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SEZNAM PROJEKTŮ PŘIHLÁŠENÝCH DO SOUTĚŽE BUĎTE 
INSPIRACÍ 2022 V KATEGORII INOVATIVNÍ PROJEKT  

 

1. Povídání o Evropské unii s integrací nových sousedů 

2. 4.0 DAY - Den pro rozvoj vztahu k technice 

3. Proměny v naší škole 

4. Digitalizace destinace Krajina pod Sněžkou 

5. Příměstské tábory v regionu Náchodska 

6. Chytré a energeticky soběstačné veřejné osvětlení v Žernově 

7. Společně za úsporou energií 

8. Online rezervační systém pro vstup do Adršpašských skal propojený s 
online nákupem parkovacího místa 

9. Patnáct zastavení utrpení a naděje 

10. Komunitní sociální práce na venkově 

11. Odlehčovací služba – Honkova ulice 

12. Tékáčko – Technologická klub Albrechtice nad Orlicí 

13. Podpora snižování produkce směsného komunálního odpadu a zlepšení 
funkčnosti odpadového systému města Police n. M. 

14. Profesionalizace veřejné správy a zpracování strategických a koncepčních 
dokumentů 

15. Metropolitní optická síť Blešno 

 

 



 

Soutěž „Buďte inspirací 2022 – kategorie Inovativní projekt 

Povídání o Evropské unii s integrací nových sousedů 

Soutěžící Místní akční skupina Krkonoše, z.s. 

Web: www.maskrkonose.cz  

Popis 
projektu: 

„Pomáháme měnit vaše sny v realitu.“ Takto bychom mohli uvést projekt, který vzešel z iniciativy jedné maminky žáků základní školy ve Vrchlabí. Pilotní projekt se 
zaměřuje na osvětu Evropského společenství a v rámci předsednictví České republiky v Evropské unii odstartoval sérii besed na  ZŠ Školní Vrchlabí. Zábavnou metodou 
jsou děti motivovány a povídají si o tom, co je Evropa, kde leží, jaká zde žijí zvířata, kam jezdí na dovolenou. Pod vedením zkušené politoložky Markéty Juptnerové, 
odborné asistentky na České zemědělské univerzitě v Praze, realizuje Místní akční skupina Krkonoše osvětový výukový program. V rámci udržitelnosti projektu sehnala 
MAS finanční podporu od nezávislé nadace Nadace Via, která vyznává stejné hodnoty jako místní akční skupiny. Rozvíjí komunitní život a filantropii v Česku. Podporuje 
lidi, kteří společně pečují o své okolí a kteří darují druhým. Tak jako vzorový příklad paní Juptnerové, která první besedy realizovala pro školu zdarma.  

Důležitou součástí hodinové výuky je srozumitelné vysvětlení, že v EU jsou státy, které spolu kamarádí, vzájemně si pomáhají a jsou si navzájem prospěšné, jako např. 
v momentální situaci s válkou na Ukrajině. Dětem z 1. stupně a učitelům základních škol jsou představeny hodnoty a pilíře Evropské unie. Besedy jsou doplněny o krátká 
videa, mapy, slidy a zábavné kvízy. Jedná se o vzorovou ukázku metody LEADER, kdy zespoda z potřeb aktivních lidí přes síťování se základními školami, představitelkou 
vysoké školy a MAS Krkonoše, vznikl úžasný projekt. I když Místní akční skupina Krkonoše není koordinátorem MAPů pro vzdělávání, snaží se animovat své území a 
pomáhá k jeho regionálnímu rozvoji. 

Inovativnost: Unikátnost projektu vidíme v původní iniciativě aktivní maminky, která spatřovala potřebu v edukaci dětí v evropských záležitostech, ve kterých mají mezery i dospělí. 
Na krajské i republikové úrovni se jedná o pilotní projekt, který přímo na venkově seznamuje žáky 1. stupně s demokratickým společenstvím, ve kterém žijeme. Síťování 
se základními školami a propojení s vysokou školou přidává projektu profesionalitu a odbornost. Metodu LEADER tak krásně můžeme srozumitelně přiblížit i veřejnosti. 
Aktivní lidé vycítí potřebu, která se může proměnit v osvětu EU. MASka je blízko, pomůže zrealizovat nápad a sehnat finance. Projekt se nevytváří uměle a "neohýbá" 
se dle výběrových kritérii či klíčových kompetencí a opatření, ale vznikne zespoda (v Krkonoších). A peníze se mohou sehnat i mimo dotační příležitosti EU. 

Prospěšnost 
pro občany: 

V rámci pokračování projektu zapojíme 200 dětí z Ukrajiny a 750 českých dětí z území MAS Krkonoše. Dopady projektu nejsou pouze v osvětě EU, ale také v integraci 
nově příchozích dětí, v profesionálním a odborném přístupu politoložky a zaškolení pedagogů. Děti mohou ve svých rodičích vzbudit zájem poznat výhody Evropského 
společenství a lépe porozumět aktuálnímu politickému dění.  Prospěšnost pro školy a žáky vidíme i v jiném pohledu z venčí a ve výuce, která je školám nabídnuta 
zdarma. 

Zapojení 
veřejnosti: 

Projekt vzešel z iniciativy veřejnosti - maminky žáka na základní škole. Projekt byl komunikován s koordinátorem MAPů v ORP Vrchlabí - Svazkem Horní Labe a odborem 
školství. Všichni projekt s radostí uvítali, ale finanční pomoc nebyla nabídnuta. Pan ředitel Pleva i učitelé na Základní škole Školní ve Vrchlabí si besedy pochvalovali a 
celkem proběhlo 15 výukových hodin. 

Udržitelnost: Udržitelnost projektu je zajištěna díky finanční podpoře Nadace Via a poradenské pomoci MAS Krkonoše. V budoucnu MASka pomůže s vyhledáváním dotačních 
příležitostí či může projekt posloužit jako příklad dobré praxe pro dalších 14 MAS v Královéhradeckém kraji. Návaznost může být zajištěna i prostřednictvím šablon nebo 
MAPů. 

Financování: 50 000,-Kč na 30 besed ve školách na území MAS Krkonoše, zdroj: Nadace VIA 

 

http://www.maskrkonose.cz/
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4.0 DAY - Den pro rozvoj vztahu k technice 

Soutěžící Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. 

Web: youtube.com, tisková zpráva 

Popis 
projektu: 

Školy a podnikatelé v regionu Novoměstska ve vzájemné spolupráci rozvíjí vztah dětí k technice a digitalizaci. Pod koordinací MAS došlo k propojení různých stupňů 
škol v území a podnikatelské sféry, z čehož vznikl právě zážitkový 4.0  DAY. Akce byla zaměřena na rozvoj vztahu k technice, týmové spolupráci a celkově přiblížení 
technického světa dětem. 

Inovativnost: V roce 2021 se uskutečnil již 2. ročník projektového dne 4.0 DAY. Téměř tři stovky žáků 5. a 7. tříd základních škol z regionu Novoměstska se v prostorách místní střední 
průmyslové školy zúčastnily projektového dne. Projektový den vznikl propojením pedagogů z téměř všech škol na Novoměstsku v rámci projektu MAP, který realizuje 
Místní akční skupina. Den byl koncipován formou stanovišť, která zajišťovali samotní učitelé ve spolupráci s podnikatelskými subjekty. Děti si v průběhu dne prošly jak 
manuální činností, tak robotikou, základy programování a dalšími aktivitami spojenými se světem techniky. Smyslem bylo přiblížit technický svět právě dětem a 
motivovat je k pozitivnímu vztahu k technice a digitalizaci. Průvodci pro týmy žáků ze ZŠ byli sami žáci místní střední školy. Již druhý ročník v pořadí se uskutečnil v 
prostorách polytechnického centra, které na střední škole vzniklo díky propojení neinvestiční a investiční činnosti místní akční skupiny. 

Prospěšnost 
pro občany: 

Budování pozitivního vztahu k technice a digitalizaci u našich nejmenších.  

Propojení školství a podnikatelských subjektů. 

Propojení spolupráce učitelů ze všech stupňů škol v regionu, příprava celé akce ve spolupráci několika subjektů pod koordinací Místní akční skupiny. 

Rozvoj vztahů v mladším a starším školním věku - průvodci z řad žáků SŠ pro mladší žáky ze ZŠ. 

Zapojení 
veřejnosti: 

4.0 DAY se konal v rámci projektu pro rozvoj vzdělávání MAP II Novoměstsko, který realizuje Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.  Akci se podařilo uskutečnit 
díky spolupráci a zázemí SPŠ Nové Město nad Metují.  

V rámci pracovní platformy projektu se schází učitelé z téměř všech škol a jedním z výstupů jejich práce je právě tento den - 4.0 DAY. 

Došlo k propojení spolupráce učitelů ze všech stupňů škol v regionu, příprava celé akce proběhla ve spolupráci několika subjektů pod koordinací Místní akční skupiny. 

Udržitelnost:  Jednotlivé subjekty chtějí dále spolupracovat a pokračovat v realizaci 4.0 DAY každý rok i bez případného grantového zajištění. 

Financování: 100 000,- Kč, zdroj: 85 % EU, 15% SR 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X-x82X5LgSA%20
https://www.mapn.cz/tiskove-zpravy/tz-4.0-day-den-pro-rozvoj-vztahu-k-technice.html
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Proměny v naší škole 

Soutěžící NAD ORLICÍ, o.p.s. 

Web: www.nadorlici.cz  

Popis 
projektu: 

"Proměny v naší škole" – dvouměsíční projekt, který jsme vyhlásili v rámci našich projektů MAP Kostelecko a Vysokomýtsko. Projektem Proměny v naší škole jsme chtěli 
motivovat žáky k tomu, aby navrhli svůj vlastní projekt zasahující do některé ze sedmi oblastí společnosti, které J. A. Komenský definoval ve svém díle Obecná porada 
o nápravě věcí lidských: rodina, vzdělanost, vláda, víra, podnikavost, umění a média. Naše role v projektu by měla být pouze podpora žákům při práci na jejich projektu. 

Cílem projektu bylo aktivizovat žáky základních škol k realizaci konkrétní „dobré věci“ ve své škole či jejím přilehlém okolí. Mohli nechat popustit uzdu fantazii a 
kreativitě, aby navrhli něco dobrého pro sebe a své spolužáky, aby se rozhlédli kolem sebe a zjistili, co by chtěli zlepšit nebo změnit. Zapojení žáci měli spolupracovat 
jako tým. Účelem mělo být, aby konečná podoba projektu měla dlouhodobý charakter, a aby byla finanční podpora použita k nákupu hmotné věci, kterou budou moci 
žáci využívat a zároveň se mohlo do samotné realizace projektu zapojit co nejvíce žáků.  

Projekt měl své vyvrcholení v pondělí 28. března 2022, v den výročí 430 let od narození J. A. Komenského. Do kina v Borohrádku přijeli prezentovat své projekty žáci z 
8 základních škol. Za každou školu přijelo 3 až 20 žáků, kteří prezentovali svůj projekt - prezentací, písní, 3D modelem zahrady. Z dětí bylo vidět nadšení a kus práce, 
kterou na tom odvedly.  

Zapojené školy: Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, Masarykova ZŠ a MŠ Čermná nad Orlicí, Církevní základní škola Borohrádek, Základní škola a mateřská škola Zálší, 
Základní škola Týniště nad Orlicí, Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí, Základní škola a mateřská škola Lípa nad Orlicí a Základní umělecká škola Choceň. 
Díky zapojení do projektu a prezentaci svých projektů proměn na slavnostním zakončení obdržely všechny zapojené školy finanční podporu na realizaci svých projektů.   

Inovativnost: Inovativní bylo zapojení dětí do vzniku, přípravy a realizace projektu, včetně jeho prezentace před dalšími školami v regionu.  

Vznik – domluvit oblast, shodnout se se spolužáky, jaký projekt zvolit 

Příprava – reálnost projektu, rozpočet, příprava představení projektu – prezentace, píseň, 3D model, kresby a samotná prezentace 

Realizace – děti, ale často i rodiče se podíleli na realizaci projetku 

Příklady projektů: stolní fotbálek, naučná stezka J. A: Komenského, megapískoviště, posezení na zahradě, vyvýšené záhony a ohniště, … 

Prospěšnost 
pro občany: 

Projekt má dopad zejména na žáky, ale i učitele – dal dětem prostor, rodiče se zapojili do dění na škole. 

Zapojení 
veřejnosti: 

Spolupracující subjekty: školy, děti, rodiče, během setkání školy mezi sebou - zapojení MAS, MAP, spolupráce s realizátory projektu komensky2020.cz 

Udržitelnost: Jednotlivé školy si péči o výstupy zajišťují samostatně. V roce 2023 nebo 2024 v rámci projektu MAP IV chceme aktivitu zopakovat. 

Financování: 120 000,-Kč, zdroj: Místní akční plány vzdělávání Kostelecko a Vysokomýtsko 

http://www.nadorlici.cz/aktuality/promeny_v_nasi_skole-detail_textovy_clanek-62-0-0-788.html
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Digitalizace destinace Krajina pod Sněžkou 

Soutěžící Svazek obcí Východní Krkonoše 

Web: www.krajinapodsnezkou.cz  

Popis 
projektu: 

Digitalizace veřejné správy v oblasti cestovního ruchu je jedno z hlavních témat projektu digitalizace destinace. Nejde ovšem o jediný cíl, dalším cílem projektu je použití 
digitálních nástrojů k naplnění cílů udržitelného cestovního ruchu ve východních Krkonoších. V rámci projektu se podařilo sjednotit hlášení cizinecké policii, statistickému 
úřadu a obci (místní poplatek z pobytu) do jednoho online formuláře, který je přístupný ubytovatelům ve webové aplikaci. Obce získaly systém pro elektronickou evidenci 
poplatku z pobytu, který šetří čas úředníků, kteří dříve pročítali papírové knihy hostů. Na délku pobytu hosta je vydávána Karta hosta, která ubytovaným v regionu 
ukazuje, že východní Krkonoše nejsou jen Sněžka, ale že mohou navštívit další zajímavá místa v podhůří. Cíleným marketingem a nástrojem v podobě Karty hosta se tak 
destinace snaží distribuovat lidi v území (ulehčit hřebenům Krkonoš a motivovat lidi k návštěvě podhůří, kde se tak podporuje podnikatelské prostředí) a v čase (jak 
během dne, tak v rámci celého roku). Karta hosta není jediným nástrojem, pro místní je distribuována Karta občana, která umožňuje za zvýhodněných podmínek 
navštěvovat atraktivity a výhodněji nakupovat u místních obchodníků. 

V průběhu nadcházející zimy bude připraven také eshop, který umožní lidem plánovat svou dovolenou v destinaci s předstihem. Eshop nabídne kromě největších 
atraktivit v regionu také ty zatím opomíjené. Díky rezervačnímu systému bude možné zakoupit s předstihem vstupy do míst, kam se turista nyní nedostane (trutnovský 
pivovar, Reincars,...), to umožní rozšířit nabídku regionu. Zároveň umožní efektivní distribuci v čase – lanovka na Sněžku či tvrz Stachelberg mohou motivovat návštěvníky 
k nákupu vstupenek na konkrétní časy, kdy se nevytvářejí fronty, navýší tak svou návštěvnost a zlepší zážitek návštěvníků, kteří nebudou čekat v dlouhých frontách. 

Inovativnost: Poprvé v ČR destinace vytváří kompletní ekosystém společně propojených digitálních nástrojů, které jednak zjednodušují administrativu spojenou s cestovním ruchem, 
ale zároveň zlepšují zážitek návštěvníků v regionu a přináší výhody také místním. Projekt je zároveň tzv. proof of concept eTuristy, systému, který zdigitalizuje veřejnou 
správu v oblasti cestovního ruchu v celé ČR. Troufáme si říci, že alespoň na krajské úrovni je unikátní také vzniknuvší komunikační platforma, která je otevřená, a kde se 
pravidelně setkávají zástupci soukromého a veřejného sektoru, aby posouvali region kupředu společně. 

Prospěšnost 
pro občany: 

Ubytovatelé šetří čas, který dříve věnovali vyplňování reportů cizinecké policii, obci a statistickému úřadu. Zároveň mají k dispozici pro své hosty Kartu hosta. 
Úřady šetří čas evidencí poplatků a mohou tak svou kapacitu věnovat dalším činnostem. 
Hosté v regionu mohou čerpat slevy a další výhody v regionu. Objevují místa, které netrpí overtourismem a odnášejí si celkově lepší dojem z destinace. 
Místní mohou objevovat zatím neobjevené a využívat dalších výhod v regionu. Zároveň získali partnera, který s nimi komunikuje o problémech spojených s CR. 
Ochrana přírody získala partnera, který se snaží společně plnit cíle udržitelného cestovního ruchu. 

Zapojení 
veřejnosti: 

Než se na samotném projektu začalo pracovat, probíhaly dva roky desítky jednání, schůzek, PS ... Cílem bylo zmapovat potřeby a cíle regionu, a to hlavně z pohledu 
mimo veřejnou správu, protože ten byl na Svazku obcí již známý. Díky tomu vznikla nová právní forma, která se o celý projekt bude do budoucna starat tak, aby umožnila 
rovnocenné zapojení i soukromého sektoru. Na pravidelné bázi se schází zástupci soukromého (ubytovatelé, poskytovatelé služeb,...) a veřejného sektoru. Platforma je 
otevřená a kdokoliv projeví zájem participovat, jsou mu dveře otevřené. To zaručuje další společný a udržitelný rozvoj regionu a zapojení odborné veřejnosti. 

Udržitelnost: Financování destinace je nastaveno tak, že z každého vybraného místního poplatku z pobytu v regionu je odvedeno 5,- Kč do destinačního fondu. Zároveň se do 
financování formou členských příspěvků zapojuje soukromý sektor. Tyto zdroje nám umožnují destinaci dále rozvíjet nejen již spuštěnými nástroji. 

Financování: 6 000 000,- Kč, zdroj 0 % EU; 23,4 % KHK; 46,6 % CzT; 30% obce 

http://www.krajinapodsnezkou.cz/
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Příměstské tábory v regionu Náchodska 

Soutěžící Místní akční skupina Stolové hory, z. s. 

Web: www.mas-stolovehory.cz - primestske tabory 

Popis 
projektu: 

Místní akční skupina Stolové hory ve spolupráci se školami, spolky a jednotlivci pořádá příměstské tábory pro děti na 1. stupni základních škol během školních práznin. Díky tomu 
mohou rodiče vykonávat svoje zaměstnání a zároveň je o jejich děti postaráno. Během dvou let probíhá celkem 48 turnusů v 8 obcích v celém regionu, což je jednou z výhod 
celého projektu – rodiče a jejich děti mají tábory blízko svého bydliště. Myšlenka projektu je inovativní v tom, že je program táborů věnován místně zakotvenému učení a především 
je část táborů pořádána i pro hendikepované děti, na které se často zapomíná.  

Cíl projektu byl stanoven pomocí metody SMART. 

S (specifický) – projekt je zaměřen na realizaci příměstských táborů v regionu Náchodska v letech 2021 a 2022 v době školních prázdnin. Specifičnost projektu tkví také v tom, že 
každý turnus je zaměřen na místně zakotvené učení, aby děti lépe poznaly místo, kde vyrůstají, a také k němu získaly hlubší vztah. Výraznou inovaci lze spatřovat i v tom, že jsou 
tábory nabízené i pro tu skupinu rodičů, která má děti s postižením. Tito rodiče mají obvykle omezenou možnost sladit osobní a profesní život  a tábory jim výrazně pomáhají k 
pracovnímu uplatnění, a i k určité psychické hygieně. 

M (měřitelný) – výstupem projektu je 48 uspořádaných táborů a 150 podpořených osob. 

A (adekvátní) – MAS  jako žadatel je organizací, která síťuje a propojuje celý region Náchodska, proto má vazby na organizace či konkrétní osoby, které mají s pořádáním 
příměstských táborů bohaté zkušenosti a které jsou ochotny se na realizaci táborů spolupodílet.  

R (realistický) - reálnost projektu byla posuzována jednak z hlediska kapacity MAS jako žadatele, který má na starosti organizační část projektu, ale také z hlediska poptávky o 
příměstské tábory. MAS má spoustu zkušeností s koordinací projektů i lidí, navíc v území zná mnoho subjektů, které zajišťují součinnost při pořádání táborů i naplňování programu 
zaměřeného na místně zakotvené učení (napříkald skrze projekt Rozvoj vzdělávání na Náchodsku - MAP 2). Zájem o příměstské tábory byl zjišťován skrz ředitele ZŠ, knihovny a 
další organizace, které pracují s dětmi a mají přehled o poptávce rodičů po příměstských táborech. Zároveň MAS využila i vlastních kontaktů, získaných při pořádání přednášek 
nebo workshopů pro rodiče dětí (taktéž v projektu Rozvoj vzdělávání na Náchodsku - MAP).  

T (časově ohraničený) – příměstské tábory budou konány v době školních prázdnin během let 2021 a 2022. 

Důležitým faktem je, že jsou tábory přístupné všem bez ohledu na sociální a finanční situaci rodiny (rodiče budou hradit pouze stravné mimo rozpočet projektu), takže třeba i 
rodiny ohrožené sociálním vyloučením mohou využít příměstských táborů v případě, že pečující osoby hledají zaměstnání. Pokud by jejich děti nemohly tábory využít, jejich snaha 
sehnat zaměstnání by v době školních prázdnin byla značně ztížena. 

Aktuálně je projekt stále v běhu, avšak již nyní lze tvrdit, že nadmíru splnil očekávání žadatele i zapojených partnerů. Tábory jsou, i díky propagaci ze strany MAS (facebook, 
zpravodaj Stolovky, web či youtube kanál), obsazené. Také díky společným schůzkám došlo k propojení partnerů, kteří tábory organizují. Během léta 2022 tak dochází k návštěvám 
"zdravých" dětí u těch hendikepovaných v prostorách novoměstské NONA. Děti si společně zahrály paralympijský sport boccia, opekly buřty a "zdravé" děti si vyzkoušely, jak se 
poznávají věci podle hmatu, zkusily si orientaci v prostoru se zavázama očima, ovládaly vozík, ale především se družily s dětmi s Downovým syndromem, autismem a dalšími, kteří 
mají různé fyzické či mentální postižení. Důraz na místně zakotnené učení s sebou přínáší také první výstupy. V minulém roce bylo vytvořeno pexeso, které si děti samy namalovaly. 
Letošním cílem táborů je díky "prázným pohledům", na které děti nakreslí zajímavá místa v regionu, které navštívily, a jež posílají do kanceláře MAS, vytvořit tipy na výlety s dětmi. 
Na podzim letošního roku by tak měla vyjít brožura, která bude distrubuována do infocenter v území, organizátorům táborů, ale také například do místních škol. Tato publikace 
bude sloužit jako inspirace pro rodiče, učitele a nadšence, kteří pro děti oragnizují různé neformální vzdělávání k výletům po okolí.  

Místní akční skupina Stolové hory aktuálně podává v rámci OPZ+ navazující projekt, díky kterému by příměstské tábory mohly být v území i následující tři roky.  

 

https://www.mas-stolovehory.cz/primestske-tabory-v-regionu-nachodska/
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Inovativnost: Příměstské tábory na Náchodsku jsou organizovány v celém regionu. Rodiče dětí si tak mohou vybírat z široké nabídky táborů dle lokace, času i program jednotlivých táborů. 
Nejvýraznější inovací je inkluzivní přístup, neboť tábory jsou určeny pro všechny děti, tedy včetně těch s fyzickým či mentálním postižením. Díky znalosti aktérů a vhodné 
koordinaci ze strany MAS, která je realizátorem projektu, dochází k spolupráci partnerů a vzniká unikátní možnost k propojení dětí z "běžných" táborů s hendikepovanými. Děti 
tráví společný čas a zkouší si, byť jen na chvíli, jaké je to žít s různými typy postižení, ale především se s dětmi seznamují a poznávají je blíž. Nadto je dalším důležitým bodem 
místně zakotvené učení, které propojuje všechny tábory. Díky projektu vznikne brožura s nabídkou tipů na výlety po okolí, které děti během programů navštívily a které samy 
nakreslily na prázdné pohlednice. Brožura bude distribuována do informačních center, škol i spolkům, které s dětmi pracují. 

Prospěšnost 
pro občany: 

Pracující rodiče z Náchodska mohou využít nabídky táborů z 8 obcí v regionu, které probíhají během jarních a letních prázdnin, a které pomáhají zajistit dětem, a to i 
hendikepovaným, smysluplný program zaměřený na poznávání místa, kde žijí, ale také na sportovní a výtvarné vyžití. Dalším významným prvkem je, že spolky a školy, které tábory 
skrze MAS organizují, mají lepší zázemí pro svoji činnost. Neboť díky vysokému paušálu v projektu si mohly nakoupit materiál, ale i potřebné vybavení jako tiskárny, laminovačky 
a podobně, jež využívají i pro další akce, které pořádají. Měkké projekty často neřeší výstupy projektů, které by byly určeny nepřímým účastníkům. Díky příměstským táborům 
však vznikne brožura, která nabídne tipy na výlety s dětmi po okolí a jež bude propagována (včetně on-line kanálů jako web či facebook). Brožuru budou díky distribuci do 
infocentrech moci využít nejen místní, ale i turisté. 

Zapojení 
veřejnosti: 

Partnery projektu MAS mohla oslovit i proto, že v rámci jejich největších projektů (SCLLD a MAP) kontinuálně mapuje území a věděla o potřebě pořádat tábory, protože v území 
poptávka značně převyšovala nabídku. Byly tak osloveny školy v území a další neziskové organizace, které pracují s dětmi. Toto území je navíc širší než působnost MAS Stolové 
hory, neboť například na projektu MAP spolupracovala s MAS Mezi Úpou a Metují, proto je do projektu zapojena například škola ve Lhotě za Červeným Kostelcem. A z území MAS 
Pohoda venkova je zapojena MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s. To zvýrazňuje spolupráci MAS v kraji. 

Udržitelnost: V rámci SCLLD 2021+ aktuálně MAS Stolové hory aktivně řeší navazující projekt se členy MAS a partnery, se kterými spolupracuje již v rámci stávajícího projektu. Navazující projekt 
bude podán na konci července, a díky němu by příměstské tábory mohly v následujícím tříletém období znovu ulehčit situaci rodičům během letních prázdnin. 

Financování: 3 032 400,- Kč, zdroj: dotace z Operačního programu Zaměstnanost 
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Chytré a energeticky soběstačné veřejné osvětlení v Žernově 

Soutěžící Městys Žernov 
Web: zernov.cz - chytre a energeticky sobestacne osvetleni 

Popis 
projektu: 

Projekt snižuje přímé náklady na spotřebu elektrické energie instalací fotovoltaické elektrárny na střechu obecní sokolovny včetně bateriového systému, propojení s veřejným 
osvětlením a tím uspoří finanční prostředky na provoz nočního svícení, které bude tímto systémem saturováno. Podružným cílem je instalace a vyžití moderních technologií, které 
odpovídají současným trendům. V neposlední řadě dojde i k naplňování aktuální Strategie rozvoje městysu, kde je využití fotovoltaiky explicitně popsáno. Obec Žernov má 
zpracovanou kromě Strategie rozvoje městysu i případovou studii na využití energeticky obnovitelných zdrojů i komunitní energetiku, kde jsou řešeny různé varianty, a kombinace 
FVE s veřejným osvětlením nám vyšla v tuto chvíli jako nejrealističtější a nejefektivnější řešení. Vzhledem k aktuální situaci na trhu energií a celosvětovými trendy se zastupitelstvo 
městysu v posledních dvou letech věnuje možným úsporám energií v obci a v poslední době i komunitní energetice. Ta je v současných zákonných podmínkách zatím nereálná, 
nicméně využití energie z fotovoltaické elektrárny pro jiný účel v rámci jednoho subjektu možný je.  

Obsahem projektu je vybudování fotovoltaické elektrárny s bateriemi na velké a nevyužité střeše místní obecní sokolovny a propojení tohoto systému s veřejným osvětlením, které 
bude získanou energii využívat. FVE má výkon 4,95 KWp, což je 11 panelů po 450 Wp. Baterie mají celkem 14,2kWh. Rozvaděč veřejného osvětlení je od sokolovny, kde budou FVE 
a baterie umístěny, vzdálen 480 m. V rámci projektu dojde k propojení těchto dvou míst vrchní kabeláží na sloupech ČEZ.  

Přínos pro Královéhradecký kraj spočívá v naplňování Strategie rozvoje KHK 2021-2027 a v Koncepci Královéhradeckého kraje Chytrý region - oblast 3.1.3 Energetika. Řešení je 
velmi inovativní a originální, může sloužit jako příklad dobré praxe pro další samosprávy. V případě, že se tento projekt osvědčí, může být inspirací pro další obce. Veřejným 
osvětlením disponuje každá obec a nevyužitými střechami často také. Přeprodávat energii zpět distributorům se vzhledem k současným sazbám nevyplatí. 

Finanční návratnost při současných cenách energií a dotaci je 13 let a 9 let s růstem energií o 5% za rok, což je spíše pesimistický odhad. Ve skutečnosti bude návratnost rychlejší. 

Veřejné osvětlení je v obci Žernov inovativní už několik let v tom, že je ovládáno pomocí webového rozhraní na PC nebo mobilním telefonem, což obec financovala z vlastních 
zdrojů. 

Energetická soběstačnost veřejného osvětlení bude stoprocentní zejména v letních měsících. V dalších částech roku bude energetická soběstačnost nižší, ale přesto efektivní. 
Podobná realizace podle našich informací v KHK nebyla zatím uskutečněna a jedná se o zcela inovativní a originální projekt. Fyzická realizace projektu probíhá v období červenec - 
srpen 2022.  

Inovativnost: Projekt je inovativní v ojedinělé myšlence "napájet" veřejné osvětlení z fotovoltaické elektrárny umístěné na objektu, který slouží jinému účelu (zde obecní sokolovně). Je to vlastně 
určitý druh "přeprodeje" el. energie v rámci jednoho subjektu, ale pod různými odběrnými místy (i čísly). Sokolovna tak bude saturovat veřejné osvětlení v celé obci v období jaro-
léto-podzim. Jedná se o první pokus o realizaci komunitní energetiky. Obě místa spolu totiž musí být propojena novým elektrickým vedením. 

Prospěšnost 
pro občany: 

Hlavní dopad je ekonomický. Obec bude instalací FVE k účelu zásobování veřejného osvětlení elektrickou energií  spořit finanční prostředky, které může použít  např. na investice, 
k dalšímu rozvoji obce atd. Bude to i dobrý příklad pro budoucí využití v rámci komunitní energetiky. Roční náklady na provoz osvětlení se s naší spotřebou nyní budou pohybovat 
kolem 80-90 tisíc Kč, přičemž předpokládáme, že více než polovina těchto nákladů  bude uspořena. Situace se ovšem mění téměř každý měsíc, ovšem ve prospěch tohoto našeho 
řešení. Návratnost tak bude jistě kratší, než je avizováno výše. 

Zapojení 
veřejnosti: 

Energetikou se zabývá jak Strategie rozvoje městysu, tak případová studie zaměřená přímo na obnovitelné zdroje v obci Žernov. Domnívám se, že takovouto studii nemá žádná 
obec I. typu v Královéhradeckém kraji. Je to jednoduchý, ale velmi konkrétní podklad pro možné využití obnovitelných zdrojů. Program rozvoje městysu byl samozřejmě projednán 
s občany na veřejných zasedáních, poslední aktualizace je z listopadu 2021, viz odkaz na web níže. 

Udržitelnost: Obec předpokládá, že je spoluinvestorem a bude zajišťovat po dobu životnosti údržbu projektu. Životnost by měla být přibližně 20 let. 

Financování: 674 967,- Kč, zdroj: dotace KHK 472 476,- Kč, vlastní financování 

https://zernov.cz/index.php/uredni-deska/957-program-rozvoje-mestysu-2019-2025-aktualizace-11-2021
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Společně za úsporou energií 

Soutěžící Hradecký venkov o.p.s. 

Web: hradeckyvenkov.cz/energetika 

Popis 
projektu: 

Hlavní myšlenkou projektu bylo zaktivizovat potenciál území k využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE). Záměrem je postupně vybudovat a instalovat fotovoltaické 
elektrárny na budovách v majetku obcí jako jsou obecní a kulturní domy, školy, jídelny, sportovní haly, knihovny a další obecní objekty. Tento záměr nás motivoval k 
vypracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) a k možnosti dát tak obcím přehled o spotřebě energií a o emisích v různých sektorech (obecní 
majetek, doprava, obyvatelstvo a terciální sektor). SECAP dává obcím možnosti na zlepšení energetické účinnosti a potenciálu OZE a poskytuje základ pro budoucí 
investice do energetiky. 

Inovativnost: Naší MAS se jako jediné v České republice podařilo vyjednat v roce 2021 se společností ENVIROS, s.r.o. Praha zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima 
obcí Hradeckého venkova (SECAP) zdarma v rámci svého dotačního projektu H2020 CEESEU. Nezbytnou podmínkou bylo, že Hradecký venkov o.p.s. přistoupí k Paktu 
starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, spolu s obcemi, které ve svých Obecních zastupitelstvech rozhodly o podpoře této iniciativy. Společnost ENVIROS 
nám v červnu 2022 předala vypracovaný Akční plán pro udržitelnou energii a klima v obcích Hradeckého venkova, který se v současné době postupně schva luje v 
jednotlivých obcích.  

V současné době je v paktu za Českou republiku přihlášeno 169 signatářů, z toho 38 je z našeho území. Akčních plánů předložených do iniciativy je pouze 12 a my věříme, 
že naši zastupitelé na obcích schválí tento strategický dokument do začátku nového volebního období a my budeme vkládat závazek pod šťastným číslem 13. 

Prospěšnost 
pro občany: 

Na základě výchozí emisní bilance z roku 2010 a s ohledem na navržená opatření, je možné vyčíslit dopady navržených opatření na konečnou emisní bilanci obcí velmi 
pozitivně. K roku 2020 se jedná o úsporu 36,31 % a k roku 2022 tak již můžeme říci, že dosahujeme úspory okolo 38 %. Tento vývoj a další projekty a opatření realizované 
na území MAS přispějí ke zlepšení životního prostředí, a tím se zkvalitní podmínky pro bydlení a rekreaci.   

Jsme přesvědčeni, že podpora a motivace všech zapojených aktérů v území bude přinášet stále více menších projektů, které budou podporovat vznik energetických 
komunit, které si vyrobenou elektřinu budou vyrábět, distribuovat a spotřebovávat na svém území. 

Zapojení 
veřejnosti: 

Veřejnost je informována a zapojována do procesu hledání úspor v rámci Místních dnů pro klima a energii, které pořádá MAS na svém území. První se uskutečnil 10. 6. 
2022 v Sověticích. Občané se mohli seznámit s hlavními opatřeními navrhovanými v rámci SECAP a konzultovat své záměry k úsporám energií na svých nemovitostech. 

Udržitelnost: Koordinaci, naplňování jednotlivých opatření Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, publicitu a osvětu bude zajištovat Řídící výbor. Velkou oporou je týmová 
posila energetického konzultanta, který postupně navštěvuje obce a spolupracuje se starosty. Společně připravují jednotlivé dílčí projekty, které budou přispívat k 
naplnění společného cíle a zároveň budou obcím pomáhat při zajištění energetické soběstačnosti.  Akční plán předpokládá realizaci velkého objemu investic v obytných 
domech mimo majetek obcí a také v terciárním sektoru. Tyto náklady budou muset vynaložit soukromí investoři a úkolem je tyto investory motivovat a usnadnit realizaci 
jednotlivých opatření využitím vhodných dotačních prostředků nebo jiných forem financování. MAS tyto aktivity podporuje jak koordinačně, tak osvětově. Cílem je mít 
na území energetického koordinátora EnKo MAS za podpory z Národního plánu obnovy. 

Financování: 1 301 736,- Kč na období 2022-2024, zdroj: vlastní zdroje 71 868,-Kč, dotace KHK 480 000,- Kč 

 

https://www.hradeckyvenkov.cz/energetika
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Online rezervační systém pro vstup do Adršpašských skal  
propojený s online nákupem parkovacího místa 

Soutěžící Technické služby Adršpach, s.r.o. 

Web: www.adrspasskeskaly.cz  

Popis 
projektu: 

V posledních letech se převážně Adršpašské skály potýkaly s nadměrným množstvím turistů a často byl Adršpach spojován s fenoménem zvaným overtourism. V soutěskách se tlačily davy, 
přeplněná parkoviště nutila k odstavování aut v zakázaných místech a na soukromých pozemcích. Důsledkem byly kolony a dopravní kolapsy, jejichž zvládnutí si vyžádalo nasazení policie 
a hasičů. Limity pro maximální počet návštěvníků v chráněném území byly opakovaně překračovány. Mediální obraz Adršpachu a samotné NPR měl spíše negativní kontext, jehož důsledkem 
byl např. nežádoucí úbytek vícedenních turistů, kteří se v lokalitě ubytují a jsou pro oblast lepším ekonomickým přínosem. Nebyla věnována pozornost marketingovým a organizačním 
nástrojům k lepšímu zvládnutí situace. Chyběla pružná spolupráce s partnery a subjekty cestovního ruchu. Bylo nutné provést změny, které povedou k lepší ochraně jedinečného přírodního 
dědictví a jeho zachování pro další generace. Zároveň s tím eliminovat dopravní kolapsy v území a zprostředkovat příjemný návštěvnický zážitek.  

Vznikl tak projekt na novou webovou prezentaci, rezervační, nákupní a redakční systém, který návštěvníkům přiblíží Adršpašské skály i region v nové podobě a společně s moderním 
způsobem nákupu e-vstupenky i e-parkovného zjednoduší odbavení a zároveň poskytne provozovatelům všechna potřebná data a statistiky. Unikátní řešení je i sjednocení nákupu, kdy 
návštěvník během procesu nákupu může zvolit jak vstupenku do skalního města, tak i samotný vjezd na parkoviště. Díky tomuto napojení dokážeme dopředu určit očekáváný nápor turistů 
i dopravy. Získaná data přispívají k lepší koordinaci zaměstnanců na parkovišti, prohlídkovém okruhu, ale také s policií a hasiči. Nový způsob organizace turistického ruchu v Adršpachu byl 
konzultován s dotčenými Dobrovolnými svazky obcí, Správou Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a státním podnikem Lesy ČR. Veřejnost, média, turistické kanceláře, agentury i centra 
byly o celém plánovaném spuštění nových webových stránek, e-prodeje vstupenek i parkovného informovány v předstihu prostřednictvím cílené mezinárodní informační kampaně, která 
byla k dispozici ve čtyřech jazykových mutacích (CZ, PL, DE, EN). K rozšíření informace o spuštění projektu bylo vyzváno cca 700 subjektů CR, počínaje Agenturou Czech Tourism s jejími 
pobočkami v zahraničí, Centrálou cestovního ruchu KHK, Společností pro destinační management Broumovska, Kladským pomezím o.p.s., infocentry, cestovními kancelářemi a konče 
samotnými provozovateli ubytovacích zařízení. Aktivní spolupráce s novináři vedla k šíření informace prostřednictvím tuzemských i zahraničních médií. Cíleně se nyní tak díky modernímu 
online řešení nákupu optimalizuje počet návštěvníků. Aktivně se sledují výsledky a statistiky. Díky tomu je systém i kapacity možné efektivně nastavovat. Aktuální informace se k 
návštěvníkům dostávají prostřednictvím aktualizací, které jsou zveřejněny na webu, Facebooku a Instagramu. Celý záměr je v souladu s platným plánem péče o NPR Adršpašsko-teplické 
skály a Koncepcí práce s návštěvnickou veřejností z roku 2019, kterou nechala zpracovat Správa CHKO Broumovsko. A jak probíhá samotný e-nákup? Po výběru zvoleného dne, vyplnění 
nezbytných údajů a zaplacení online platební kartou, dostává návštěvník okamžitě vše potřebné na svůj email. Každá vstupenka tak obsahuje unikátní QR kód pro snadnou kontrolu a 
identifikaci ve skalním městě i na parkovišti. Součástí e-vstupenky jsou i nezbytné pokyny o příjezdu do Adršpašských skal i pokyny o tom, jak se chovat bezpečně ve skalním městě v souladu 
s přírodou. Díky vlastní, na míru provedené jednoduché mobilní aplikaci pak může obsluha prohlídkového okruhu kontrolovat aktuální stav volných míst do skal a na parkovišti, a zároveň 
pomocí dané mobilní aplikace vstupenky s daným unikátním QR kódem validovat nebo ověřovat jejich platnost. Od začátku jsme dbali na to, aby měli návštěvníci na novém webu k dispozici 
bohatý, podrobný obsah a zajímavosti, a to dokonce ve více jazycích, včetně e-nákupu. Moderní design a grafika nového webu nabízí kromě online nákupu přehledné informace o 
možnostech dopravy s cílem motivovat návštěvníky k cestě do Adršpachu vlakem, autobusem nebo na kole. Dále nabízí interaktivní mapu prohlídkového okruhu, webkamery, tipy na výlety 
v okolí, seznam ubytovatelů, restaurací a spoustu dalších užitečných informací. Nezbytnou součástí jsou aktuality a dění ze skalního města, které pravidelně zveřejňujeme. Díky navázání 
aktivní spolupráce se Společností pro destinační management Broumovska a městem Teplice nad Metují, vznikl informační leták, který návštěvníky mířící do Adršpachu informuje o 
obsazenosti parkovišť a vyprodaných vstupenkách do Adršpašského skalního města. V případě, že jsou parkoviště plně obsazená, zástupci Policie ČR zastavují řidiče na příjezdových cestách 
do Adršpachu a informují prostřednictvím letáku o nastalé situaci. Informační materiál sděluje, že bez předešlé rezervace vstupenek a parkovacího místa není možné v danou chvíli navštívit 
Adršpašské skály. Dále je zde vyznačena mapka se záchytnými parkovišti s navazující vlakovou dopravou. Důležité je upozornění na ověření dostupnosti vstupenek a jejich nákup předem. 
Součástí je také prezentace dalších zajímavých turistických cílů v regionu. Další unikátností je, že i sama policie nebo dobrovolní hasiči mají přístup do systému díky aplikaci a mohou tak 
sledovat aktuální stav parkovišť i obsazenosti prohlídkového okruhu. 

  

http://www.adrspasskeskaly.cz/
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Inovativnost: Jedná se o unikátní projekt, který zamezuje tzv. overturismu v oblasti. Pomocí hodinových limitů počtu návštěvníků a odstupňovaných cenových tarifů došlo k rozprostření 
návštěvnosti do celého dne. Nadstavbou je možnost objednání parkovacího místa, která zvýšila úroveň celkového návštěvnického zážitku. Díky novým webovým stránkám 
může návštěvník, v předstihu z pohodlí domova, ověřit možnosti parkování a vstupu na samotný prohlídkový okruh Adršpašských skal. Projekt má jasnou vizi a udržitelnost. 

Prospěšnost 
pro občany: 

Pro obyvatele Adršpachu a okolí přinesl projekt především celkové zklidnění dopravy. Nedochází k dopravním kolapsům jako tomu bylo v minulosti. Parkování na celý den a 
nabídka doplňujícího programu v Adršpachu (návštěva zámku, restaurací a dalších výletů, využití taktové vlakové dopravy Adršpach - Teplice nad Metují) motivuje jednodenní 
návštěvníky k tomu, aby setrvali v oblasti co nejdéle, a tím podpořili subjekty cestovního ruchu v této oblasti. 

Zapojení 
veřejnosti: 

Veřejnost dostávala prostor v rámci zasedání zastupitelstva obce Adršpach. Zastupitelstvo vyslyšelo četné připomínky a diskutovalo se sdružením aktivních obyvatel. Některé 
konkrétní návrhy sdružení byly do projektu zapracovány. Jednalo se především o vzhled a obsah webových stránek. Projekt byl diskutován v rámci jednání Dobrovolných 
svazků obcí Policka a Broumovska. S městem Teplice nad Metují probíhala jednání ohledně zapojení parkovacích ploch do rezervačního systému a rozšíření rezervačního 
systému o Teplické skalní město. Vedení města Teplice n. M. nakonec vyhodnotilo participaci jako nepotřebnou. Od začátku probíhá aktivní spolupráce s městem Mieroszów 
na polské straně. Město vyšlo vstříc s informační kampaní ohledně zavedení rezervačního systému a dále s umístěním bannerů informujících  o rezervaci vstupenek do 
Adršpašských skal. Společnost pro destinační management Broumovska (SDMB) zajišťovala rozšíření tiskových zpráv na subjekty cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí. 

Udržitelnost: Pokračování projektu je závislé na smluvním ujednání se státním podnikem LČR. Obec Adršpach má nyní pronájem prohlídkové okruhu do roku 2026. Vzhledem k 
celosvětovému trendu, kdy se velmi atraktivní oblasti uchylují k zavedení limitů, rezervací vstupů a online nákupu vstupenek, je nová organizace turistického ruchu v 
Adršpachu velmi dobrým základem k tomu, aby chráněné území netrpělo živelným přílivem turistů, ale zároveň byl potenciál turistického ruchu dostatečně využitý. V tom je 
jednoznačně obsažena udržitelnost tohoto projektu. 

Financování: 597 000,- Kč 
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Patnáct zastavení utrpení a naděje 

Soutěžící Městys Nový Hrádek 

Web: youtube.com 

Popis 
projektu: 

Myšlenka vytvořit tuto křížovou cestu vznikla v roce 2020. Na realizaci se společně s městysem Nový Hrádek podílely čtyři střední školy: 

• Střední škola řemeslná Jaroměř se postarala o výrobu křížů, kování a keramických částí.  

• Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř vytvořilo texty na informačních tabulích a krátké úvahy k jednotlivým zastavením. 

• Česká lesnická akademie Trutnov dodala dřevo na samotnou výrobu křížů.  

• Střední průmyslová škola Otty Wichterleho z Hronova zpracovala grafickou podobu. 

Symbolikou celé křížové cesty jsou ruce, které mají představovat řemesla, jež byla u jejího zrodu. Dalším významem může být i vzájemná pomoc a spolupráce. Díky nim 
celý projekt vznikl. Skrze krátké úvahy studentů by cesta měla vést k zamyšlení nad minulostí, ale i nad současnou dobou a jejími problémy. Jednotlivé úvahy naleznete 
pod QR kódy umístěnými u každého z křížů. 

Křížová cesta začíná nedaleko Rozhledny na Šibeníku (otevřena v r. 2020) nad Novým Hrádkem. Z ní uvidíte na Krkonoše, Hradec Králové, Kunětickou horu, Železné hory, 
Českomoravskou vrchovinu a část Orlických hor. Při dobré viditelnosti dohlédnete i na Ještěd nebo Kaňk u Kutné Hory. Trasa dlouhá 2,5 km, kterou částečně prochází 
Jiráskova turistická stezka, Vám poskytne výhledy na Orlické hory a do údolí říčky Olešenky. Po cestě je patnáct zastavení a na začátku si v infocentru můžete vyzvednout 
prospekt s bližšími informacemi o trase. 

Přínosem projektu je prezentace prací žáků středních škol Královéhradeckého kraje a zvýšení zájmu uchazečů o studium prezentovaných učebních oborů a škol. Zároveň 
došlo ke zvýšení turistické atraktivity v regionu. 

Inovativnost: Projekt podporuje rozvoj kreativity a inovativnosti ve výuce, přispívá ke spolupráci středních škol a samosprávy. 

Prospěšnost 
pro občany: 

Prezentace prací žáků středních škol Královéhradeckého kraje a zvýšení zájmu uchazečů o studium těchto učebních oborů a škol. Zvýšení turistické atraktivity v regionu 
a vytvoření místa k zamyšlení a rozjímání nejen pro věřící. 

Zapojení 
veřejnosti: 

S občany a majiteli pozemků byla konzultována trasa křížové cesty. Slavnostního otevření se zúčastnilo velké množství občanů. 

Udržitelnost: Udržitelnost projektu je zajištěna městysem Nový Hrádek, který bude ve spolupráci se školami zajišťovat údržbu jednotlivých prvků i celé trasy. 

Financování: 469 152 ,- Kč, zdroj: dotace KHK 350 000,- Kč, vlastní financování 

https://www.youtube.com/watch?v=hzY5_bWwx1Y&ab_channel=M%C4%9BstysNov%C3%BDHr%C3%A1dek
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Komunitní sociální práce na venkově 

Soutěžící Hradecký venkov o.p.s. 

Web: hradeckyvenkov.cz/ksp facebook.com/hradeckyvenkov 

Popis 
projektu: 

Projekt je zaměřen na podporu osob vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených (dále také „cílových skupin“), z komunity malých obcí, z důvodu jejich složité 
životní situace. Cílem projektu je zavést v malých venkovských obcích systematickou komunitní sociální práci, kdy budou aktivizovány cílové skupiny, které se ve 
spolupráci se samosprávou a místní komunitou budou podílet na řešení své nepříznivé životní situace. Bude nastaveno sociální poradenství a pomoc na míru s ohledem 
na znalost místních poměrů. 

Inovativnost: Jedná se o pilotní projekt, který ověřuje způsob provádění komunitní sociální práce ve 32 malých venkovských obcích na území mikroregionů Nechanicko a Urbanická 
brázda. V rámci projektu je rozvíjena spolupráce obcí a odborných organizací v sociální a komunitní práci. V roce 2020 na začátku projektu byl vypracován společný 
Komunitní sociální plán, roční akční plán a v dalších letech se postupně ověřuje jejich fungování v praxi. Realizaci projektu výrazně poznamenala opatření související s 
pandemií covid. Díky tomu vznikla v rámci projektu nová pozice – komunitní pracovník, který v době, kdy nebylo možné realizovat společná setkávání, zajišťoval 
individuální práci s klientem zaměřenou na aktivizaci a zamezení izolace klienta, k rozvoji zájmu o dění v obci (komunitě), předávání informací ze života v místě, aktualit 
a plánů na další období. V současné době jsou tito komunitní pracovníci součástí realizačního týmu a pomáhají realizovat setkávání, besedy a další aktivity realizačnímu 
týmu.   

Prospěšnost 
pro občany: 

Osobám vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým je poskytována včasná intervence pokud možno v místě jejich bydliště.  Do řešení jejich nepříznivé životní 
situace je vtažena místní komunita a samospráva a tím je zajištěno, že se těmto osobám dostane i další podpory (pokud budou chtít). 

Díky dlouhodobé systematické komunitně sociální práci odborného týmu dochází u obyvatel v území k pochopení potřeb osob z cílových skupin a uvědomění si, že každý 
se může stát ohroženým sociálním vyloučením. Ve společnosti dochází k pochopení problematiky sociálního ohrožení a sociálního vyloučení veřejností a minimalizují se 
obavy ve svém okolí promluvit o problému a pomoci s jeho řešením. 

Zapojení 
veřejnosti: 

Veřejnost je do projektu zapojena od začátku, stejně jako zástupci místních samospráv. Tyto dvě skupiny se podílely na mapování potřeb v území mikroregionů 
Nechanicko a Urbanická brázda, na tvorbě Komunitního sociálního plánu i akčního plánu. K účasti v pracovní skupině, která tyto dokumenty pomáhala vytvořit, průběžně 
vyhodnocovat a aktualizovat byli přizvání zástupci místních organizací a spolků a center (Dětský domov Nechanice, Komunitní centrum Hněvčeves, Centrum volného 
času Kunčice, Senior centrum Nechanice, Mikroregion Nechanicko a Urbanická brázda, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, …) i široká veřejnost. 

Veřejnost má zájem o sociální problematiku, účastní se aktivit, v rámci kterých jsou podávány aktuální informace v ze sociální oblasti, zástupci místních samospráv je 
pomáhají realizovat. Obě skupiny absolvují individuální konzultace s cílem pomoci osobě nějakým způsobem ohrožené, která žije v jejich blízkosti. 

Udržitelnost: Úspěšným zapojením veřejnosti a místních samospráv do aktivit projektu je dán předpoklad udržitelnosti nastavených postupů i po ukončení projektu. Veřejnost i 
zástupci obcí budou umět pomoci osobám v obtížné sociální situaci, budou umět navrhnout řešení problému. Budou mít informace, na koho se v případě potřeby pomoci 
mohou obrátit. Osvědčená pozice komunitního pracovníka může pokračovat pod záštitou jednotlivých obcí, případně jako dobrovolnická činnost. 

Financování: 2 919 355,- Kč, zdroj EU 2 481 452 Kč, NZ (bez vlastního zdroje financování) 437 903 ,- Kč 

 

https://www.hradeckyvenkov.cz/ksp
https://www.facebook.com/hradeckyvenkov
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Odlehčovací služba – Honkova ulice 

Soutěžící Statutární město Hradec Králové 

Web: socialnisluzbyhk.cz/ 

Popis 
projektu: 

Objekt slouží osobám, které mají sníženou soběstačnost a o které je jinak pečováno v přirozeném prostředí. Provozem zařízení odpovídá pobytové sociální službě domov 
se zvláštním režimem, avšak je určeno na dobu přechodnou max. 3 měsíců. Celková kapacita stavby je 35 lůžek ve 20 pokojích s vlastním sociální zařízením (5 
jednolůžkových, 11 dvoulůžkových pokojů a  4 dvoulůžkové pokoje pro imobilní klienty). Odlehčovací služba zajišťuje ošetřovatelskou a sociální péči o osoby, které mají 
sníženou schopnost se o sebe postarat a jsou v „domácí“ péči. Doba výstavby byla mezi 05/2020 a 05/2022. 

Myšlenkou bylo vytvořit klidný a hodnotný prostor pro pobyt specifické skupiny klientů, doplněný potřebným zázemím s jednoduchým a přehledným provozním 
schématem. Služba je poskytována klientům ve věku od 18 let výše, kteří nejsou schopni svoji sociální situaci řešit vlastními silami ani za podpory terénních 
pečovatelských služeb, a je třeba, aby byla pečující osoba zastoupena profesionální sociální službou v celodenním režimu. Základním principem bylo oddělení provozu 
veřejnosti a lůžkové části klientů při umožnění snadné obsluhy personálem.  

Vlastní objekt je řešen jako kompaktní hlavní hmota se dvěma podélnými částmi, které se na ni napojují. Tato dvě křídla (východní a západní) vymezují prostor vnitřního 
atria, které slouží jako společenský venkovní prostor klientů zařízení, je přístupné jak přímo z pokojů v 1.NP., tak ze společné vstupní haly.  

Centrální část má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. V 1. NP jsou vstupní prostory. Ve 2. NP jsou situovány provozy zajišťující stravování klientů a centrální 
hygienické zázemí, ve 3. NP je situováno zbývající administrativní zázemí. Ve 3. NP západního křídla je situována tělocvična pro klienty, na kterou navazuje zimní zahrada 
a letní terasa 

Inovativnost: Inovativnost projektu je dána jednak využitím nejmodernějších technických inovací a pak inovacemi sociálními, kdy projekt zcela nově přispívá k tomu, že lidé s omezenou 
soběstačností a výraznou závislostí na péči blízké osoby mohou co nejdéle setrvat v přirozeném domácím prostředí. Důraz je kladen na zachování funkčních rodinných 
vazeb. Pečujícím osobám je tak umožněno dopřát si odpočinek během starání se o své blízké. (nejde jen o odpočinek, ale i o situace, kdy je znemožněna péče např. ze 
zdravotních důvodů pečujícího) Technická inovativnost řešení je založena na tom, že objekt je vybaven nejnovější technologií, např.  polohovací lůžka se signalizací v 
případě pádu klienta z lůžka, závěsný kolejnicový systém, umožňující manipulaci s imobilními klienty z pokoje až do centrální koupelny, speciální vana s výklopnými dvířky 
a variabilní výškou. Dále objekt disponuje speciálně vybavenou kuchyní a prádelnou. Samozřejmostí je také pokrytí WIFI signálem a  elektronický zamykací systém.  

Prospěšnost 
pro občany: 

Výstavbou nového objektu pro odlehčovací službu byla značně navýšena kapacita lůžek pro tuto skupinu obyvatel a zvýšení tak kvality jejich života a usnadnění života 
pečujících osob. V původním objektu docházelo již k odmítání pacientů z důvodů naplněné kapacity, která byla pouze 22 lůžek. Prospěšnost projektu byla oceněna 
Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, která udělila statutárnímu městu Hradec Králové za výstavbu objektu prestižní cenu Mosty. 

Zapojení 
veřejnosti: 

Výstavba objektu pro odlehčovací službu byl prioritním projektem z pohledu rozvoje sociálních služeb na území města Hradec Králové, je dlouhodobě zařazen ve 
strategických dokumentech a byl projednáván v mnoha poradních orgánech na úrovni města i kraje (viz Dokumenty: Hradec Králové (hradeckralove.org). Projekt byl s 
veřejností projednáván také v rámci přípravy strategických dokumentů města. 

Udržitelnost: Byla založena samostatná organizace města  „Sociální služby města Hradec Králové, z. ú.“, jejímž prostřednictvím bude zajištěna udržitelnost řešení a případně její činnost 
bude rozšířena i na další plánované projekty města v sociální oblasti. 

Financování: 124 226 154,- Kč, z toho dotace: 47 696 247,- Kč 

https://socialnisluzbyhk.cz/
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Tékáčko – Technologická klub Albrechtice nad Orlicí 

Soutěžící NAD ORLICÍ, o.p.s. + RG Rycon, z.s. 

Web: www.tekacko.cz, youtube.com, 2.youtube.com 

Popis 
projektu: 

V roce 2018 byl v Albrechticích nad Orlicí otevřen nový klub plný technologických „udělátek“ se kterými se děti naučí spoustu nového. 3D tisk, řezací plotr, CNC frézka, 
grafické programy, automatizovaný vyšívavcí stroj, robotická stavebnice, ale také programovatelné jednotky. 

Inovativnost: Přicházíme s alternativním řešením přípravy dětí a mládeže na budoucí výzvy a trh práce, o kterém je jisté, že zcela změní svůj charakter. Technologie jdou kupředu 
mílovými kroky a než se uvedou do života, jsou vlastně zastaralé. 

Proto nechceme učit konkrétní technologie, ale ukázat podstatu věcí, pracovat v týmu na „projektech“, vzájemně si  pomáhat a inspirovat se, objevit v sobě svůj vlastní 
talent. Svět je plný automatizovaných strojů a my vám chceme ukázat, jak se naučit je vyrobit či ovládat tak, aby dělaly, co jim řeknete. Děti naučíme to i odprezentovat 
a svoje myšlenky a nápady „prodat“. 

Prospěšnost 
pro občany: 

Klub je pro ty, kteří mají zájem tvořit nové, interaktivní zábavné projekty, chtějí se seznámit se základy robotiky, naučit se procesy programování, orientovat se v 
grafickém designu a 3D tisku, pracovat s CNC nástroji, rozvíjet svoji kreativitu stavbou vlastních předmětů, nebo jen detailně pochopit, jak moderní technologie fungují 
a jak je využívat. Nejde tedy jen o klasický „kroužek“, ale o profesionálně vybavenou volnočasovou aktivitu - praktickou dílnu „od návrhu po realizaci“. 

Zkrátka a dobře, každý, koho baví něco rozmontovat a zase smontovat, navrhovat a realizovat své vlastní představy a nápady v partě podobných nadšenců, si v Tékáčku 
přijde na své. 

Do klubu chodí děti z širokého okolí Albrechtic nad Orlicí. 

Zapojení 
veřejnosti: 

Projekt vznikl jako nápad jedné maminky na pracovní skupině v rámci projektu Místní akční plán pro Kostelecko, kde bylo Yvona  Ronzová, která se v rámci spolku RG 
Rychon, který vede ujala nápadu, přesvědčila otevřeného starostu Albrechtic nad Orlicí p. Kratěnu, napsala 2 projekty pro IROP podpořené MAS, našla lektory,...  Tékáčko 
dlouhodobě spolupracuje s MAS NAD ORLICÍ pč. na projektu Šablony pro NNO, prezentuje se Královehradeckých dožinách, spolupracuje s firmami   Bühler CZ - Žamberk, 
Alpha Vehicle. 

Děti se i pravidelně účastní soutěží př. ROBODO v Dobrušce,  krajského kola soutěže Talenty pro firmy. 

Udržitelnost: Klub má stabilní členskou základnu, která se spíše rozšiřuje, obec Albrechtice bezplatně poskytuje prostory pro klub, žadatel je zapojen do projektů Šablony pro NNO, 
Nadané děti, apod. 

Financování: dotace IROP: 2 917 456,-Kč, dotace PRV: 108 000 ,-Kč,- 

 

https://www.tekacko.cz/
https://youtu.be/md0Y54jSbq0
https://youtu.be/e2yz30_WYsk
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Podpora snižování produkce směsného komunálního odpadu  
a zlepšení funkčnosti odpadového systému města Police n. M. 

Soutěžící Město Police nad Metují 

Web: hpolicenm.cz - snizovani odpadu 

Popis 
projektu: 

Město si specifikovalo konkrétní opatření v rámci systému svého odpadového hospodářství, na které se v nejbližší době zaměří, a které v rámci možností realizuje. Jejich cílem je podpořit 
snižování množství směsného komunálního odpadu odkládaného do popelnic a ukládaného na skládky, zvýšení podílu vytříděných využitelných odpadů a zlepšení funkčnosti a efektivity 
městského odpadového systému. Vedle základní motivace chovat se zodpovědně vůči životnímu prostředí, je důvodem vývoj odpadové legislativy, ale i optimalizace finančních nákladů 
města a občanů. Podle nové odpadové legislativy budou muset města dodržovat stanovený podíl odděleně soustřeďovaných recyklovatelné složky komunálního odpadu a zároveň se vejít 
do hmotnostního limitu na 1 obyvatele pro odpad ukládaný na skládku, aby docílilo slevy na skládkovém poplatku. Důležitými předpokladem, vedle informovanosti a osvěty, je dostatečná 
kapacita systému a maximální dostupnost pro občany.  Jako stěžejní budou postupně podporována tato opatření:  

• adresný nádobový svoz vytříděných odpadů (tzv. dům od domu - door to door) pro plasty (PL) s nápojovými kartony (NK) a papír (PAP) 

• podpora třídění bio a gastro odpadů, podpora předcházení jeho vzniku domácím kompostováním 

• důsledné třídění odpadů přijímaných do sběrného dvora, efektivní kontrola a evidence, dostatečná kapacita informovanost dospělých, vzdělávání dětí 

Zavedení adresného nádobového svozu pro PL s NK a PAP: 

Na území města je v současnosti 37 veřejných sběrných stanovišť tříděného komunálního odpadu s cca 100 kontejnery a menšími nádobami pro sběr vytříděných plastů, nápojových kartonů 
a papíru, které jsou dvakrát týdně vyváženy. Ani tato kapacita ale není dostačující, případně motivující a komfortní, a i když je míra třídění v Polici n. M. na slušné úrovni, jsou v třídění těchto 
složek stále velké rezervy.  Výraznější efekt by mohlo přinést zavedení adresného svozu. Jeho smyslem je přiblížení sběrných míst k domácnostem, tedy k místům vzniku KO a komfort pro 
občany, s cílem odklonu maximálního množství těchto odpadů od popelnic a následného skládkování. Jako vhodnější byl zvolen sběr nádobový, protože sběr pytlový generuje další tvorbu 
plastového odpadu, přidělává práci při distribuci pytlů a přidělává manipulační práci s vytříděným papírem v plastových pytlích. Vlastnímu zavedení a zahájení adresného svozu předcházela 
informační kampaň, přihlašovací období papírově i elektronicky a předání nádob.  Nádoby pronajalo město od odpadová firmy (300 párů nádob standardní velikosti jako na SKO, se žlutým 
a modrým rozlišením), a zájemcům je bezplatně zapůjčuje na základě smlouvy. Svoz byl zahájen na začátku roku a probíhá podle svozového plánu - PL s NK 1× za 2 týdny a PAP 1× za měsíc. 
Ruku v ruce se zavedením tohoto svozu byla snížena četnost svozu SKO, a to celoročně na 1× za 2 týdny. Oba svozy, tzn. svoz tříděného a směsného odpadu, se po týdnu střídají. Podle 
zájmu, na základě trvalé nabídky a informovanosti ze strany města, jsou nádoby stále nabízeny, přidělovány a přidávány ke svozu. Na podporu třídění také město rozdává barevné tašky, 
pro snadnější soustřeďování vytříděných PL, NK, PAP, SK a K v domácnostech. 

Inovativnost: Inovativnost opatření vnímáme v systematickém a vstřícném přístupu města k separaci odpadů, který je zároveň dostatečně komfortní pro občany. Vycházíme z předpokladu, že nejlépe se 
každému třídí doma, v místě, kde odpad vzniká. Na území kraje či ČR zatím není mnoho obcí, které by adresný svoz zavedly, proto považujeme řešení stále ještě za inovativní.  Systém vedle 
snížení množství SKO zakládá i budoucí možnost přesnější evidence produkce odpadů a tvorbu dalších motivačních kroků města směrem k občanům. 

Prospěšnost 
pro občany: 

Řešení by mohla přispívat k většímu rozvoji návyků ke třídění, využívání surovin a materiálů (zdrojů) a být základem pro rozvoj návykům pro jejich oběh a mnohonásobné využívání, namísto 
jednorázového. Toto je pak velmi potřebné do budoucna pro celkovou změnu chování od konzumního a nehospodárného k šetrnému, zodpovědnému a udržitelnému. 

Zapojení 
veřejnosti: 

Veřejnost byla do projektu zapojena v době jeho přípravy v rámci komise pro životní prostředí, která je poradním orgánem rady města. Současně jsme pak na území města zorganizovali ve 
dvou vlnách dotazníkové šetření (pro centrum města a pro venkovské části). 

Udržitelnost: Udržitelnost řešení je postavena na maximálním rozšíření a využívání občany, aby přinášelo co největší efekt v rozvoji správných návyků směrem ke snižování množství směsného a 
nevyužitého odpadu, a tím v úspoře materiálů a přírodních zdrojů, skládkových kapacit a financí města, potažmo občanů. Zároveň bude udržitelnost závislá na dalším rozvoji zpracovatelských 
kapacit, nebo moderních technologií k využívání a efektivní materiálové přeměně odpadů. 

Financování: 240.000,-Kč (tisk letáků, nájem nádob/rok, svoz nádob/rok), na projekt nebyla čerpána žádná dotace 

https://www.policenm.cz/zivot-ve-meste/odpadove-hospodarstvi/
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Profesionalizace veřejné správy a zpracování strategických  
a koncepčních dokumentů 

Soutěžící DSO Broumovsko 

Web: dsobroumovsko.cz - profesionalizace verejne spravy 

Popis 
projektu: 

Cílem projektu byla tvorba a aktualizace strategických dokumentů pro DSO a jednotlivé obce Broumovska a realizace specifických vzdělávacích programů pro zástupce 
obcí (starostové, účetní) přispívajících ke zkvalitnění lidských zdrojů v jednotlivých obcích DSO. V rámci projektu vzniklo či do konce roku 2022 vznikne celkem 14 
dokumentů pro celé území DSO nebo větší skupiny obcí (např. Koncepce cestovního ruchu, Koncepce odpadového hospodářství nebo Strategický plán rozvoje DSO 
Broumovsko) a 12 strategických plánů pro jednotlivé obce. Starostové a účetní absolvovali celou řadu školení. Všechny koncepce a strategie byly projednány s veřejností 
v rámci veřejných projednání, k jednotlivých obecním rozvojovým strategiím měli obyvatelé možnost vyjádření i v rámci dotazníkových šetření. Určitou měrou byly 
zapojeny všechny obce v DSO (celkem 14 obcí), což dále posílilo spolupráci mezi jednotlivými samosprávami na Broumovsku. 

Inovativnost: Projekt je unikátní rozsahem a komplexností zpracovávané problematiky. Kromě komplexních strategických plánů pro jednotlivé obce umožnil zpracovat samostatné 
koncepce pro řadu dílčích oblastí. Unikátní je zapojením všech obcí v ORP Broumov (všechny tyto obce jsou sdružené v DSO Broumovsko). Řešení vychází "od spoda", 
tedy od obyvatel jednotlivých obcí a přináší odpovědi na řadu výzev, se kterými se toto hospodářsky a sociálně ohrožené území potýká. 

Prospěšnost 
pro občany: 

Došlo ke zmapování potřeb a možností regionu na základě pečlivých analýz. To vše umožnilo odhalit problematická místa i rozvojové potenciály v mnoha oblastech 
(kultura, odpadové hospodářství, cestovní ruch, životní prostředí, parkování, zaměstnanost a další). Chystané projekty proto mohou vycházet z těchto analýz, které byly 
navíc chystané ve spolupráci s místními obyvateli. Obyvatelům Broumovska proto přinesou řadu zlepšení v ve zcela konkrétních oblastech. 

Zapojení 
veřejnosti: 

Analytická část rozvojových strategií pro jednotlivé obce byla postavena na dotazníkovém šetření mezi obyvateli, které probíhalo jak papírovou formou, tak online. V 
každé obci proběhla vždy minimálně dvě setkání pracovních skupin, ve kterých zasedli obyvatelé obcí. Při tvorbě koncepcí na úrovni DSO proběhla vždy dvě veřejná 
projednání nad každou koncepcí. Mimoto byli zpracovateli studií dotazovány řady dalších aktérů, jejichž pohled byl při zpracování koncepcí důležitý. 

Udržitelnost:  DSO Broumovsko vytvořilo pracovní pozici manažera kanceláře, který bude na implementaci výstupů v dalších letech dohlížet. Snahou DSO a jednotlivých obcí bude 
výsledky koncepcí a strategií aplikovat v celé řadě společných či samostatných projektů. 

Financování: 9 100 000,-Kč, EU 7 700 000,-Kč, národní zdroje: 900 000 ,-Kč 

 

 

https://www.dsobroumovsko.cz/dso-broumovsko/dobrovolny-svazek-obci/projekty/profesionalizace-verejne-spravy/


 

Soutěž „Buďte inspirací 2022 – kategorie Inovativní projekt 

Metropolitní optická síť Blešno 

Soutěžící Obec Blešno 

Web: obec2030.cz - metropolitni opticka sit 

Popis 
projektu: 

Cílem projektu byla realizace metropolitní optické sítě v obci Blešno. Dokončení sítě spočívalo v zafouknutí optických kabelů z centrální telekomunikační ústředny v 
budově obecního úřadu přes distribuční rozvaděče rozmístěné po obci do jednotlivých domácností. V domácnostech byly optické kabely zakončeny v optické přípojné 
zásuvce. Kabely se zafukovaly do předem připravených chránících mikrotrubiček uložených v zemi při stavbě kanalizace. Z celkové připojovací kapacity 219 bylo zřízeno 
124 přípojných míst (domácností a firem). Zbylá kapacita je určená k napojení případné budoucí výstavby a domácností, které neměly v tuto chvíli o napojení na optickou 
síť zájem. 

V obci se zvýšila připojovací kapacita sítí elektronických komunikací (internet), obec získala  provoz stabilního vysokorychlostního internetu. Kromě zvýšení životní 
úrovně obyvatel s sebou tato realizace přinesla i možnost rozvoje podnikatelských subjektů. Obec se tím zapojila do soudobého trendu budování a rozvoje progresivních 
informačních technologií. Provoz sítě je výjimečný tím, že síť je v majetku obce, která jí pronajímá dvěma poskytovatelům internetových služeb. Obec tak není závislá 
na podmínkách poskytovatelů internetových služeb a občané mají možnost výběru. Navíc se obci vracejí, byť v malé míře, finanční prostředky investované do 
vybudování sítě. 

Inovativnost: Projekt je výjimečný tím, že síť je v majetku obce, která jí pronajímá dvěma poskytovatelům internetových služeb. Obec tak jako majitel sítě není závislá na podmínkách 
poskytovatelů, ale může si mezi nimi vybírat. Stejně tak občané a firmy nejsou závislí na monopolním dodavateli služby (majiteli sítě), ale mají mezi nimi možnost 
výběru. Navíc se obci díky pronájmu vracejí, byť v malé míře, finanční prostředky investované do vybudování sítě. 

Prospěšnost 
pro občany: 

Občané i firmy získali možnost připojení kvalitního vysokorychlostního internetu, které využívá cca 80 % domácností. Síť je navíc vybudovaná s potřebnou rezervou, 
takže se k ní mohou kdykoliv připojit i nově budované nemovitosti. 

Zapojení 
veřejnosti: 

Veřejnost byla zapojená pouze informativní formou - pravidelným poskytováním informací o průběhu budování sítě místními sdělovacími prostředky 

Udržitelnost: Ano, síť je vybudovaná s potřebnou rezervou, takže se k ní mohou kdykoliv připojit i nově budované nemovitosti (byla vybudovaná kapacita 219 přípojek, zřídilo se 124 
přípojných míst). Díky dostatečné rezervě pro nově zřizovaná připojovací místa se mohou v budoucnu k síti připojit i nově stavěné nemovitosti. Stavebníci nových 
nemovitostí, převážně rodinných domů, tuto možnost využívají. 

Financování: Položení mikrotrubiček 2.199.585 ,-Kč - hrazeno z vlastních zdrojů, instalace optické kabeláže 1 861 895,00,-Kč - z toho 577 187,45 ,-Kč dotace KHK (19POVU1), 1 284 
707,55,-Kč z vlastních zdrojů 

 

https://obec2030.cz/novinky/blesno/

