
Plán zlepšování na rok 2023 pro Zdravou Obec Skotnice a místní Agendu 21 
 
Plán zlepšování je nástrojem projektu Zdravá obec Skotnice a místní Agenda 21, který navrhuje, 
jakého zlepšení má být v daném roce dosaženo. Obsahem plánu jsou jednotlivé plánované 
aktivity, termíny jejich plnění a určení odpovědnosti při jejich naplňování.  
 
 

1. Příprava, realizace a vyhodnocení kampaní 

 

● Den Země (duben) - úklid podél řeky Lubiny + místní skládky 
 

Termín: 22. 4. 2023 
Zodpovídá: koordinátor 
Partneři: Slumeko 
Ukazatel: databáze NSZM 
Kritérium: 7. 1. 
 

● Světový den bez tabáku (květen) - výtvarná výzva pro děti, výstava  
 

Termín: 30. 5. 2023 
Zodpovídá: koordinátor 
Partneři: Michaela Čechová - výtvarný kroužek šikulové 
Ukazatel: databáze NSZM 
Kritérium: 7. 1. 

 
 

● Evropský týden mobility (září) - cyklohrátky pro děti, BESIP 
 

Termín: září 2022 
Zodpovídá: koordinátor 
Partneři: Spolky: Skrojek, z.s.; Městská policie,  
Ukazatel: databáze NSZM 
Kritérium: 7. 1. 
 

● Dny zdraví (říjen) - cvičení pro různé skupiny obyvatel, tělesná měření 
 

Termín: 31. 10. 2022 
Zodpovídá: koordinátor 
Partneři: KHS, Stromov, z.s. 
Ukazatel: databáze NSZM 
Kritérium: 7. 1. 
 

 
 



2. Příprava, realizace a vyhodnocení Veřejného Fóra 

 

● Definování priorit obce ve spolupráci s veřejností 
 
 Termín: květen/červen 2023 
 Zodpovídá: koordinátor a politik 

Partneři: spolky, restaurace, MŠ 
 Ukazatel: ověření výstupů 
 Kritérium: 2.1 
 

3. Plánování s veřejností - kulatý stůl - tematicky zaměřený (dle výstupů z Fóra) 

 
Termín: podzim 2023 

 Zodpovídá: koordinátor a politik 
 Spolupráce: obecní úřad 

Partneři: spolky, restaurace 
 Ukazatel: ověření výstupů 
 Kritérium: 2.1 

 
4. Propagace projektu ZO a MA21 veřejnosti 

 

● Aktualizace webových stránek 
● Medializace ve zpravodaji 
● Průběžné přidávání příspěvků o průběhu projektu ZO a MA21 
● Příprava a distribuce informačních a propagačních materiálů 

 
Termín: 31. 10. 2023 
Zodpovídá: koordinátor, politik 
Spolupráce: obecní úřad a partneři 
Ukazatel: scany článků, webové odkazy 
Kritérium: 3.1, 3.2 

 
5. Vzdělávání k UR - zastupitelstvo (školí nszm) nebo veřejnost (může být cokoliv, co 

nás zajímá, pro jakoukoliv skupinu) 
 

Termín:  podzim 2023 
Zodpovídá:  koordinátor, politik 
Kritérium: 7.2 
 

6. Certifikované vzdělávání koordinátora  
● účast na školách NSZM ČR 
● Školení v rámci MA21 

 
Termín: 31.10. 2023 



Zodpovídá: obec, NSZM 
Ukazatel: certifikát o absolvovaném školení 
Kritérium: 10.1 
 
 

7. Hodnotící zpráva za rok 202 a plán zlepšování na rok 2023 
 
Termín: 31. 12. 2023 
Zodpovídá: koordinátor, politik 
Ukazatel: schválená hodnotící zpráva a plán zlepšování zastupitelstvem 
Kritérium: 5.1 
 
 

8. Zapojování občanského, podnikatelského sektoru a veřejné správy do aktivit obce 
● Projekt Houpačky ve Skotnici - celoročně 
● Vzdělávání pro maminky / ženy - celoročně 
● Setkávání seniorů - celoročně 
● Výtvarný kroužek Šikulové - celoročně 
● Prorodinné aktivity:  

○ Dětský maškarní ples - březen 2023 
○ Výroba ptačích budek - březen 2023 
○ Obecní Velikonoce - duben 2023 
○ Čarodějnické odpoledne - duben 2023 
○ Pohádkový les - květen 2023 
○ Skotnický svátek hudby - červen 2023 
○ Rodinná odpoledne u příležitosti zahájení a ukončení letních prázdnin 
○ Lampionový průvod - listopad 2023 
○ Mikulášská nadílka - prosinec 2023 

● Sousedská slavnost (Zažít obec jinak) - září 2023 
● Aktivity MŠ - zimní olympijská stezka, jarní stezka 
● Fotbalový klub - sportovní ples, zimní soustředění žáků 

Termín: 31. 12. 2023 
Zodpovídá: koordinátor, politik 
Spolupráce: úřad, podnikatelé, partneři, spolky, občané 
Ukazatel: zprávy o aktivitách 
Kritérium: 4.1 
 

Projednáno a schváleno Zastupitelstvem Obce Skotnice dne 2022 usnesením č. 22/29 dne 
2022. 


