Soutěž Poštovní spořitelna Starosta roku vyhrála
starostka obce Oplany
Praha, 1. prosince 2009

Starostkou roku se stala PhDr. Vladislava Moravčíková z obce Oplany ve Středočeském
kraji. V rozhodujícím finálovém kole ocenění Poštovní spořitelna Starosta roku zvítězila
nad dalšími čtyřmi velmi příkladnými starosty z obcí Stonava, Suchá Loz, Kněžice a
Svojšín. Svojí výhrou získala do obecního rozpočtu nezanedbatelných 100 tisíc korun,
které vítězce věnuje Poštovní spořitelna prostřednictvím Nadace VIA.
Obec Oplany leží nedaleko Kostelce nad Černými lesy a žije v ní trvale 75 obyvatel.
Vladislava Moravčíková je civilním zaměstnáním poradenská psycholožka. Ve funkci
starostky působí od roku 2004. Lidé z obce u ní nejvíce oceňují skutečnost, že se za jejího
působení podařilo změnit atmosféru v obci. „Přestože je paní starostka ve funkci relativně
krátkou dobu, dokázala výrazně změnit společenský život v obci. Ač jsou Oplany malé svou
rozlohou, jsou „velké“ tím, že dnes všichni její obyvatelé žijí jako jedna velká rodina,“
vysvětluje rozhodnutí o vítězi Martin Kovář, Ombudsman Poštovní spořitelny a ředitel
rozvoje péče o klienta.
„Velmi si vážím podpory občanů a rekreantů obce Oplany, za jejich podpis na nominaci i za
jejich spolupráci v rámci celého ocenění,“ říká Vladislava Moravčíková. „Pro využití
získaných 100 000 korun máme již teď nápady, rozhodně v obci společně vybereme ty
nejlepší,“ dodává.
Soutěž Poštovní spořitelna Starosta roku proběhla letos poprvé vyhlásily Poštovní spořitelna a
Nadace VIA. Je určena pro obce s maximálním počtem obyvatel 2000. Sběr nominací byl
zahájen 29. května tohoto roku. Do soutěže bylo postupně navrhnuto 220 starostů a starostek
z celé České republiky. Největší počet nominací, konkrétně 40, přišlo ze Středočeského kraje.
Aktivní byl rovněž Plzeňský kraj s 27 nominacemi a Moravskoslezský kraj, který měl
nominováno 21 starostů. „Počet došlých nominací nás velmi mile překvapil. Bylo příjemné
vidět v kolika obcích si váží lidé práce svého starosty, a kolik lidí neváhalo vyplnit přihlášku a
získat potřebné podpisy, přestože k vlastní nominaci stačilo jen 20 podpisů,“ uvedl v této
souvislosti Martin Kovář.
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Vítězná starostka pro svoji obec získá kromě 100 000 korun také Rychtářské právo jako
symbol dobrého vedení obce.
Vyhodnocení soutěže probíhalo dvoukolově. Pět nejlepších starostů, stejně jako obyvatele
jejich obce, navštívila nezávislá hodnotící komise složená ze zástupců veřejné sféry,
neziskového sektoru, Nadace VIA a Poštovní spořitelny. Tato komise také rozhodla o vítězi.
Při výběru Starosty roku sledovala hodnotící komise tato kritéria: péče o ekonomický,
kulturní a společenský život obce, snaha o trvale udržitelný rozvoj, komunikace s občany a
jejich zapojování do rozhodování o veřejných záležitostech, aktivní spolupráce s místními
spolky či inovativní přístup k vedení obce. Komise brala zřetel také na konkrétní kroky, které
změnily život obyvatel obce k lepšímu. Určitým vodítkem byl i počet podpisů obyvatel
připojených k nominaci.

Více informací je k dispozici na webových stránkách ČSOB, Poštovní spořitelny a Nadace VIA:
•
•
•

www.csob.cz
www.postovnisporitelna.cz
www.nadacevia.cz

ČSOB a Poštovní spořitelna:
Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí
mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu střední a východní Evropy.
Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a
factoring), Poštovní spořitelna (bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování
bydlení), zaujímá Skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Ve financování
bydlení, zajištěných fondech, leasingu i celkových aktivech pod správou je Skupina ČSOB dlouhodobě jedničkou.
Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a
rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB
pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.
Poštovní spořitelna je podle počtu klientů druhá největší v ČR. Více než dva miliony jejích zákazníků oceňují
nejhustší síť obchodních míst, dostupnou i o víkendu. Využívají jednoduchou správu peněz i obsluhu účtů spolu
s příznivými cenami a širokou produktovou nabídkou, která je přizpůsobena všem věkovým kategoriím. Poštovní
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spořitelna zákazníkům nabízí všechny kanály elektronického bankovnictví, na podzim spustila ojedinělou službu
TV Banka a jako první v ČR spolu s ČSOB přišla s CashBackem.
Nadace VIA
Nadace VIA vznikla v roce 1997 a navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil
Society, která působila v České republice od roku 1990. Od svého vzniku do konce roku 2008 rozdělila Nadace
VIA částku přes 200 milionů Kč více než 2 300 projektům z oblasti místního rozvoje, rozvoje neziskových
organizací a rozvoje filantropie.
Posláním Nadace VIA je podpora a posilování aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti
v České republice. Podporujeme rozvoj dobrých vztahů a spolupráce mezi neziskovými organizacemi, obecními
samosprávami a podnikateli, protože jsme přesvědčeni, že právě to je cesta, na níž lidé mohou převzít odpovědnost
za prostředí kolem sebe – společně o něm přemýšlet a hovořit, společně plánovat změny a poté společně měnit
plány ve skutečnost. Podporujeme rozvoj neziskových organizací, protože jsou na cestě k občanské společnosti
nenahraditelné. Podporujeme rozvoj dárcovství, protože občanská společnost ani neziskové organizace nemohou
existovat bez podpory osvícených jednotlivců, firem a institucí.
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