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ZPRAVODAJ dobré praxe 

OVĚŘENÉ POSTUPY Z OBCÍ 

 

 

 

 

 

 

Dobré praxe na webu Rok v obci 
(www.rokvobci.cz) 

 

 

Prezentace úspěšných projektů a aktivit, které mohou 

být inspirací a návodem k řešení situací a problémů pro 

další obce.  

Realizovali jste ve Vaší obci projekt, který chcete 

prezentovat a který je možný realizovat i v jiných 

obcích?  Informace o Vašem projektu můžete vložit 

přímo do databáze na http://www.rokvobci.cz/dobra-

praxe-z-obci-a-mest/ . 

Nejzajímavější příklady budou zpracovány ve 

zpravodaji SMS ČR, z.s. SMSka, na Univerzitě starosty, 

odborných stáží či formou videa.  

Příklady budou také zařazeny do soutěže Dobré praxe, 

kterou vyhlašuje SMS ČR.  

 

Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že sdílení 

příkladů dobré praxe přispěje ke kvalitnějšímu rozvoji a 

zlepšení kvality života obyvatel i v dalších obcích. 
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DĚTI – BUDOUCNOST MARTÍNKOVA 
MARTÍNKOV (Kraj Vysočina) 

Podpora dětských souborů a spolků v obci. 

SOUDRŽNOST A SPOLUPRÁCE V DOBĚ PANDEMIE 
HROB (Ústecký kraj) 

Aktivní zapojení občanů a obecních spolků do šití roušek a další pomoci občanů v době koronavirové 

pandemie. 

UČEBNICE HANÁČTINY PRO NEJMENŠÍ 
NÁKLO (Olomoucký kraj) 

Vydání učebnice hanáčtiny, která by měla zbrzdit vytrácení hanáčtiny ze společnosti. 

BABIČKO, DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ 
KŘIŽÁNKY (Kraj Vysočina) 

Projekt pro seniory, který má přimět starší spoluobčany obce Křižánek zaznamenávat jejich vzpomínky, 

které pak budou převyprávěny dětem. 

DŮM SENIORŮ V PÍSEČNÉ 
PÍSEČNÁ (Pardubický kraj) 

Vybudování domu s pečovatelskými byty v obci Písečná za spolupráce s obcí Hradec - Nová Ves 

 

 

 

 

 

 

OBNOVA KOSTELA SV. PETRA A PAVLA - HLINCE 
HLINCE (Plzeňský kraj) 

Obnova kostela a jeho využití pro církevní obřady, společenské a kulturní akce. 

OPRAVA SOCHY 
HLINCE (Plzeňský kraj) 

Citlivá rekonstrukce historických a památkových hodnot Špejcharu a jeho areálu tak, aby vyhovoval 

současným požadavkům na objekty „kulturně-společenského charakteru. 

OPRAVA SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO V RADOSTÍNĚ 
RADOSTÍN (Kraj Vysočina) 

Rekonstrukce sochy, která byla prohlášena za   národní kulturní památku. 

 

    SOCIÁLNÍ KLIMA NA VENKOVĚ 

    KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/117-deti-%E2%80%93-budoucnost-martinkova/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/103-herci-divadla-v-pytli-petra-st/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/98-%C3%94cebnica-hanact%C3%AAn%C3%AA-pro-neme/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/99-babicko-dedecku-vypravej/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/94-dum-senioru-v-pisecne/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/113-obnova-kostela-sv-petra-a-pavl/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/115-oprava-sochy/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/111-oprava-sochy-sv-jana-nepomucke/
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PŮJČOVNA LODIČEK A ŠLAPADEL V OBCI LIBÁ 
LIBÁ (Karlovarský kraj) 

Obnova tradice, zřízení půjčovny lodiček. 

 

ODPOČIVADLA S INFORMACEMI I MOŽNOSTÍ DOBÍT SI TELEFON (TZV. INFOPOINTY) 
8 obcí Pardubického kraje, 3 MAS (MAS Region Kunětické hory, MAS Železnohorský region  

a MAS Pošumaví)  

Vybudování odpočivadel s informacemi i možností dobít si telefon v 8 obcích Pardubického kraje. 

PŘESKAČSKÉ PODZEMÍ A JEHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ 
PŘESKAČE (Jihomoravský kraj) 

 Vybudování vstupního objektu do středověkého podzemí a malá historická expozice. 

HŘBITOV DOLNÍ BŘEŽANY 
DOLNÍ BŘEŽANY (Středočeský kraj) 

Unikátní kruhový hřbitov. 

 

AKTIVNÍ VOLNOČASOVÁ A RELAXAČNÍ ČÁST OBCE  
LIBOCHOVANY (Ústecký kraj) 

Vtvoření aktivní a relaxační odpočinkové zóny v obci, propojení vodní turistiky, cyklistiky a pěší turistiky s 

lodní dopravou. 

 

ŽDÍRECKÁ ZOO 
ŽDÍREC (Plzeňský kraj) 

Vybudování lesního parku, který obsahuje přes 80 různých umělecky vytvořených zvířat. 

 

NAUČNÁ STEZKA SKŘÍTKA HROBČÍKA S MÝTINKOU FANTAZIE 
HROBČICE (Ústecký kraj) 

Na podnět učitelek z MŠ byla vybudována naučná stezka v přírodě, kterou mohou děti a rodiny využívat 

k procházkám. 
 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PÍSEČNÁ 
PÍSEČNÁ (Olomoucký kraj) 

Vybudování dětského dopravního hřiště. 

 

BLOG KNIHOVNICE 
VĚTRNÝ JENÍKOV (Kraj Vysočina) 

Zvýšení povědomí o knihách, usnadnění výběru samotné knihy pro čtenáře. 

 

REKONSTRUKCE OBECNÍ KNIHOVNY 
HÁJ U DUCHCOVA (Ústecký kraj) 

Přestavba bývalého řeznictví na moderní knihovnu s kvalitním zázemím. 

 

 
 

http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/116-pujcovna-lodicek-a-slapadel-v-/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/89-preskacske-podzemi-a-jeho-zpri/
https://www.google.cz/search?sxsrf=ALeKk00s5ohXOgA0ogZVgjKu3UgM9YApng%3A1598265627777&ei=G5lDX4KIL4iUkwW-3rzwDQ&q=p%C5%99eska%C4%8De&oq=p%C5%99eska%C4%8De&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyBAgAEB4yBAgAEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgIIJjoICAAQsQMQgwE6BAgAEAM6BQguELEDOgQIIxAnOgUIABCxAzoCCC46BAgAEApQvbgtWLHKLWCIzC1oAHAAeACAAd8BiAHfB5IBBTQuMy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjCgYC407PrAhUIyqQKHT4vD94Q4dUDCAw&uact=5
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/77-aktivni-volnocasova-a-relaxacn/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/80-zdirecka-zoo/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/83-naucna-stezka-skritka-hrobcika/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/93-dopravni-hriste-pisecna/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/82-blog-knihovnice/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/97-rekontrukce-obecni-knihovny-ha/
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ČTENÁŘSKÉ DÍLNY 
VĚTRNÝ JENÍKOV (Kraj Vysočina) 

Aktivita pro zvýšení čtenářské gramotnosti. 

 

 

OBNOVA PAMÁTNÍKU PRVÉHO PADLÉHO V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE Z ROKU 1866 
PÍSEČNÁ (Olomoucký kraj) 

Kompletní zrestaurování centrální části památníku a provedení průzkumu okolních omítek s cílem 

odhalení rytých dekorů a malby na zdi. 

 

REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU 
MĚRUNICE (Ústecký kraj) 

Komplexní rekonstrukce budovy OÚ. 

 

VELKOKAPACITNÍ STAN SE ZÁZEMÍM 
LIBÁ (Karlovarský kraj) 

Velkokapacitní stan pro 400 osob je využíván pro různé akce pořádané obcí ve spolupráci s 

dobrovolníky a dobrovolnými spolky obce Libá. 

 

OPRAVA STŘECHY ZÁMKU A II. NP 
PŘÍLEPY (Zlínský kraj) 

Oprava střechy a stropů zámku ve vlastnictví obce, které byly napadeny dřevokaznou houbou a 

dřevokazným hmyzem.  

 

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ - REKONSTRUKCE 
PŘÍLEPY (Zlínský kraj) 

Rekonstrukce asfaltového hřiště na sportovišti s doskočištěm. 

 

 

 

 

 

 
 

LIPOVÁ ALEJ REPUBLIKY 
HLINCE (Plzeňský kraj) 

Výsadba 100 lip – Lipovou alej republiky – u příležitosti 100. výročí založení samostatného 

československého státu. 

 

VYSÁZENÍ SMÍŠENÉ ALEJE KOLEM CYKLOSTEZKY 
VELKÁ POLOM (Moravskoslezský kraj) 

Zapojení občanů do zkrášlení obce prostřednictvím výsadby stromů. 

 

    PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/81-ctenarske-dilny-knihovny-vetrn/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/92-obnova-pamatniku-prveho-padleh/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/75-rekonstrukce-budovy-obecniho-u/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/76-velkokapacitni-stan-se-zazemim/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/72-oprava-strechy-zamku-a-ii-np/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/73-viceucelove-sportovni-hriste--/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/73-viceucelove-sportovni-hriste--/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/114-lipova-alej-republiky-u-hlincu/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/105-vysazeni-smisene-aleje-kolem-c/
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VEMTE VEN PETKU 
VRCHOSLAVICE (Olomoucký kraj) 

Jedná se o výzvu občanům, kteří rádi chodí ven, aby si s sebou vzali pet láhve s vodou a vybraným 

stromům poskytli během 5ti dnů minimálně 6 litrů vody za den a pomohli tak jeho růstu a udržení v 

přírodě. 

 

TŘÍDĚNÍ ODPADU  
NERATOV-NOVINSKO (Pardubický kraj) 

Snaha obce o dlouhodobé třídění a nakládání s odpady, využití pytlového sběru, který se osvědčil jako 

nejlepší řešení. Obec se umísťuje na vítězných příčkách soutěží v oblasti nakládání s odpady 

 

VÝSADBA STROMOŘADÍ 
SNOVÍDKY (Jihomoravský kraj) 

Stromořadí v délce cca 480 metrů má 53 kusů hrušní, které byly zasazeny občany.  

 

KOMPOSTÁRNA PRO OBEC A PARTNERSKÉ OBCE 
NÁKLO (Olomoucký kraj) 

Cílem projektu bylo vyřešit problematiku využití BRO v regionu a najít využití pro do té doby velmi 

nákladně likvidované kaly z ČOV. 

 

 

 

 

 

 

DEZINFEKČNÍ PŘÍSTROJ OBCE PŘÍLUKA 
PŘÍLUKA (Pardubický kraj) 

Tým starosty obce Příluka na Svitavsku sestavil dezinfekční přístroj, který pomáhá v Pardubickém kraji 

bezpečně zlikvidovat koronavirus. 

 

CENTRÁLNÍ VÝTOPNA A BIOPLYNOVÁ STANICE = ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ OBEC 
KNĚŽICE (Kraj Vysočina) 

Cílem projektu bylo zužitkovat své odpadní vody, aby se v obci nemusela stavět kanalizace a čistička 

vody. 

 

METEOSTANICE 
PUSTÁ KAMENICE (Pardubický kraj) 

Zřízení meteostanice na budově obecního úřadu. 

 

ZRUŠENÍ POPLATKŮ ZA ODPADY V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU 
FRYŠTÁK (Zlínský kraj) 

Prominutí poplatku občanům města Fryštáku za komunální odpad. 

 

    INOVACE NA VENKOVĚ 

http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/108-vemte-ven-petku/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/109-trideni-odpadu-v-neratove/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/90-vysadba-stromoradi/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/91-kompostarna-pro-obec-naklo-a-p/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/118-dezinfekcni-pristroj-obce-pril/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/118-dezinfekcni-pristroj-obce-pril/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/106-meteostanice-v-obci-pusta-kame/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/100-docasne-zruseni-poplatku-za-od/
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MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA 
NOVÝ MALÍN (Olomoucký kraj) 

Vybudování malé vodní elektrárny v obci Nový Malín. 

 

ODMĚŇOVÁNÍ OBČANŮ ZA EKOLOGICKOU LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD 
RADKOV (Moravskoslezský kraj) 

Finanční odměňování občanů za to, že ekologicky zlikvidují odpadní vody.  

 

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ A INTEGRACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 
PŘEROV NAD LABEM (Olomoucký kraj) 

Integrace jednotlivých ekonomických agend úřadu do společného informačního systému. 

 

HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI 
BRATČICE (Jihomoravský kraj) 

Vybudování nové dešťové kanalizace, která svádí vodu z domů a veřejných ploch do předčišťovacího jezírka 

a následně do většího. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŘEZOVÁ CHALOUPKA ANEB AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA 
NĚMČOVICE (Plzeňský kraj) 

Místo staré plechové zastávky byla postavena pohádková pařezová chaloupka, která působí také nejen jako 

atrakce a dokáže zpomalit i neukázněné řidiče. 

 

MULTIFUNKČNÍ BUDOVA 
KOŠÍKY (Zlínský kraj) 

Unikátní spojení aktivních i pasivních činností pro všechny věkové kategorie občanů 

 

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
HORNÍ LAPAČ (Zlínský kraj) 

Rekonstrukce komunikace, kde vznikla nová zástavba domků. 

    VYBAVENOST PRO VEŘEJNÉ SLUŽBY 

http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/102-mala-vodni-elektrarna/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/107-odmenovani-obcanu-za-ekologick/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/95-modernizace-a-rozsireni-a-inte/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/88-hospodareni-se-srazkovymi-voda/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/110-parezova-chaloupka-aneb-autobu/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/96-multifunkcni-budova/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/detail/74-rekonstrukce-mistni-komunikace/

