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Stromem roku
je ořešák

15

V říjnovém vydání tištěného
měsíčníku PRO města a obce,
které právě vychází, najdete:

Vítězem 16. ročníku ankety
Strom roku se stal 230 let starý
ořešák z Kvasic ze Zlínského kraje,
který obdržel více než 10 tisíc hlasů.
Druhé místo obsadila lípa U Obrázku z Tvrdonic s 8,5 tisíci hlasy,
třetí v pořadí skončil strážný dub Na
Kabátě z Ústí nad Labem s téměř
7,7 tisíci hlasy. Celkový počet hlasů
v anketě dosáhl více než 40 tisíc.
Vítězný ořešák černý se nachází
v památkově chráněném zámeckém
parku v Kvasicích. Vzrostlý strom
má úctyhodné rozměry. Obvod kmene měří 672 cm, výška je 25 m a šíře
koruny 32 m. Ořešák bude v únoru
jako vítěz národní ankety zastupovat
Českou republiku v mezinárodním
kole ankety Evropský strom roku
2018. ●
Výsledky ankety
Strom roku 2017
1.	Kvasický ořešák (Zlínský kraj) – 10 104 hlasů
2.	Tvrdonská lípa U Obrázku (Jihomoravský kraj) – 8 542 hlasů
3.	Strážný dub Na Kabátě (Ústecký kraj) – 7 694 hlasů
4. Vilémovický tis (kraj Vysočina) – 4 793 hlasů
5.	Lípa v Kuklíku (kraj Vysočina) – 3 505 hlasů
6.	Dub v Růžové ulici (Plzeňský kraj) – 2 403 hlasů
7. Vrbička (Karlovarský kraj) – 1 725 hlasů
8.	Drážní buk (Královéhradecký kraj) – 992 hlasů
9.	Sedloňovská lípa (Královéhradecký kraj) – 467 hlasů
10. Památná lípa v Kojetíně (Moravskoslezský kraj) – 179 hlasů
11. Broumovský jasan (Plzeňský kraj) – 103 hlasů
12. Bukowiecki starzik (Moravskoslezský kraj) – 26 hlasů

10. 10. 2017

Rozhovor se starostkou
Úholiček Terezií Kořínkovou
Téma měsíce věnované
komunálním odpadům
Informaci, na co si dát
pozor, pokud si objednáváte
snímkování obce pomocí
dronu
Zprávu o tělesné zdatnosti
dětí v základních školách podle krajů
Článek o výstavbě domů
nezávislých na síťových dodávkách energie
Foto: Marek Olbrzymek

Názory představitelů obcí
na meziobecní spolupráci
Právní pohled na umísťování dopravních značek
Předplatit tištěný měsíčník
PRO města a obce můžete
na adrese:
www.promestaaobce.cz/
#predplatne.

Dobrovolní hasiči mohou získat
techniku
Ministerstvo pro místní rozvoj rozšířilo okruh podporované specializované
techniky a věcného vybavení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí v rámci
69. výzvy IROP Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD. Nově
lze žádat o mobilní skládací velkoobjemové nádrže na vodu, mobilní elektrocentrálu,
ruční radiostanice, osvětlovací soupravu, soupravu prostředků pro odstraňování spadlých stromů, soupravu pro nouzové zastřešení obytných budov, terénní čtyřkolku, sadu
baterií s min. kapacitou 4 kWh, ponorné čerpadlo, polní kuchyni nebo velkokapacitní
stan pro poskytnutí dočasného přístřeší osobám zasaženým mimořádnou událostí.
Současně lze žádat o podporu jednotek
SDH obcí v exponovaných územích s definovanými riziky z důvodu orkánů a větrných smrští. Potřebné dokumenty k výzvě
naleznete zde. ●
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O bezpečí na školách
Společnost Seminaria připravila
dvě odborné konference týkající se
školství. První, která se koná už
18. října, se zaměří na téma šikany
ve školách a možnosti její eliminace.
Program konference bude vycházet z aktualizovaného metodického
pokynu MŠMT a představí osvědčená preventivní opatření, jež umožní
školám šikanu identifikovat a rychle
řešit. Přednášející shrnou závazná
doporučení týkající se šikany a seznámí účastníky s postupy, které se již
osvědčily v praxi.
Konference s názvem Zabezpečení
školních budov proběhne 28. listopadu
a vystoupí na ní odborníci, kteří mají
s instalací a provozem zabezpečovacích zařízení na školách bohaté zkušenosti. Hovořit se bude nejen o technických parametrech a normách, ale také
o organizaci bezpečnostních opatření,
ochraně osobních údajů a chybách,
které se v souvislosti se zabezpečením
škol často opakují.
Obě konference se konají v Praze a jsou určeny zejména vedení
základních, středních a mateřských
škol a referentům odborů školství na
úřadech zřizovatelů. Více informací
najdete zde. ●

Poslední letošní výzvy z MŽP
Ministerstvo životního prostředí v nejbližších dnech vyhlásí tři poslední dotační
výzvy z operačního programu Životní prostředí v letošním roce. 400 mil. Kč je určeno
na zlepšení průtoku nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých
niv, zlepšení přirozených rozlivů, hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, obnovení, výstavbu a rekonstrukci, případně modernizaci vodních děl sloužící povodňové
ochraně a na stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek
a bezpečnost. Stejná částka bude směřovat na sanaci ekologicky znečištěných lokalit,
u nichž analýza rizik prokázala kontaminaci s rizikem neakceptovatelným pro lidské
zdraví i životní prostředí. A dalších 200 mil. Kč je připraveno na podporu zpracování
analýz odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření, na
digitální povodňové plány a na budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni. Potřebné dokumenty k uvedeným výzvám
najdete zde, zde a zde. ●

Udržitelné město 2017
– registrace otevřena
Ve čtvrtek 7. prosince se v pražském hotelu Jalta uskuteční celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR
s názvem Udržitelné město 2017. Konference je určena pro města, obce, regiony a jejich
partnery, které zajímá kvalitní rozvoj, komunikace s občany a sdílení zkušeností. Inspirujte se i vy nejlepší praxí zdravých měst a porovnejte vaše zkušenosti se zahraničními
přístupy. Součástí konference bude slavnostní ocenění starostů, primátorů, hejtmanů
a osobností udržitelného rozvoje. Více zde. ●

Osobnosti
české architektury
Ocenění za mimořádný přínos
architektuře v posledních pěti letech,
cenu Architekt roku, získala Kateřina
Šedá. Čestné uznání poroty letos obdržel starosta obce Líbeznice Martin
Kupka. Výtvarnice Kateřina Šedá zaujala odbornou porotu svými pracemi,
které navzájem propojují lidi a mají
blízko k sociální architektuře. Martin
Kupka se zasloužil o to, že v obci
o 2 500 obyvatelích vyrostlo v posledních letech několik architektonicky
velmi zdařilých staveb. Více informací
o soutěži a o nominovaných osobnostech najdete zde. ●

Pracovní oděv do nepříznivého počasí

Komerční prezentace

Společnost Mewa rozšířila svůj nový pracovní oděv Dynamic o outdoorové bundy.
Softshellové modely jsou vhodné zejména v přechodném období mezi zimou a jarem,
kdy je venku často větrno a deštivo. Prodyšný oděv s regulací proudění vzduchu
a vlhkosti chrání svého nositele jak před chladem a vlhkem, tak také před přehřátím
a nadměrným pocením. Efekt High Reach zajišťuje maximální volnost pohybu.
V nabídce jsou pánské i dámské modely. ●
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Jak na energeticky šetrné
budovy
Seznámit účastníky s tím, jaké jsou
minimální požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou a kdy má smysl
uvažovat o ještě přísnějších parametrech, má za cíl seminář, který pořádá
společnost Frank Bold ve spolupráci
s Českou radou pro šetrné budovy.
Seminář je určen všem, kteří se chtějí
naučit zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy a další energeticky účinná
řešení. Účast na semináři je bezplatná.
Podrobné informace a přihlášky najdete zde. ●
Termíny semináře
Pardubice
19. října
Brno
1. listopadu
Praha
7. prosince

Silniční konference
Již 25. ročník silniční konference se letos uskuteční 18. a 19. října v Brně. Zásadními tématy letos budou strategie výstavby silniční infrastruktury v ČR v nebližších
letech a financování dopravní infrastruktury. Hovořit se bude i o legislativních změnách
dopadajících na silniční infrastrukturu a o výsledcích celostátního sčítání dopravy na
dálnicích a silnicích v ČR. Záštitu nad akcí přijali předseda vlády Bohuslav Sobotka,
ministr dopravy Dan Ťok, hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek a primátor
statutárního města Brna Petr Vokřál. Více informací o programu naleznete zde. ●

Zdravá města obhajují
Obhajovat dosaženou kategorii B
v mezinárodním programu pro udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů místní
Agenda 21 bude 18. října město Jihlava.
Jeho představitelé během obhajoby
vysvětlí, jak za uplynulých 10 let pokročila realizace projektu Zdravé město,
a prezentované výsledky zhodnotí
odborní oponenti. O pět dní později,
tedy 23. října, bude obhajovat své
výsledky v kategorii A město Litoměřice. Účastníci veřejných obhajob tak
mohou získat řadu inspirací a námětů,
jak úspěšně řídit a rozvíjet obce, města
a regiony v duchu udržitelného rozvoje.
Registrovat se k účasti je možné na
adrese sona.kratka@jihlava-city.cz. ●

Finanční konference Svazu měst a obcí
Především dotacím, a to národním i evropským, se
bude věnovat tradiční celostátní finanční konference
Svazu měst a obcí ČR (SMO). Plánována je na 2. a 3. listopadu v Praze. Starostové z celé republiky budou během
ní debatovat o tom, co je v oblasti financování trápí, kde
vidí plusy a minusy stávajícího systému. Probírat se bude
rozpočtové určení daní či změna ústavy, po které představitelé samospráv dlouhodobě volají. „Program se snažíme
koncipovat co nejvíc prakticky, abychom reagovali na aktuální problémy a potřeby měst
a obcí. Představeny tak budou novinky v odměňování zastupitelů, informace o správném
stanovování platových tarifů nebo postupy, jak převádět pozemky ze státu na obce.“ říká
výkonný ředitel SMOPøidán
Pavel
Drahovzal.
Velký zájem se očekává i o diskuzi k obecnému
název
a èíslo PO
nařízení o ochraně osobníchÈISTOTA
údajů, tedy
GDPR. Podrobné
informace k programu
KVALITA tzv.ZPRACOVÁNÍ
OCHRANA
ENERGETICKÉ
ODPADU
PØÍRODY
ÚSPORY
a možnostem účasti najdete VODY
zde. ● OVZDUŠÍ
PRIORITNÍ OSA 1

PRIORITNÍ OSA 2

PRIORITNÍ OSA 3

PRIORITNÍ OSA 4

O provozu vodovodů
a kanalizací

PRIORITNÍ OSA 5

PRIORITNÍ OSA 1

ÈISTOTA

Příručka pro vodohospodářské projekty

Státní fond životního prostředí ČR připravil ÈISTOTA
ve
spolupráci
s odborníky
sdruženými v Asociaci
ZPRACOVÁNÍ
KVALITA
OCHRANA
ENERGETICKÉ
ODPADU
OVZDUŠÍ
PØÍRODY
ÚSPORY
pro vodu
ČR metodickou
příručku, která upozorňuje na důležité technické náležitosti projektů
vodohospodářské infrastruktury. Příručka je
určena zejména žadatelům o dotaci z operačního
programu Životní prostředí na vodohospodářskou
infrastrukturu, kterým pomůže např. s výběrem
nejvhodnější
varianty řešení a se zdůZPRACOVÁNÍ technické
OCHRANA
ENERGETICKÉ
KVALITA
ODPADU
PØÍRODY
ÚSPORY
OVZDUŠÍ
vodněním účelu projektu. Poslouží rovněž jako
praktické vodítko pro kontrolu rozsahu a obsahu
projektové dokumentace či ověření kroků obce při
přípravě investice. Příručku ve formátu pdf můžete
stáhnout zde. ●

PRIORITNÍ OSA 1

Inverze do barvy
PRIORITNÍ OSA 1

ÈISTOTA
VODY

ecyklace
ODBORNÁ PŘÍRUČKA
pro žadatele v prioritní ose 1 specifických cílech
1.1 a 1.2 upozorňující na podstatné technické
náležitosti podávaných projektů z hlediska
jejich funkčnosti

PRIORITNÍ OSA 1

ÈISTOTA
VODY

září 2017

PRIORITNÍ OSA 1

PRIORITNÍ OSA 1

PRIORITNÍ OSA 1

PRIORITNÍ OSA 1

PRIORITNÍ OSA 1

PRIORITNÍ OSA 1

PRIORITNÍ OSA 1

PRIORITNÍ OSA 1

Tradiční konference Sdružení
oboru
vodovodu
a OCHRANA
kanalizací
ČR
KVALITA
ZPRACOVÁNÍ
ENERGETICK
OVZDUŠÍ
ODPADU
(SOVAK)
proběhne letos ve dnech
7. a 8. listopadu v Ostravě. Zaměří se
opět na otázky spojené s provozem
vodovodů
a kanalizací
bude
KVALITA
ZPRACOVÁN
OCHRANAa doplněna
ENERGETICK
OVZDUŠÍ
Í
o exkurze do vodárenských zařízení. Na programu je řada aktuálních
témat, jako např. boj se suchem, chytré
technologie, zákon o odpadech, GDPR,
změny v legislativě pro pitnou vodu,
dotace a další. Připraveny jsou i příklady dobré praxe, s nimiž se budou
účastníci moci seznámit. Více informací o programu i možnostech přihlášení
k účasti najdete zde. ●
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Nejlepší knihovnu má Slavičín
Městskou knihovnou roku 2018 se stala knihovna ve Slavičíně ze Zlínského kraje.
Zvítězila v soutěži organizované Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR.
Soutěž měla dvě kola. V prvním se knihovny hodnotily metodou benchmarkingu.
Celkem bylo porovnáváno 21 výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků
knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet
stanic připojených k internetu. Hodnotilo se šest velikostních kategorií měst podle počtu
obyvatel. Vítěze kategorií ve druhém kole navštívila a hodnotila odborná komise. Na
místě posuzovala především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele
města a úroveň prostředí knihovny, dále exteriér, interiér, technické vybavení, sociální
zázemí apod. Ve facebookové soutěži Knihovna jinak iniciované Svazem měst a obcí
zvítězila městská knihovna v Dobříši. Podrobná pravidla a celkové výsledky soutěže
najdete zde. ●

Vyvarujte se chyb
v dotačních projektech
Ministerstvo pro místní rozvoj ve
spolupráci s Auditním orgánem Ministerstva financí připravilo sérii seminářů věnovaných problematice auditu
u projektů podpořených z evropských
fondů. Účastníci se během podzimu
ve všech krajských městech ČR seznámí s praktickými příklady z rizikových oblastí. Se zástupci Auditního
orgánu budou také moci konzultovat
případné nejasnosti při realizaci svých
projektů. Semináře jsou vhodné jak
pro současné příjemce dotací, tak i pro
potenciální žadatele.
Účast na seminářích je zdarma, předem je však třeba se registrovat. Podrobné informace včetně termínů konání v jednotlivých krajích najdete
zde. ●

Pravidla pro cyklostezky

Miliony na mezinárodní spolupráci
V rámci programu Interreg Central Europe byla vyhlášena 3. výzva na podporu
mezinárodní spolupráce. Preferovány jsou projekty zaměřené na: inovace a rozvoj znalostí, nízkouhlíkovou ekonomiku, přírodní a kulturní zdroje, dopravu. Partneři z ČR se
mohou na realizaci projektů podílet společně s příjemci z dalších osmi členských států
EU regionu střední Evropy. Žádosti je možné podávat do 25. ledna 2018. Na dotace je
připraveno 60 mil. €.
Více informací najdete zde. ●

Deinstitucionalizace
sociálních služeb

Ministerstvo dopravy vydalo stručnou popularizační verzi nových technických podmínek TP 179
– Navrhování komunikací pro cyklisty. Brožura je určena především
všem spolutvůrcům veřejných komunikací a prostranství. Může sloužit
nejen projektantům a širší odborné
veřejnosti, ale též politikům, stavebním úřadům či odborům dopravy
při rozhodování o nových stavbách
či rekonstrukcích na místní úrovni. Širšímu okruhu občanů se zájmem o cyklodopravu může napomáhat v orientaci v dané problematice.
Nové technické podmínky jsou klíčovým technickým dokumentem pro
zlepšování podmínek pro cyklodopravu a vešly v platnost v červnu tohoto roku. Materiál je zdarma volně
k dispozici ke stažení zde. ●

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 77. výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s názvem Deinstitucionalizace sociálních služeb za
účelem sociálního začleňování III. Podporovány budou služby typu osobní asistence,
pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace,
průvodcovské a předčitatelské služby apod. Dotaci bude možné získat i na výstavbu denních či týdenních stacionářů, chráněného bydlení, sociálně-terapeutických dílen, center
denních služeb, domovů se zvláštním režimem apod. Cílem je umožnit uživatelům zařízení sociálních služeb setrvání v přirozeném prostředí a aktivní zapojení se na trh práce
a do společnosti. Žádosti o podporu bude možné předkládat od 25. října. Více informací
k výzvě naleznete zde. ●
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