-
boru rozvoje a investic bohumínské radnice. 
»Díky regeneraci jsme zároveň vyřešili 
parkování i odvodnění lokality. Zrekonstru-
ovali jsme příjezdovou komunikaci a celou 
plochu jsme o něco rozšířili a kromě podél-
ných stání tak přibyla i ta kolmá.« Lokalita dostala nově veřejné osvětlení a úpravy se rovněž do-
čkaly i stávající chodníky.  

Náklady na revitalizaci prostranství u bytových domů v Šunychelské ulici byly asi 2,5 milionu 
korun. Většinu z této částky (2,2 mil. Kč) městu uhradí evropská dotace v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje města.                                                                                                                      / z r /   

Kompletní rekonstrukce Moskevské probíhá naráz 
Už zítra půl hodiny po půlnoci se znovu rozjedou tramvaje v ulici Moskevská v pražských Vršo-

vicích po nové, pohodlné a tiché trati. 
Celá akce, na které se vedle úřadu Prahy 10 účastní řada dalších investorů, zahájila letos v dub-

nu. Nyní je kompletní přestavba Moskevské ulice v poločase. Svou konečnou podobu získá toto 
prodloužené centrum metropole v první polovině příštího roku. »Obnova Moskevské je v celopraž-
ském měřítku unikátní,« komentuje místostarostka Ivana Cabrnochová. »Rozhodli jsme se zapojit 
do rekonstrukce většinu majitelů podzemních sítí, dopravní podnik, správce veřejného osvětlení i 
komunikací a provést všechny opravy v jeden moment. Výsledkem bude ulice se zcela novým 
členěním ploch pro auta, cyklisty a chodce, více místa pro odpočinek, více zeleně.«  

Hotovy jsou podzemní sítě, tramvajová trať s bezbariérovými zastávkami, nové povrchy. Téměř 
před dokončením je tichá a bezpečná tramvajová trať, na kterou Vršovice čekaly desítky let.    / z r /  

Stromem roku 2013 je dub ochránce z Višňové 
V celostátní anketě Strom roku získal 

nejvíc hlasů stopadesátiletý dub z Višňové 
na Liberecku, který při povodních v roce 
2010 kmenem zastavil naplavený materiál 
valící se na dům staršího páru. Získal pří-
domek dub ochránce.  

Dub ochránce v anketě podpořilo přes 
6000 lidí a díky tomu, že je hlasování zpo-
platněné, se pro něj podařilo vybrat téměř 
20 tisíc korun. Ty obec a sdružení Víska 
využijí k výrobě informační cedule o dubu, 
ale také k výsadbě nových stromů. Vítěz-
stvím získal dub arboristické ošetření od 
firmy Prostrom Bohemia, poukaz na za-
hradnickou realizaci od společnosti Garpen 
a bude Českou republiku reprezentovat v mezinárodní anketě Evropský strom roku.  

Na druhé příčce se v soutěži umístil Skalecký buk z Mníšku pod Brdy, třetí skončila Poběžovic-
ká lípa z Plzeňského kraje. Anketu o nejsympatičtější strom republiky letos již po dvanácté uspořá-
dala Nadace Partnerství. Výsledky ankety jsou dostupné na www.stromroku.cz.                         / t z /  
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