
Udržitelný rozvoj na venkově  

Obec Skotnice 



STRUČNĚ O OBCI 

 Menší obec  v okrese Nový Jičín  

 Počet obyvatel 731  

 Rozloha 913 ha  

 Zaměstnanost: 

– Ekonomicky aktivních 41,1 % obyvatel  

– Míra nezaměstnanosti – 9,2 % 

 

 Správa obce: 

 devítičlenná samospráva, 3 zaměstnanci 

 7 výborů a komisí, pracovní skupiny občanů  

 8 aktivních zájmových spolků 

 dobrá spolupráce  s podnikatelskými subjekty 

 velmi úzká vazba samosprávy a občanů  

 

 Člen mikroregionu Poodří, MAS Regionu Poodří, KO SPOV MsK a NZSM 



Zkušenosti se zapojováním veřejnosti do 

plánování a rozhodování v obci 



Základní otázka:  Co je OBEC? 

Samospráva  

Neziskové organizace 

 (zájmové spolky)  

Mnohdy si pod slovem občan 

uvědomujeme pouze člověka, 

který  po nás něco požaduje 

nebo je nespokojený a křičí) 

občané - všechny věkové i 

zájmové kategorie!! 

Mnohdy si pod slovem občan  

uvědomujeme pouze člověka,  

který  po nás něco požaduje  

nebo je nespokojený a křičí. 
Podnikatelské 

subjekty  

OBEC 



Pro úspěšné fungování obce je důležitá vzájemná 

komunikace a spolupráce mezi všemi uvedenými 

partnery. Všichni se navzájem  

potřebují a mohou si pomoci.  



PROČ JE ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO PLÁNOVÁNÍ A 

ROZHODOVÁNÍ V OBCI DŮLEŽITÉ  

 obec je místo, kde si lidé vytvářejí svůj domov, životní styl, proto 

mají PRÁVO o něm rozhodovat a MĚNIT, co se jim nelíbí 

 

 zájem občanů o dění v obci, jejich podpora a pomoc znamená v 

rámci udržitelného rozvoje obce "polovinu  úspěchu"   

 

 zapojení veřejnosti je věc, kterou může samospráva příznivě 

ovlivňovat, prohlubovat a  rozvíjet   

 

 zapojováním veřejnosti ušetříme  značné finanční prostředky:  

včasným a kvalitním projednáním investičních záměrů obec nemusí 

vynakládat  finance na  řešení později požadovaných změn 

 

 lidé projekt, který si společně naplánují, považují za "svůj" a podílí 

se  na jeho realizaci (svépomocné práce) a pozdějším fungování  

Co si musí uvědomit samospráva:  



PROČ JE ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO PLÁNOVÁNÍ A 

ROZHODOVÁNÍ V OBCI DŮLEŽITÉ  

 že její názory, nápady, připomínky i stížnosti jsou pro samosprávu 

důležité, že ji neobtěžují, nezatěžují, ale naopak v činnosti pomáhají 

 

 že má možnost a DOSTATEK PŘÍLEŽITOSTÍ ovlivnit podobu 

budoucího rozvoje své obce 

 

 že  zkušenostem a dovednostem  občanů důvěřujeme, jejich 

názory respektujeme 

 

 že  jsme připraveni přijmout kritiku a učinit potřebné změny   

 

 že má možnost kontroly nad přijatým rozhodnutím (zpětná vazba) 

Co je nutné, aby věděla veřejnost: 



JAKÉ JSOU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPOKLADY K ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI 

DOSTATEK POTŘEBNÝCH A SROZUMITELNÝCH INFORMACÍ, které se 

dostanou ke každému  ( časté postoje veřejnosti: „nebudu se do toho 

plést, protože o tom nic nevím, jsou pro to povolanější, nebudu se 

vyjadřovat, ať  se neztrapním a nejsem za hlupáka“ ) 

AKCEPTOVÁNÍ NÁZORŮ, POŽADAVKŮ A PŘIPOMÍNEK VEŘEJNOSTI ze 

strany radnice ( zamezíme postojům: „stejně se nic nezmění, dávno je 

již rozhodnuto, prezentace mých názorů je  ztráta  času „) 

SCHOPNOST A VŮLE SLADIT ZÁJMY A POTŘEBY  tak, aby byli všichni 

spokojeni nebo alespoň došlo k přijatelnému kompromisu (názor:  

„nebudu nic říkat, protože každý chce něco jiného a stejně se 

nedomluvíme“)  



OSVĚDČENÉ METODY INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI:  

 (kromě tradičních úředních desek, rozhlasových relací, zpravodajů) 

 

 vývěsní skříňky umístěné na netradičních místech v obci (ostatní 

obecní objekty - školská, kulturní a tělovýchovná zařízení,    

autobusové čekárny, obchody, restaurace) 

 

 mobilní informační panely, výstavy 

 

 tiskoviny do všech domácností nebo pro vybrané věkové nebo 

zájmové skupiny (bleskovky, upoutávkové letáčky vyrobené dětskou 

rukou ! Nelze je přehlédnout, zaujmou.) 

 

 telefonicky ( přes mobilní telefony SMS – databáze telefonních čísel 

na základě dobrovolnosti) 



OSVĚDČENÉ METODY INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI:  

 osobní dopisy (Časově i finančně náročné, ale vyplatí se. Osvědčuje se 

především u menších dětí. Když jsme je zvali na  plánovací víkend k výstavbě 

hřiště, pro mnohé to byl první dopis , který obdrželi na své jméno a celou 

záležitost brali  nesmírně vážně a zodpovědně.)  

 

 osobní kontakty – pravidelná neformální setkání samosprávy  s občany, 

zájmovými  spolky, podnikateli 

 

  veřejná diskusní fóra ke konkrétnímu tématu – musí být dána pravidla 

diskuze, která si navrhnou sami účastníci a řešit pouze vymezený problém  

 

  dětský poradní sbor 

  videoprodukce k tématům navrženým veřejností 

 

 na každé kulturní či společenské akci pořádané obcí se najde prostor ke 

krátkému informování o připravovaném dění 

 

 den otevřených dveří na obecním úřadě  



FORMY ZAPOJOVÁNI VEŘEJNOSTI DO PLÁNOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ: 

 plánovací víkendy 

 

 veřejná projednávání (nejen v případech, kdy to vyžaduje zákon) 

 

 občanské poradní komise (vždy ke konkrétnímu problému, 

zastoupení těch občanů, kteří se v dané problematice orientují - jedná 

se o mezičlánek mezi samosprávou a veřejností) 

 

 místní pracovní skupiny 

 

 kulaté stoly (myšlenka stolu bez hran, kde jsou si všichni rovni – 

používáme i při jednání se zájmovými spolky, podnikatelskými 

subjekty) – osvědčuje se  u „problémových“ záležitostí - měla by vzejít 

dohoda 

 

 sběr připomínek a podnětů, názorů  formou anketních lístků, 

dotazníků, knihy připomínek či anonymních schránek, osobních 

rozhovorů či telefonických dotazování  

 

 výtvarné soutěže 



NA CO BYCHOM PŘI KOMUNIKACI S VEŘEJNOSTÍ NEMĚLI ZAPOMÍNAT! 

setkání s občany zpříjemňujeme:  

• občerstvení  

• drobná pozornost vyrobená dětmi nebo seniory 

• slosovatelné  účastnické nebo anketní lístky 

 

volíme zábavné a vtipné formy komunikace a práce: 

 
 použití videoprojektoru, promítání pohádek či filmů po skončení jednání  

 

 různé hříčky (diskutující děti si přehazují  barevný balónek, příslušnost 

k určitému názoru vyjádřena barevnou  visačkou) 

 

 určíme limity při plánování i rozhodování: např. objem finančních 

prostředků , který můžeme vynaložit na určitý projekt (nebo investici), 

prostorové možnosti pro výstavbu hřiště nebo úpravu veřejného 

prostranství 



 k participaci vyzýváme vždy VŠECHNY, nikdo nesmí 
mít pocit, že nebyl osloven a nepočítá se s ním  

 

  můžeme se na jednotlivé zájmové či věkové skupiny 
obracet postupně podle obsahu řešené problematiky, 
ale vždy dbáme na to,  aby byli v dané skupině osloveni 
všichni 

 

  velmi důležitá je spolupráce s médií – prezentace 
dosažených výsledků  

 

  chválit, chválit, chválit a odměňovat     

 

NA CO BYCHOM PŘI KOMUNIKACI S VEŘEJNOSTÍ NEMĚLI ZAPOMÍNAT! 



































































































Obec Skotnice  

a rodina 



Zřízen orgán obce - komise pro rodinu a děti 

Problematikou se zabývá také : 

 Spolek maminek „Anička“ 

 Senior klub 

 Dětský klub „Skoťata“ 

 Občanské sdružení sportu a kultury 

  

Problematika rodiny 



Projekty zaměřené přímo na 

rodinu a děti 

Junior - senior  

Pod společnou střechou 

Hřiště a  komunitní  

centrum pro seniory 

Rodina 

Prostor pro všechny - 

místo pro každého z nás 



Nadstandartní zázemí pro rodinné aktivity : 

 

• 2 sportovně relaxační areály 

• dětské koutky 

• prvky pro teenagery i seniory 

• zajímavý odpočinkový mobiliář na venkovních prostranstvích 

• dostatek prostor pro setkávání, volnočasové i vzdělávací aktivity 

• zázemí pro rodinnou turistiku a cykloturistiku 

 

Čím disponujeme 



 volnočasové aktivity pro děti a mládež 

 minidružinku  

 prázdninové hlídání školních dětí 

 vzdělávací, výchovné a osvětové aktivity 

 provozní náklady všech zainteresovaných stran 

Co zabezpečujeme bezplatně 



 bezúročné půjčky na bydlení mladých rodin 

 bezúročné půjčky na zahájení podnikání maminek po RD  

 činnost spolků zabývajících se problematikou rodiny a dětí 

Finanční podpora 



• pravidelná setkávání a komunikace se všemi věkovými skupinami        

obyvatel 

 

 

• prorodinná problematika – součást činnosti zájmových spolků a  

podnikatelských subjektů 

Nejdůležitější pro dění v obci jsou lidé a teprve na druhém místě jsou peníze 

Shrnutí  












