
Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní 
bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí především v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Na českém trhu 
působí skupina ČSOB zejména pod obchodními značkami ČSOB, Era, Poštovní spořitelna, Hypoteční banka a ČMSS. Své 
služby skupina ČSOB poskytuje všem typům zákazníků, a to jak fyzickým osobám, tak malým a středním podnikům, korporátní 
a institucionální klientele. Do produktového portfolia skupiny ČSOB patří financování potřeb spojených s bydlením (hypotéky a 
půjčky ze stavebního spoření), pojistné produkty a penzijní fondy, produkty kolektivního financování a správa aktiv 
i specializované služby (leasing a factoring). Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv 
produkty, ale nejvhodnější řešení. V rámci konceptu bankopojištění nabízí také produkty sesterské ČSOB Pojišťovny. 
 

 

 

 
 
  

 

Tisková zpráva     
      
Titul Era Starosta roku 2014 získal „superman“ 
z Jihomoravského kraje, nejlepší samosprávu má Nový  
Hrádek na Náchodsku  
 

Praha, 28. listopadu 2014  
 
Vítězem šestého ro čníku sout ěže Era Starosta roku se v konkurenci 63 nominovanýc h stal Petr 
Zálešák, starosta obce Nenkovice v Jihomoravském kr aji.  Titul p řevzal v čera vpodve čer 
v pražské Malostranské besed ě z rukou lo ňského vít ěze Antonína Novotného z obce Podb řezí, 
manažerky spole čenské odpov ědnosti ČSOB a Ery Aleny Králíkové a ředitele Nadace VIA 
Jiřího Bárty. Hodnoticí komisi Petr Zálešák získal svý m lidským p řístupem, posilováním a 
stmelováním komunity obce. Spole čně s prestižním titulem získává 250 000 korun do obec ního 
rozpo čtu a tradi ční Rychtá řské právo, symbol dobrého vedení obce. Hodnotitelé letos poprvé 
rozhodovali také o vít ězi podkategorie Samospráva roku, toto ocen ění získala obec Nový 
Hrádek v Královéhradeckém kraji.  
 
Do soutěže o nejlepšího starostu obce do 2000 obyvatel bylo v roce 2014 přijato 63 nominací, ze 
kterých vzešlo pět finalistů – starostka středočeské Kouřimi Zuzana Čiháková, Ilona Severová, 
starostka obce Lukavice v Pardubickém kraji, starosta obce Rochlov v Plzeňském kraji Jiří Patera a 
starostové dvou jihomoravských obcí Antonín Hanák z Terezína a Petr Zálešák z obce Nenkovice. 
„Vítěz si hodnoticí komisi získal svým neobyčejně lidským přístupem a schopností stmelovat lidi 
v obci. Každý z pěti finalistů ale odvádí skvělou práci. To potvrzuje i jejich opětovné zvolení 
v nedávných obecních volbách,“ říká členka hodnoticí komise Jitka Švejcarová, manažerka 
společenské odpovědnosti Ery.  
„Návštěvy v obcích hrají v závěrečném rozhodování důležitou roli. Hodnotitelé mají možnost přímého 
kontaktu nejen s nominovaným starostou, ale také s místními lidmi, mohou si s nimi popovídat, ptát se 
a naslouchat,“ říká Renata Wilflingová z Nadace VIA. „Vítěze jsme letos zvolili po dvouapůlhodinové 
diskuzi. Starosta obce Nenkovice Petr Zálešák získal nejvyšší počet bodů od šesti ze sedmi 
přítomných hodnotitelů,“ dodává Wilfingová. 
Z pražské Malostranské besedy dnes nikdo neodcházel s prázdnou. „Vítěz soutěže Era Starosta roku 
2014 Petr Zálešák získal nejen prestižní titul a Rychtářské právo, ale také 250 tisíc korun do obecního 
rozpočtu, ostatní finalisté si odvážejí pro své obce 20 tisíc korun. Vítězné zastupitelstvo obohatí 
rozpočet Nového Hrádku o 50 tisíc korun,“ říká Jitka Švejcarová z Ery.  
 
Petr Zálešák je starostou obce Nenkovice už 12 let. Podporu svých spoluobčanů získává otevřenou 
komunikací, rozvíjením komunitního života a zapálením pro veškeré dění v obci, kterým motivuje i 
ostatní obyvatele. „Na práci starosty mne nejvíce těší to, že ovlivňujete veřejný život a dění v obci. 
Určujete směr, kudy by mohla obec jít, dáváte lidem možnost vyžití. Pokud se vám podaří ještě 
podpořit zaměstnanost nebo přidat například větší díla nebo stavby, které zde zůstanou pro naše 
potomky, myslím, že něco takového by asi mělo potěšit každého,“ říká o své práci starosty Petr 
Zálešák. Svého starostu přirovnávají občané Nenkovic k postavě Supermana. „Snad ve všech 
případech, ať už jsou příjemné nebo nepříjemné, volají lidé starostu. Je u všeho, co se v obci stane.  
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I jeho skromnost je podobná Supermanovi, nepotrpí si na „děkovačky“. Ať se děje, co chce, ve dne 
v noci starosta je vždycky na pomoci,“ uvedli v nominaci.  
 
V letošním roce se organizátoři soutěže rozhodli otevřít novou podkategorii Samospráva roku. „Od 
starostů jsme stále slýchali, že úspěch v soutěži nepatří jen jim, ale také jejich kolegům, členům 
obecních zastupitelstev,“ komentuje důvody vzniku podkategorie Renata Wilfingová z Nadace VIA. 
Prvenství získalo zastupitelstvo obce Nový Hrádek v Královéhradeckém kraji. Porota ocenila zejména 
schopnost týmové práce zastupitelstva vedeného starostou Zdeňkem Drašnarem, jejich aktivní 
spolkový život a zapojení ostatních obyvatel do života v obci. V Novém Hrádku se daří sousedské 
pospolitosti, kterou podpořilo i vítězství v krajském kole Vesnice roku 2011. Důkazem je nejen aktivita 
spolků, ale třeba také výsledky veřejných sbírek na opravu varhan v kostele, na rekonstrukci 
sokolovny či na pořízení nové hasičské stříkačky. Městys s necelými 800 obyvateli např. jen na 
generální opravu varhan vybral mezi občany 250 tisíc korun.  
 
 
O sout ěži 
Do soutěže Era Starosta roku nominují své starosty či starostky přímo obyvatelé obcí. Soutěž je 
určena výhradně starostům obcí do 2000 obyvatel a svým podpisem ji musí podpořit alespoň dvacet 
osob, které zde trvale nebo přechodně žijí. Vítěz, kterého vybírá hodnoticí komise na základě kritérií 
stanovených podmínkami soutěže. Členy hodnoticí komise v roce 2014 byli Ľubomír Lupták (Katedra 
antropologie FF ZČU, Studio vizuální etnografie), Daniela Br ůhová (Český rozhlas Dvojka), Lucie 
Slauková (projektová manažerka MC Poděbrady), Ji ří Humplík (Deník), Barbora Jirsová (Nadace 
VIA), Pavel Mi čka (Agora CE, o. p. s.), Antonín Novotný (starosta obce Podbřezí a Era Starosta 
roku 2013), Ivan Ryšavý (Moderní obec) a Jitka Švejcarová (Era).  
Soutěž Era Starosta roku probíhá v rámci programu podpory projektů zaměřených na komunitní 
rozvoj, který vyhlašuje Era ve spolupráci s Nadací VIA.  
 
 
Era je obchodní značka ČSOB. 
 
 
Kontakt pro média:  

Martina Slavíková , tisková mluvčí Ery 
e-mail: martina.slavikova@erasvet.cz , mobil: +420 603 800 664 
 
 
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 2011 rozdělila Nadace VIA částku přes 
250 milionů Kč více než 3000 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. 
 


