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ZPRAVODAJ dobré praxe 
OVĚŘENÉ POSTUPY Z OBCÍ 

 

 

 

 

 

 

Dobrá 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 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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TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OBCE CHORUŠICE 

Chorušice (Středočeský kraj) 
Působení terénní pečovatelské služby poskytující služby umožňující především seniorům pobyt  

v domovském prostředí zemědělského a velmi řídce osídleného venkova. 

 

 
 

 
 

VYDÁNÍ KNIHY O HISTORII OBCE 
Chorušice (Středočeský kraj) 

Obec ve spolupráci s Mgr. Dušanem Foltýnem z AV ČR získala možnost objektivního zjištění své nejzazší 

historie, zpracování novodobých dějin obce v podání zkušeného historika. 

POHÁDKOVÁ DRAČÍ CESTA 
Březno (Ústecký kraj) 

Dračí cesta je pohádkovou atrakcí v obci, měří přes 5 km a vede okolo turisticky zajímavých míst. 

VALAŠSKÉ SETKÁNÍ FRYŠTÁK 

Fryšták (Zlínský kraj) 
Každoroční setkávání milovníků dechové hudby s celovečerním programem a vystoupeními tuzemských 

i zahraničních dechových hudeb. 

VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ S FITNESS PRVKY A MOTÝLÍ LOUKOU 

Fryšták (Zlínský kraj) 
Vybudování dětského hřiště s fitness prvky a výsadbou, která vytváří tzv. motýlí louku, součástí je i oblíbený 

"pocitový chodníček". 
 

VYBUDOVÁNÍ KAPLE SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO 

Fryšták (Zlínský kraj) 
Společná výstavba kaple sv. Antonína Paduánského soukromým investorem na pozemku obce, která k tomu 

udělila souhlas. 

STÁNEK VOLNÉHO ČASU VLASTNÍMI SILAMI 

Fryšták (Zlínský kraj) 
Vybudování zázemí s venkovním posezením v prostoru hřiště místní části obce. Akce proběhla  

za finanční podpory obce a svépomocí obyvatel. 

PŘESTAVĚNÍ ZCHÁTRALÉHO DOMU V CENTRU MĚSTA NA OPEN HOUSE 

Fryšták (Zlínský kraj) 
Obnova jedné z nejstarších budov ve městě, která dle údajů pamětníků sloužila jako chudobinec a byla 

součástí farnosti Salesiánů. Nyní je to krásné designové místo sloužící k relaxaci. 
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VÝSTAVBA ROZHLEDNY ŠIBENICE 

Stěbořice (Moravskoslezský kraj) 
Vybudování rozhledny s upraveným okolím ve stylu dětského vojenského cvičiště a infopanely týkajících  

se bunkrů. 

NOVÝ KULTURNÍ DŮM S POMOCÍ MÍSTNÍCH OBČANŮ 

HROZNATÍN (Kraj Vysočina) 
Nový kulturní dům v obci, na jehož stavbě se podíleli místní občané. 

VYVĚŠOVÁNÍ VLAJEK 28. ŘÍJNA 

PUTIMOV (Kraj Vysočina) 
Obec vyvěšuje vlajky na Den vzniku samostatného československého státu, v r. 2016 byla zapsána do 

České knihy rekordů.  

POHÁDKOVÝ LES V NEVOJICÍCH 

NEVOJICE (Jihomoravský kraj) 
Trasa v lese, která má dětem připomenout večerníčky a pohádky. Koná se pravidelně od roku 2012. 

SPORTOVIŠTĚ V OBCI 

STÁDLEC (Jihočeský kraj) 
Zajištění sportovního vyžití občanů, žáků, návštěvníků obce, workoutové hřiště (venkovní posilovna)  

vzniklo v místě bývalé skládky. 

VÁNOČNÍ FOCENÍ S ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU A BETLÉMU 

Číměř (Kraj Vysočina, okres Třebíč) 
Na vánoční focení  zve obec profesionálního fotografa, který tyto momenty pro místní občany zachytí. 

 

 

 

 

 

STATENICKÉ STROMY POD KONTROLOU 
Statetice (Středočeský kraj) 

Kompletní inventarizace stromů v obci s následným návrhem následné péče. 

EKOLOGIE, ÚSPORY, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE ZATEPLENÍ, VÝMĚNA ZDROJE 

TEPLA OÚ A MŠ 

Tisá (Ústecký kraj) 
Základní a mateřská škola v Tisé, budova školky - zateplení budovy, rekonstrukce vytápění, výměna  

zdroje tepla, budova obecního úřadu – výměna zdroje tepla 

VYBUDOVÁNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A NOVÉ KANALIZACE VE MĚSTĚ ŽULOVÁ 

Žulová (Olomoucký kraj) 
Vybudování čistírny odpadních vod a tlakové splaškové kanalizace ve městě Žulová. 

    PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
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VYBUDOVÁNÍ SBĚRNÉHO DVORA 

Březnice (Zlínský kraj) 
Vybudování sběrného dvora v obci Březnice, aby obec se obec mohla řádně starat o nakládání s odpady  
a přispívat k ochraně životního prostředí. 
 

ALEJ PŘÁTELSTVÍ JIHOMORAVSKÉHO A JIHOČESKÉHO KRAJE 

TVAROŽNÁ LHOTA (Jihomoravský kraj) 
Vysázení „Aleje přátelství Jihomoravského a Jihočeského kraje " v okolí Orlíku. 

NÁDRŽ PRO ZACHYCENÍ VODY V PŘÍRODĚ 

PAČEJOV (Plzeňský kraj) 
Nově vybudovaná vodní nádrž pro zachycení vody v přírodě v Pačejově o rozloze 1,1 ha a obsahem  

17 000 m3. 

 

ZŠ ÁMOS PSÁRY, STAVBA R. 2020 STŘ. KRAJE-ŠKOLA 21. STOL. PROPOJOVÁNÍ 

FORMÁLNÍHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁNÍ 
Psáry (Středočeský kraj) 

Rozšíření aktivit ZŠ. Obec založila centrum pro neformální vzdělávání, které se ve spolupráci se školou  

stará o pestrou škálu volnočasových aktivit nejen pro školáky, ale také pro rodiče s dětmi, i dospěláky. 

HOSPODA MÁSLOVICE 

Máslovice (Středočeský kraj) 
Rekonstrukce budovy na návsi, která historicky byla společenským centrem obce a podařilo se ji vrátit 

původnímu účelu.  

VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ (ŠKOLA, ŠKOLKA) 

Malý Újezd (Středočeský kraj) 
Vzhledem k nárustu počtu dětí, obec navýšila kapacitu základní školy novou výstavbou na zahradě školy. 

ZŠ PROBOŠTOV – PŘÍSTAVBA ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNY A STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY 

Proboštov (Ústecký kraj) 
Přístavba tělocvičny se zázemím a učebních prostor ke stávající budově ZŠ. 

NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE JSDH KYTLICE 

Kytlice (Ústecký kraj) 
Výstavba nové hasičské zbrojnice „ve starém stylu“ tak, aby zapadla do rázu CHKO Lužické hory  

a přitom splňovala požadavky pro výjezdovou jednotku hasičů. 

MODERNIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ U ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Vrchoslavice (Olomoucký kraj) 
Modernizace dětského hřiště u Základní a Mateřské školy ve Vrchoslavicích. Výsledkem je nejen dětské 

hřiště, ale také dopravní, které je v oblasti unikátní. 

    VYBAVENOST PRO VEŘEJNÉ SLUŽBY 
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VYBAVENÍ SPECIÁLNÍCH UČEBEN ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

Slavkov pod Hostýnem (Zlínský kraj) 
Vybudování dvou specializovaných učeben pro žáky 1.stupně, kde se budou moci zdokonalovat v oblasti 

přírodních věd a také IT. 

NAVÝŠENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY  

Březnice (Zlínský kraj) 
Navýšení kapacity mateřské školy v Březnici, ke které došlo prostřednictvím nástavby, stavebními úpravami 

kotelny, kuchyně a venkovního prostranství. 

VODOJEM 

Březnice (Zlínský kraj) 
Vybudování vodojemu v obci Březnice, který má za cíl zabezpečit dodávky pitné vody a zlepšit tlakové 

poměry v celé síti. 

ZŘÍZENÍ MIKROJESLÍ V OBCI 

Habřina (Královéhradecký kraj) 
Zajištění péče o děti ve věku 6 měsíců až 4 roky prostřednictvím obecních mikrojeslí. 

ZŘÍZENÍ MIKROJESLÍ V OBCI  

Hořiněves (Královéhradecký kraj) 
Zajištění péče o děti ve věku 6 měsíců až 4 roky prostřednictvím obecních mikrojeslí. 

ZŘÍZENÍ MIKROJESLÍ VŠESLIČKY 
Všestary (Královéhradecký kraj) 
Všesličky jsou mikrojesle zřízené a provozované obcí Všestary, které nabízí péči o nejmenší děti. 

ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍ BUDOVY, VE KTERÉ SÍDLÍ OÚ A MŠ 

Lukov (Zlínský kraj) 
Provedení zateplení a stavebních úprav na budově obecního úřadu a mateřské školy v obci Lukov. 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ZŠ A STAVBA BUDOVY MŠ VE ZBYSLAVICÍCH 

Zbyslavice (Moravskoslezský kraj) 
Stavební úpravy budovy ZŠ a výstavba nové budovy MŠ ve Zbyslavicích. 

 

 

 

 

QR KÓD OBEC HORNÍ BRANNÁ 
Branná (Liberecký kraj) 

QR kód před vchodem na OÚ, který je zakomponován v dlažbě předá odkaz na webové stránky obce,  

kde najdeme veškeré inf. o obci. Další QR kódy obec využívá na naučné stezce, která obcí prochází. 

 

    INOVACE NA VENKOVĚ 
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SEPAROVANÝ SBĚR ODPADŮ  

Malé Žernoseky (Ústecký kraj) 
Zavedení sběru separovatelných složek kom. odpadu svozem od domu, zapojení místních podnikatelů  

do služeb v obci = posílení místní ekonomiky. 

VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNY VELKÝ ÚJEZD 

Velký Újezd (Středočeský kraj) 
Prostřednictvím dvou dotací z OPŽP byla realizována výstavba a vybavení technikou malé kompostárny . 

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ A INTEGRACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU OBECNÍHO 

ÚŘADU  
Přerov nad Labem (Středočeský kraj) 
Cílem projektu je integrace jednotlivých ekonomických agend úřadu do společného informačního systému, 

konkrétně databázové verze GINIS Express SQL. 

PODCHOD POD SILNICÍ PRVNÍ TŘÍDY V NEVOJICÍCH 

NEVOJICE (Jihomoravský kraj) 
Jedná se o vybudování podchodu pod silnicí první třídy I/50, která rozděluje obec Nevojice. 

ZLEPŠENÍ EKOLOGICKÉ STABILITY  

NOVÁ LHOTA (Jihomoravský kraj) 
Zlepšení ekologické stability příhraničního území Horňácka a Kopanic prostřednictvím environmentálního 

managementu a budování ekostabilizačních prvků v krajině. 

OPRAVA ŠKOLKY A NOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO 

PAČEJOV (Plzeňský kraj) 
Oprava staré školky, která získala nový a moderní vzhled včetně vytápění tepelným čerpadlem. 

NOVÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V MŠ 

PAČEJOV (Plzeňský kraj) 
Dopravní hřiště se nachází přímo v areálu školky a slouží i pro okolní školy a školky.  

OKROUHLICE - NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OKOLÍ 

OKROUHLICE (Jihomoravský kraj) 
Jedná se o moderní stavbu s vybavením pro 21. století doplněnou sportovištěm a dopravním řešením celé 

ulice a nejbližšího okolí. 

REKONSTRUKCE ŠKOLKY 

DOLNÍ MĚSTO (Kraj Vysočina) 
Rekonstrukci a přístavba mateřské školky. Výjimečná je termínem realizace - stavba byla provedena za 

pouhé 3 měsíce včetně kolaudace. 

NOVÁ BYTOVÁ ZÁSTAVBA 

Číměř (Kraj Vysočina, okres Třebíč) 
Obec koupila areál zemědělského družstva, který zbourala a pozemky nabídla mladým lidem z obce pro 

výstavbu rodinných domů. 
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