
Projekt „Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018-21“, reg. č. Z.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU. 

 

 
 

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. 

 

OBSAH 

 

 

SOCIÁLNÍ KLIMA NA VENKOVĚ 

 

KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

 

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

VYBAVENOST PRO VEŘEJNÉ SLUŽBY 

 

INOVACE NA VENKOVĚ 

        www.portalzastupitele.cz                    www.rokvobci.cz                              ČÍSLO 5/2021         

http://www.rokvobci.cz/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/
http://www.rokvobci.cz/dobra-praxe-z-obci-a-mest/
http://www.portalzastupitele.cz/
http://www.rokvobci.cz/


Projekt „Vzdělávání zástupců a zaměstnanců obcí I. typu 2018-21“, reg. č. Z.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010271 je spolufinancován z EU. 

 

   

 

 
 

VRCHOSLAVICKÁ ŠÁLA 

VRCHOSLAVICE (Olomoucký kraj) 

Doba bez obecních akcí je smutná, jako strom bez listí. V době pandemie vrchoslavičtí občané společně 

nazdobili strom upletenou šálou. 

 

 

 

 

ZAHORČICKÉ DIVADELNÍ LÉTO  
BORŠOV NAD VLTAVOU (Jihočeský kraj) 

Originální zahorčické návesní divadlo. 

 

SPORTOVNÍ AKTIVITY PŘEKRAČUJÍCÍ HRANICE KATASTRU OBCE 
BORŠOV NAD VLTAVOU (Jihočeský kraj) 

Originální sportovní závody, které jsou atraktivní pro závodníky i diváky. 

 

KUBATOVY SLAVNOSTI 2020 
DÍVČICE (Jihočeský kraj)  

Tradiční setkání občanů u pomníku Jakuba Kubaty na Zbudovských blatech. 

 

KNIHOBUDKA V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ 
PŘÍLEPY (Zlínský kraj) 

Z poškozené a pokácené lípy vznikla vyřezávaná knihobudka, která je naplněná knihami z místní knihovny. 

 

PODPORA KOMUNITNÍHO ŽIVOTA NA VENKOVĚ 2019 
NOVOSEDLICE, MIKULOV, HÁJ U DUCHCOVA, PROBOŠTOV, MOLDAVA, HROB, DUBÍ 

(Ústecký kraj) 

Podpora drobných komunitních akcí v Území MAS Cínovecko. 

 

JARNÍ HRA PRO DĚTI A RODINY 

ZAŠOVÁ (Zlínský kraj) 

Uspořádání interaktivní hry pro děti nebo celé rodiny na katastru obce Zašová. I v době pandemie je možné 

zabavit děti na čerstvém vzduchu.  

 

KÁRY V HÁJI 

HÁJ U DUCHCOVA (Ústecký kraj) 

Společensky zábavná sportovní akce rodinného typu. Hlavním cílem bylo stmelit obyvatele prudce se 

rozrůstající obce a zapojit je do společného obecního dění. 
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OBNOVA BÝVALÉ SUŠÁRNY CHMELE V DUBÉ 
DUBÁ (Liberecký kraj) 

Stavební obnova objektu, který je památkou na významnou etapu v historii města, kdy Dubá byla jedním ze 

tří hlavních středisek pěstování chmele v Čechách.  

 

OBNOVA ŠPEJCHARU VE HVOŽĎANECH 
HVOŽĎANY (Středočeský kraj) 

Obnova památného špejcharu, který obec zakoupila od soukromých vlastníků. 

 
 

 
 
 

VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ V RÁMCI POZEMKOVÝCH ÚPRAV V OBCI BOŘISLAV 
BOŘISLAV (Ústecký kraj) 

Komplexní řešení celého prostoru, s cílem obnovy vodních prvků v rámci pozemkových úprav. 

 

UKLIDÍME PŘÍRODU 
MOŘICE (Olomoucký kraj) 
V době pandemie se prostřednictvím akce občané zapojili do úklidu obce od odpadků. Pro děti byla 

připravena soutěž, do které se mohly zapojit zasláním fotek z úklidu. 

 

VÝSADBA STROMŮ V OBCI HALENKOV 
HALENKOV (Zlínský kraj) 

Obec Halenkov se zapojila do výsadbové iniciativy „Sázíme budoucnost“ Nadace partnerství. V roce 2020 

vysadila na svém území celkem 81 listnatých stromů. 

 

BIOTOP RŮŽOVÁ 
RŮŽOVÁ (Ústecký kraj) 

Revitalizace původního koupaliště s využitím dotace na obnovu vodních prvků. 

 

 

 

 

 

 

 

MODERNIZACE A OPRAVA TĚLOCVIČNY V ZŠ A MŠ 
LIBOTENICE (Ústecký kraj) 

Opravou již nevyhovující tělocvičny vznikl prostor, který využívají nejen žáci ZŠ a MŠ, ale i občané obce. 

    PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

    VYBAVENOST PRO VEŘEJNÉ SLUŽBY 
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REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE 
PRUSINOVICE (Zlínský kraj) 

Rekonstrukce a přístavba již existující, ale nevyhovující hasičské zbrojnice. Byla vybudována nová dešťová 

kanalizace včetně jímky dešťových vod. 

 

PŘEVOD LYŽAŘSKÉHO VLEKU ZE SOKOLA NA OBEC 
ZLATÁ OLEŠNICE (Liberecký kraj) 

Zachování provozu lyžařského areálu - převodu areálu do vlastnictví obce. 

 

PAVILON MŠ V MNÍŠKU SE ZAVĚŠENÝMI DIDAKTICKÝMI PRVKY 

MNÍŠEK (Liberecký kraj) 

Komplexně bezbariérová a nízkoenergetická novostavba s netradičně řešeným interiérem. 

 

VYBUDOVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI ŘISUTY 
ŘISUTY (Středočeský kraj) 

Vybudování nové MŠ, výtvarného ateliéru a dětského hřiště v budově bývalé obecní školy. 

 

 

 
 

ZAHRADA HLAHOLICE 
BORŠOV NAD VLTAVOU (Jihočeský kraj) 

Obec vybudovala místo černé skládky park s naučnou stezkou tematicky zaměřenou na abecedu hlaholici. 

 

RECYKLACE STARÉHO MOSTU Z ROKU 1891 
BORŠOV NAD VLTAVOU (Jihočeský kraj)  
Recyklací ramenátu starého mostu vznikly originální lampy a zvonička. 

 

OKROUHLICE – NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OKOLÍ 
OKROUHLICE (Kraj Vysočina) 

Přístavbou staré školy vznikla moderní stavba s vybavením pro 21. století doplněná sportovištěm a 

dopravním řešením nejbližšího okolí. 

 

ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ V KATASTRU OBCE, POŘÍZENÍ MULČOVAČE BERTI TA/M 160 
LIBOTENICE (Ústecký kraj) 

Nová technika umožní rychle udržovat plochy v katastru obce i přes nedostatek zaměstnanců VPP.  

 

LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD DLE VÝZVY 11/2016 MŽP 
PACEŘICE (Liberecký kraj) 
Bylo zrealizováno 38 ks DČOV, z toho 32 ks DČOV o kapacitě 6EO, 4 ks o kapacitě 10 EO a 2 ks do kapacity 

25 EO38. 

    INOVACE NA VENKOVĚ 

VĚ 
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