
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE OBCE PALKOVICE 
  



 

K čemu strategie je a jak vznikla 

Komunikační strategie obce Palkovice je koncepčním dokumentem obce, který nastavuje 

ambici a cíle obce v oblasti komunikace, marketingu a zapojování cílových skupin.  

Strategie vznikala v období červenec-srpen 2020 jako součást společného projektu obcí 

Palkovice, Kozlovice, Hukvaldy a Sviadnov, financovaného z Operačního programu 

Zaměstnanost. Součástí tvorby strategie byly dva společné workshopy zpracovatele a 

zástupců vedení všech čtyř obcí a zaměstnanců úřadů zodpovědných za komunikaci, a to 

9.7. v Palkovicích a 4.8. v Hukvaldech, stejně jako průběžné konzultace zadavatele a 

zpracovatele. 

Zpracovatelem komunikační strategie je společnost BeePartner. 

 

 

 

 

  



 

Vybraná klíčová zjištění z analýzy 

Základní informace o obci 

Obec Palkovice leží v podhůří Beskyd v okrese Frýdek-Místek a tvoří ji dvě části – 

Palkovice, Myslík. Počet obyvatel je přes 3 400. Západní část obce lemuje pohoří 

Palkovické hůrky, v roce 1969 zde byla zřízena přírodní rezervace. Obcí protéká Olešná, na 

které byla vybudována stejnojmenná rekreační přehrada. V obci se nachází sjezdovka s 

umělým osvětlením a umělým zasněžováním. Okolí obce nabízí mnoho příležitostí ke 

sportovnímu a turistickému vyžití. Obec je kvalitně zabezpečena po všech stránkách 

občanské vybavenosti. 

Obec se rozrůstá a postupně stárne 

Počet obyvatel Palkovic se za posledních 10 let zvýšil o 316 z 3090 (r. 2010) na 3406 (r. 

2020), což představuje opačný trend, než jakým si prochází Moravskoslezský kraj, který o 

obyvatele přichází. Důvodem je zejména tzv. suburbanizace – stěhování lidí z měst do 

periferií a na venkov. Co se týká průměrného věku obyvatel, za posledních 10 let se zvýšil 

z 39,6 let (r. 2010) na 41,2 r. 2020. Palkovice stejně jako kraj i česká společnost stárnou, i 

když pomaleji. 

Dobře se tu žije 

Palkovice se prezentují jednoduchým sloganem Dobře se tu žije, který je i součástí loga 

obce. Obec nikde blíže nerozvádí, co tímto klíčovým sdělením myslí a je příležitost 

v několika stejně jednoduchých bodech specifikovat, co „dobře se tu žije“ znamená, v čem 

je přidaná hodnota života v Palkovicích a čím se obec od ostatních odlišuje.   

Ovečka  

Obec disponuje znakem i logem. Obojím se prolíná ovečka, resp. jehňátko (zlaté jehněčí 

rouno). Znak je tvořen děleným štítem v červeno-zelené barvě, v horní části znaku jsou dva 

stříbrné kužely, ve spodní části se zlaté jehněčí rouno. Vlajku obce tvoří čtyři vodorovné 

pruhy – bílý, červený, žlutý a zelený. Logo a vizuální styl Palkovic byly inspirovány přírodou 

Beskyd. „Oblakovečka“ vystihuje palkovický čistý vzduch, kopce, úsměv a široké srdce 

místních obyvatel, slunce, všudypřítomné ovce a ovce ze znaku. Logotyp je tvořen 

OBLAKOVEČKOU, nápisem PALKOVICE se sloganem DOBŘE SE TU ŽIJE. Zatímco ve znaku a 

vlajce obce chybí, základní barvou loga je světle modrá.  

APLIKACE VIZUÁLNÍ IDENTITY JE JEDNOTNÁ 

Obec používá jednotný styl prezentace na webových stránkách obce, v obecním zpravodaji 

a dokumentech obce i jednotlivých (ne všech) grafických výstupech. Vizuální identitu staví 

zejména na logu, znak komunikuje jen velmi omezeně. „Oblakovečka“ jako průvodní 

grafický prvek a v dílčích výstupech je využíván velmi kreativně, někdy na hraně 

jednotných pravidel. Nabízí se při dodržení pravidel vizuální identitu aplikovat i mimo 

grafické výstupy produkované samotnou obcí, například ji zapracovat do grafických 

výstupů spolků a klubů (plakátů, bannerů apod.)     



 

Web je funkčním výchozím nástrojem komunikace  

Obec požívá internetové stránky obce jako klíčový nástroj komunikace s občany a okolím. 

Web je přehledný, vzdušný, v charakteristických barvách obce, obsahuje logo obce se 

sloganem a znak obce. Stylování menu na hlavní stránce může působit trochu robustně 

(velikost písma) a jednolitě. Web je hojně navštěvovaný, jednotlivé novinky (jejichž výpis 

není součástí hlavní stránky a uživatelé musí pro výpis těch nejnovějších klikat) mají velký 

počet zobrazení (v průměru 200-500 zobrazení, výjimečně i 1000-2000). 

Nejnavštěvovanějšími stránkami jsou právě obecním aktuality s akcemi a praktické 

informace pro občany. Do budoucna se nabízí viditelné zapracování chytrých nástrojů 

online komunikace a jejich provázání s webem.  

Na sociálních sítích je obec velmi aktivní 

Palkovice pro aktivní komunikaci využívají sociální sítě Facebook, YouTube a Instagram. Na 

facebooku má obec komunitu cca 1900 lidí. Příspěvky se týkají aktuálního dění v obci, jsou 

většinou doplněné kvalitními fotografiemi nebo grafikou. Obec sdílí v průměru jeden 

příspěvek denně, někdy dokonce i více příspěvků v jeden den. Tuto frekvenci lze určitě 

rozvolnit a soustředit se na kvalitu příspěvků s tím, že by pak lze očekávat vyšší aktivitu 

fanoušků, která je takto v průměru jednotek na příspěvek a spíše výjimečně v řádu desítek. 

Rozvolněná je komunikace na obecním instagramu, který sleduje 445 lidí (četnost 

příspěvků je 1-3/měsíc). Aktivita lidí na instagramu je vzhledem k celkovému počtu 

sledujících vysoká, a to v průměrů v řádu několika desítek. V obou zmíněných kanálech 

dominují pěkné fotografie obce nebo projektů, naopak chybí fotografie lidí, ať už na 

akcích, nebo v běžných situacích. 

Dvojí AV prezentace obce  

Obec se prezentuje pomocí vysílání Palkovického miniexpresu na TV Polar a má také 

videogalerii na Youtube. Palkovický miniexpres je vysílán jednou za 2 týdny a lze jej 

zhlédnout na webových stránkách obce. Obec zde prezentuje informací o dění v obci, 

sportovních, kulturních a společenských akcí. Obec nemá k dispozici data o počtu 

shlédnutí jednotlivých dílů, což vzhledem k vynaloženým nákladům není ideální. YouTube 

kanál obce má 51 odběratelů s 24 videi, které se týkají akcí v obci. Sledovanost videí se liší, 

od jednotek desítek po několik set – sledovanost lze označit za velmi dobrou. Ke zvážení je 

dualita v AV prezentaci obce.  

Informování e-mailem (a prostřednictvím sms) spíše stagnuje 

Obec nabízí odběr novinek e-mailem, tuto službu má nastaveno přibližně 200 lidí. Jako 

velmi praktické se v jiných obcích jeví i informování prostřednictvím SMS InfoKanálu, 

Palkovice této služby ale nevyužívají.   

Palkovické listy odebírá 2/3 domácností 

Zpravodaj obce, Palkovické listy, je vydáván 7x za rok a má cca 40 stran. V tištěné formě jej 

odebírá 2/3 domácností. Cena za zpravodaj je 100 Kč za rok (v ceně je i kalendář). 

Zpravodaj je dostupný i v online verzi na webových stránkách obce. Zpravodaj má 



 

jednoduchý layout dle jednotného vizuálního stylu. Na titulní straně je téměř bez výjimky 

pěkná celostránková fotografie obce (panorama, projekty apod.), poněkud chybí 

fotografie lidí a titulní strany působí mírně monotónně.   

Obecní akce jsou navštěvované a různorodé  

Obec je velmi aktivní v pořádání společenských a kulturních akcí. Svým obyvatelům (i 

lidem odjinud) poskytuje bohaté příležitosti vyžití. Počet akcí (i když nepočítáme běžné 

aktivity spolků a klubů) je vysoký, což znamená vysokou finanční i lidskou zátěž. Mezi 

nejnavštěvovanější akce pořádané obcí patří Obecní dožínky (4000 návštěvníků v roce 

2019), festival dechovek, pivní a gulášové slavnosti (cca 1500), letní kino (100-500 

návštěvníků/promítání), předvánoční jarmark (500), pálení čarodějnic a stavění májky (300 

), obecní ples (200), loučení s létem na Myslíku (300-500) a Palkovická struna (150).  

Palkovice jsou oceňovány i navenek  

V roce 2014 byla obec oceněna za 3. místo v krajském kole Vesnice roku. V soutěži Stavba 

Moravskoslezského kraje získala obec v roce 2016 čestné uznání za hasičskou zbrojnici a 

v roce 2018 čestné uznání za most – pěší lávka přes řeku Olešnou.  Pro ročník 2018-2019 

byla obec Palkovice vyhodnocena jako obec v kraji nejpřívětivější seniorům.  

Palkovice se neváhají propagovat i placenou inzercí 

Obec má navázanou spolupráci v oblasti placené propagace a inzerce (zejména větších 

kulturních akcí) s Frýdecko-místeckým patriotem a Frýdecko-místeckým deníkem, 

investuje také prostředky ro placené propagace příspěvků na facebooku. K propagaci 

významných akcí používá také výlep plakátů v okolních obcích a městech.  

Mediální aktivita 

Mediální aktivita obce sice není systematická, ale probíhá. Mimo zmíněné nástroje dostává 

obec prostor v místních a regionálních médiích přibližně 4x ročně – témata jsou většinou 

praktická a pro regionální zpravodajství zajímavá (Palkovice jako první uzavřely úřad a 

školku v reakci na COVID-19, provizorní stěhování úřadu, zvýšení provozu v souvislosti 

s čištěním přehrady apod.). Monitoring médií probíhá „od stolu“ formou vyhledávání 

zmínek v prohlížeči.  

Komunitní život občanů a sounáležitost s obcí 

Kromě akcí pro občany a veřejnost jsou v obci aktivní také místní kluby a spolky, což 

znamená velmi vysokou frekvenci akcí, aktivit a dění v Palkovicích. Do zájmové, spolkové a 

komunitní činnosti se (obdobně jako v jiných obcích) daří vtáhnout jen určitou část 

obyvatel obce, zapojují se zejména ti aktivní. Méně aktivní je zapojení mladší generace a 

také nově přistěhovalých občanů.   

Prezentace rozvojového plánu a projektů  

Většina rozvojových plánů a projektů je prezentována už ve fázi přípravy na jednání 

zastupitelstva obce (které má vysokou návštěvnost) a v Palkovických listech, částečně také 



 

v Palkovickém miniexpresu. Na webu a facebooku obec prezentuje spíše realizované 

projekty a plány.  

Zpětná vazba a participativní aktivita občanů 

Na aktivní snahy obce zapojit do rozvojových aktivit občany je spíše velmi vlažná odezva. 

Do participativního rozpočtu se nepřihlásil žádný projekt. V poslední době obec 

uskutečnila rovněž anketu při zjišťování zájmu obyvatel obce o kompostéry. Snahu o 

zapojení občanů lze chválit, ke zvážení je systematičnost a hledání správných formě 

participativních aktivit.   

  



 

Analýza cílových skupin 

Součástí analytické části zpracování strategie je dílčí analýza cílových skupin, která je 

přílohou tohoto dokumentu. 

V analýze cílových skupin jsou popsány dílčí cílové skupiny, je zmapována velikost cílové 

skupiny a u vybraných cílových skupin jsou uvedeny klíčové atributy a faktory pro práci 

s cílovou skupinou.  

 

  



 

Dotazník – jak sami vidíme komunikaci obce 

Součástí tvorby strategie bylo také oslovení vybraných zástupců obce, aby subjektivně 

vyhodnotili jednotlivé komunikační aktivity obce. Výsledkem je schéma, které do jisté míry 

ukazuje, co je v komunikaci obce důležité a kde vidí obec prostor ke zlepšení. Jako 

nejdůležitější a zároveň nejméně zvládnuté se jeví otázky: 

- zapojování obyvatel do rozvojových aktivit 

- partnerská komunikace 

- propojování, síťování a propagace místních podnikatelů a firem    

Metodika: 

Jednotlivé otázky (1-19) hodnotili zástupci obce na stupnici 1-5 dle priority (1 nejvyšší, 5 

nejnižší) a „umím/neumím“ (1 umím, 5 neumím). Výsledek byl zprůměrován a zaznačeny 

do grafu.  

 

 

Legenda: 

1. Umím jednoduše a hezky popsat obec? Vím, kým obec je a co o ní říkám? 

2. Mám nastavenou jednotnou vizuální linku komunikace? 

3. Jsou mé výstupy mezi jinými rozpoznatelné, jasně identifikovatelné? 

4. Komunikuji systematicky s médii, mám kontakty na novináře a redakce? 

5. Chci a umím komunikovat a prezentovat výsledky vlastní práce (prioritní projekty a 

aktivity)? 

6. Komunikuji to, co je důležité a po čem je poptávka (co lidé chtějí vědět)? 

7. Myslím vždy na to, co, komu, jakým způsobem a kdy chci sdělit? 
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8. Využívám pro komunikaci těch správných nástrojů, které osloví právě ty lidi, které chci 

oslovit? 

9. Je pro mě zapojení obyvatel do rozvojových aktivit obce důležité? 

10. Hledám způsoby a cesty, jak lidi do rozvojových aktivit zapojit? 

11. Jsou občané s obcí ztotožnění? 

12. Dělám konkrétní aktivity, které posilují soudržnost a sepětí obyvatel s obcí? 

13. Věřím v přidanou hodnotu propojování a síťování, sdílení dobré praxe s partnery a dělám 

to?   

14. Jsem nakloněný meziobecní a institucionální spolupráci a snažím se jí rozvíjet? 

15. Mám zmapované své (potenciální) partnery? 

16. Jsem v kontaktu s firmami a podnikateli v obci, podporuji je a hledám společné formy 

spolupráce? 

17. Mám dostatečné kapacity na komunikaci? 

18. Mám dostatečné zdroje na komunikaci? 

19. Jsem připravený řešit komunikaci v krizových situacích? 

 

Pozn.: Tučně jsou vyznačena témata s nejvyšší prioritou a nejhorším subjektivním 

hodnocením na škále umím/neumím.   

 

  



 

SWOT 

Silné stránky 

- vizuální identita obce 

- informování o dění v obci  

- kulturní a společenské vyžití s vysokou návštěvností 

Slabé stránky 

- nepřehlednost webu 

- duplicitní AV prezentace 

- přesycená komunikace na sociálních sítích (facebooku) 

Příležitosti 

- digitalizace služeb a komunikace 

- efektivnější využívání nástrojů komunikace 

- zapojování obyvatel do přípravy a realizace rozvojových aktivit 

- zapojení mladší generace a nově přistěhovalých občanů 

- užší kontakt s místními podnikateli a společná propagace 

Hrozby 

- úbytek mladých, stárnutí populace 

- snižující se identifikace a zmenšující se soudržnost občanů s obcí  



 

Trendy a inspirace 

Informační přehlcení 

Globalizace a rozvoj internetu, mobilních telefonů a digitálních technologií umožnil 

nadprodukci informací v každém dalším okamžiku. Jsme zahlcováni informacemi a máme 

je pořád po ruce. Jakákoliv informace je dostupná během několika vteřin a díky množství 

sdílených a dohledatelných informací také zanikají seriózní, důvěryhodné nebo ověřitelné 

zprávy. Lidé nevěnují dostatečný prostor vyhledávání a ověřování, slova se často chopí 

fake news a dezinformace. Jakákoliv informace musí počítat s konkurencí nepřeberného 

množství dalších informací, nástrojů a podnětů, které na nás v běžném životě někdy až 

útočí. Není proto vždy snadné efektivně zaujmout či komunikovat vlastní témata. Lidé také 

nejdou tolik do hloubky a namísto čtení obsahu kloužou po povrchu. 

Digitalizace 

Komunikace se díky rozvoji informačních technologií a sítí zrychlila. Dává lidem možnost 

v aktuálním okamžiku vidět a vědět, co se děje o ulici dál nebo na druhém konci světa. To 

nám dává informační náskok, možnost lépe a efektivně plánovat a řídit vlastní život, stejně 

jako nám to čas ubírá, neboť vyhledávání informací věnujeme více času než kdy dříve. 

Virtuální realita, komunity a online komunity  

Digitální technologie a sociální sítě umožňují žít dvojí život. Netrávit čas s blízkými a 

přáteli, ale být s nimi na dálku. Umožňují lidi propojovat i vytvářet nová „přátelství“ 

neznámých. Komunitní život se do jisté míry přesunul do online a virtuálního světa, kde 

trávíme minimálně stejně času, jako v realitě. To může mít za následek nižší aktivitu a účast 

lidí v „reálném“ světě. Reálný svět je také mnohem prostší vyumělkovanosti a stylizaci, 

která je v tom virtuálním běžná, nebo hůře odhaluje lidskou přirozenost. Online komunity 

nenahradily běžný komunitní život, jak jej v prostředí obcí a měst žijeme a známe. Pro 

velkou část populace, zejména mladší a online, ale představuje alternativu reálného života. 

Vzhledem k tomu, že se online komunita stále zvětšuje a sociální sítě zdaleka nejsou na 

ústupu, lze jen těžko odhadnout, jak tento fakt do budoucna ovlivní tradiční život 

v komunitě.  

Atraktivní forma prezentace a vizualizace 

V konkurenci množství komunikovaných informací a obsahu vyniká ten, který dokáže 

zaujmout a vyniknout – nejen slovně, ale i vizuálně. Rozvoj kreativních odvětví a oborů i 

nástrojů pro práci s nimi umožňuje jednoduše komunikovat atraktivně, lidský mozek je pro 

vnímání vizuálních vjemů. 

Tradiční a nová média 

Role tradičních médií jako televize a noviny se mění. Nastupují online média a sociální sítě, 

což neznamená automatický konec tradičních médiích, spíše jejich transformaci a 

transformaci mediálního trhu. Vydavatelem dnes může být vlastně kdokoliv, kdo je 

připojený k internetu a má vlastní profil na sociálních sítích.  



 

Zapojování veřejnosti, občanů a aktivních lidí do věcí veřejných 

Participace se při správě věcí veřejných a tvorbě rozvojových aktivit postupně stává 

nezbytností. Činit rozhodnutí, realizovat aktivity a projekty, které mají dopad na život 

obyvatel obcí, města a regionů, je dnes běžné dělat v dostatečné opoře o názor těch, 

kterých se tyto aktivity týkají. Participace dává možnost vyjádřit se jedné straně a 

informovat a získat argumenty straně druhé. Zapojováním občanů nebo cílových skupin se 

zvyšuje akceptace výsledku. Participace určitě není všelék, nelze ji využívat vždy a pokud 

ano, pak ideálně na míru tomu, co a od koho chci zjistit nebo ověřit. Přesto existuje 

několik postupů nebo návodů, jak na to. Jedním z nich je Manuál participace, vytvořený 

Institutem plánování a rozvoje Hlavního města Prahy, určený zejména pro potřeby pražské 

samosprávy. V mnoha aspektech je ale manuál použitelný a návodný pro potřeby 

samospráv obecně. Případně může být dobrou inspirací při přemýšlení o tom, jak nejlépe a 

nejefektivněji vybrané cílové skupiny oslovit a zapojit.         

 

  

https://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/Manual_Participace/manpart_1510.pdf


 

Návrh komunikační cílů, opatření a aktivit 

Strategický rámec komunikační strategie je utvořen čtyřmi vzájemně se prolínajícími 

prioritami, k nimž jsou nastaveny strategické cíle. Naplnění cílů udává výčet plánovaných 

opatření, projektů nebo aktivit.  

IDENTITA A IMAGE 

Budeme systematicky a cíleně posilovat vlastní image, postavenou na jednotné vizuální i 

obsahové identitě tak, aby byla obec jasně identifikovatelná, rozpoznatelná a odlišitelná 

od ostatních a aby aktivně pracovala na zlepšování nebo posilování svého dobrého jména. 

Cíl: Dodržovat a rozvíjet vizuální identitu obce 

Vizuální identitu obce rozšíříme napříč výstupy a budeme aktivně dohlížet na jednotnou 

formu výstupů  

Jak toho dosáhneme?   

- jednoduše popsaný a sdílený popis „tady se dobře žije“ 

- sdílení vizuálního stylu napříč obecními subjekty 

- zapracovávání prvků jednotného vizuálního stylu napříč výstupy 

- aktivní kontrola vizuálních výstupů obce, obecních subjektů a komunikace navenek 

Jak poznáme, že se nám to povedlo? 

- subjektivní jednotná vizuální komunikace napříč výstupy obce a obecních subjektů 

Cíl: Nastavit a rozvíjet spolupráci s médii  

Nastavíme jednoduchý systém komunikace a spolupráce s médii, která zlepší povědomí o 

obci a posílí image obce.  

Jak toho dosáhneme?   

- vytvořit a průběžně aktualizovat plán témat, vytipovávat zajímavá témata obce 

nebo týkající se dění v obci 

- navázat a případně prohlubovat kontakty s novináři a redakcemi 

- vytvořit a udržovat medialist (seznam novinářů a redakcí pro informování a zasílání 

zpráv včetně e-mailů a telefonů) 

- nastavit zodpovědnosti a kompetence v komunikaci s médii na úrovni vedení obce 

nebo zodpovědných zaměstnanců 

- formalizovat mediální komunikaci (např. formát tiskových zpráv), cíleně informovat 

média souhrnně nebo dílčím způsobem 

- pravidelně monitorovat (alespoň základním způsobem) mediální zmínky a výstupy 

a vlastní aktivitou vyvolanou mediální odezvu   

Jak poznáme, že se nám to povedlo? 

- alespoň 5 aktivně komunikovaná témata za rok 

- alespoň 15 vyvolaných mediálních zmínek za rok 



 

- 95% pozitivita nebo neutralita mediálních zmínek   

PŘÍVĚTIVÁ, SROZUMITELNÁ A EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 

Zjednodušíme a zefektivníme komunikaci směrem k občanům tak, aby byla srozumitelná. 

Budeme efektivně využívat nástroje komunikace, které fungují a oslovují ty, které chceme 

oslovit. 

Cíl: Zlepšení komunikace a propagace na sociálních sítích  

Uzpůsobit komunikaci na sociálních sítích tomu, jak tyto sociální sítě fungují a co od nich a 

od obce uživatelé sociálních sítí očekávají, s ambicí dosáhnout vyvážené aktivity na 

sociálních sítích. 

Jak toho dosáhneme? 

- zefektivnit komunikaci na facebooku (plán příspěvků + operativní témata), max. 3-

4 příspěvky / týden 

- sjednotit vizuální i obsahovou formu příspěvků na facebooku 

- prezentovat na sociální síti aktivní dění v obci (nejen hezké fotografie bez lidí, ale i 

aktivní lidi)  

Jak poznáme, že se nám to povedlo? 

- zvýšení komunity na sociálních sítích facebook a Instagram na 2500 a 800  

- vyšší aktivita komunity na facebooku v podobě komentářů a reakcí na příspěvky 

Cíl: Digitalizace komunikace s občany  

Zavedeme nové digitalizační prostředky komunikace, rozšíříme a zefektivníme stávající 

možnosti digitální komunikace s občany. 

Jak toho dosáhneme? 

- digitalizace služeb a komunikace (např. zavedení mobilních aplikací) 

- pořízení informačních portálů/kiosků 

- zprovoznění obecního dashboardu 

Jak poznáme, že se nám to povedlo? 

- vytvoření a zprovoznění vybraných nástrojů digitální komunikace 

 

KOMUNITA A SOUDRŽNOST 

Budeme jednoduše a transparentně informovat občany o dění v obci a jejích rozvojových 

aktivitách a záměrech. Do těchto aktivit aktivně vtáhneme občany obce.  

Cíl: Zapojení občanů (a vybraných cílových skupin) do rozvojových aktivit obce 

Atraktivní formou a průběžně budeme vyzývat a vtahovat občany a vybrané cílové skupiny 

do rozvojových aktivit obce a do dění v obci.  



 

Jak toho dosáhneme? 

- realizace participativní aktivit „na míru“ (kreativní forma, hra, smysluplnost při 

využití zpětné vazby) směřovaných k vybraným cílovým skupinám (např. aktivní 

občané, děti a mládež, nově přistěhovalí 

- systematický sběr a zpracování zpětné vazby  

Jak poznáme, že se nám to povedlo? 

- realizace min. 1 participativní aktivity / rok 

- min. 200 sesbíraných podnětů od občanů / rok 

Cíl: Aktivní prezentace projektů a záměrů k občanům 

Dáme si práci s atraktivní prezentací připravovaných záměrů a realizovaných aktivit a 

projektů obce směrem k občanům. 

Jak toho dosáhneme? 

- připravit atraktivní prezentaci a obsah připravovaných záměrů tak, aby byla pro 

občany srozumitelná, přitažlivá a vizuálně jednotná (vizualizace, aplikace vizuální 

identity) 

Jak poznáme, že se nám to povedlo? 

- min. 70 % povědomí o projektech a investicích obce u občanů 

 

PARTNERSKÁ KOMUNIKACE 

Budeme systematicky a proaktivně komunikovat s partnery, vyhledávat synergie a 

podporovat společné aktivity. 

Cíl: Prohloubení vztahů se stakeholdery a partnery 

Posílíme spolupráci s partnery a stakeholdery tak, aby byla pro obě strany přínosná.  

Jak toho dosáhneme? 

- analýza stakeholders (vliv vs. zájem) 

- vytipování klíčových partnerů a nastavení komunikace s nimi (věrnostní program, 

benefity, pozvánky na akce, dárky apod.) 

Jak poznáme, že se nám to povedlo? 

- nastavení „věrnostního programu“ 

Cíl: Zapojování podnikatelů a firem do dění v obci 

Navážeme a prohloubit vztahy s místními podnikateli a firmami a vyhledáme synergické 

efekty a společné aktivity. 

 



 

Jak toho dosáhneme? 

- zavést systém podpory místních podnikatelů nebo systematickou podpora místních 

producentů a výrobců (nákup místních propagačních předmětů, prezentace a 

prodej místních produktů na akcích v obci apod.) 

- podpořit společnou prezentaci obce a místních podnikatelů a firem nebo propojit 

komunikační aktivity a výstupy 

Jak poznáme, že se nám to povedlo? 

- aktivní spolupráce s 5 místními podnikateli nebo firmami    

 


