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Úvod
Strategický plán, který je představen prostřednictvím strategické mapy, ukazuje budoucí směřování a
intervence obce Návsí. Navržená strategická mapa obsahuje strategické cíle, které jsou rozpracovány do
konkrétních dílčích cílů a jednotlivých opatření či aktivit. Strategická mapa vychází z podrobné vstupní
analýzy vnitřního a vnějšího prostředí obce (socioekonomická analýza; analýza potřeb občanů; analýza
potřeb neziskového a podnikatelského sektoru; analýza profesionality řízení veřejné správy; analýza a
souladu s ostatními strategiemi, zejména územním plánem). Obec si také stanovila a schválila vizi, která
je sjednocujícím prvkem a ukazuje zastřešující pohled na dosažení žádoucího stavu obce v dlouhodobém
horizontu.
Strategický plán bude dále projednán na zastupitelstvu a schválen a poté obec zahájí implementaci
strategického plánu. Nedílnou součástí strategického plánovacího procesu je také průběžný monitoring
a evaluace dosaženého pokroku.
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VIZE OBCE NÁVSÍ
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OBEC S DOBROU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTÍ,
INFRASTRUKTUROU, JEJIMŽ CÍLEM JE UDRŽET SI
MLADOU POPULACI, KTERÁ BUDE SPOKOJENĚ
ŽÍT V KLIDNÉM A ZDRAVÉM ŽIVOTNÍM
PROSTŘEDÍ.
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STRATEGIE ROZVOJE OBCE
NÁVSÍ
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Graf 1 – Návrh strategické mapy v obci Návsí
1. ZLEPŠIT STAV
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A
KVALITU ŽIVOTA OBČANŮ
1.1 Aktivní politikou
zmírňovat situaci v oblasti
špatného stavu ovzduší

1.2 Zlepšit stav veřejné
zeleně a prostředí v obci

1.3 Zlepšit údržbu obce

1.4 Vytvořit systém trvalé
ekologické osvěty

1.5 Rozšířit/zlepšit stav
obecního mobiliáře

1.6 Rozšířit/zlepšit stav
veřejného osvětlení,
přechodů pro chodce a
dopravního značení

2. ROZVÍJET DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURU A
MOBILITU
2.1 Rozšířit počet
cyklostezek a cyklotras v
obci a provázat s
ostatními obcemi

2.2 Rozšířit/zlepšit kvalitu
cest

2.3 Rozšířit/zlepšit stav
chodníků

2.4 Rozšířit/zlepšit stav
parkovacích míst v obci

3. PODPOROVAT ROZVOJ
MÍSTNÍ EKONOMIKY,
PODNIKÁNÍ A TURISMU
3.1 Podporovat podnikání
a vznik nových pracovních
míst v obci

3.2 Podporovat rozvoj
turismu v obci

3.3 Podporovat rozšíření
nabídky služeb v obci

4. ROZVÍJET KULTURU,
SPORT, TRADICE A
MOŽNOSTI TRÁVENÍ
VOLNÉHO ČASU
4.1 Pokračovat v realizaci
tradičních akcí obce

4.2 Rozšířit nabídku
kulturního vyžití v obci

4.3 Rozšířit možnosti
volnočasového vyžití

5. PODPOROVAT
SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A
VZDĚLÁVÁNÍ

6. ROZVÍJET EFEKTIVNÍ A
OTEVŘENOU SPRÁVU
VĚCÍ VEŘEJNÝCH

5.1 Nastavit opatření
vedoucí ke snižování
nárůstu kriminality

6.1 Modernizovat úřad a
jeho okolí

5.2 Zachovat národnostní
školství v obci

6.2 Rozvíjet spolupráci

5.3 Realizovat opatření
stanovená v Komunitním
plánu sociálních služeb
pro ORP Jablunkov

6.3 Profesionalizovat
řízení a fungování úřadu

6.4 Trvale rozvíjet
zaměstnance

2.5 Každoročně reagovat
na návaznost spojů

6.5 Budovat vizuální
identitu, transparentnost
a profesionalitu úřadu

2.6 Renovovat stávající
mosty v obci

6.6 Implementovat
strategické a projektové
řízení do řízení obce

1.7 Dobudovat technickou
infrastrukturu

1.8 Podporovat
kompostování v obci
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Opatření k jednotlivým strategickým a dílčím cílům
1. Zlepšit stav životního prostředí a kvalitu života občanů
1.1

Aktivní politikou zmírňovat situaci v oblasti špatného stavu ovzduší
1.1.1 Finanční podpora ze strany obce občanům, kteří se zapojí do kotlíkových dotací

1.2

Zlepšit stav veřejné zeleně a prostředí v obci
1.2.1 Zvelebovat veřejné prostranství

1.3

1.2.1.1

U Rogovského mostu

1.2.1.2

Před železniční stanicí

1.2.1.3

Při zastávce U Pily

1.2.1.4

Kolem silnice II/474

Zlepšit údržbu obce (koše, nádoby na tříděný odpad, skládky, úklid obce v zimních a letních měsících,
neudržovaná místa,…)
1.3.1 Pokračovat ve zvelebování území okolo řeky Olše
1.3.2 Koupit techniku na údržbu obce a zajistit pracovní četu

1.4

Vytvořit systém trvalé ekologické osvěty (spolupráce s institucemi, přednášky, semináře, články aj.)
1.4.1 Zavést pravidelnou rubriku v Návsíčku se zaměřením na osvětu v oblasti životního prostředí
1.4.2 Realizovat pravidelné přednášky se zaměřením na osvětu v oblasti životního prostředí pro veřejnost (ZŠ,
spolky a odborné organizace)

1.5

Rozšířit/zlepšit stav obecního mobiliáře (lavičky, cedule, navigační systém aj.)

1.6

Rozšířit/zlepšit stav veřejného osvětlení, přechodů pro chodce a dopravního značení
1.6.1 Chodník a osvětlení na ul. Dlouhé

1.7

Dobudovat technickou infrastrukturu
1.7.1 Stávající stokovou síť a navrženou splaškovou kanalizaci dle projektu rozšířit o další stoky splaškové
kanalizace gravitační DN 300 v délce cca 17 km, výtlačné DN 80 v délce cca 3,5 km a o 7 čerpacích stanic
v návaznosti na zastavitelné plochy.
1.7.1.1

Levý břeh řeky Olše

1.7.1.2

Harcov

1.7.2 Zpracovat studii zásobování pitnou vodou pro plochy Z37, Z42 a Z47.
1.7.3 Zpracovat studii řešení způsobu likvidace odpadních vod pro plochy Z37, Z42 a Z47.
1.7.4 Opravit nekvalitní kanály v obci
1.7.5 Vybudovat dešťovou kanalizaci v obci
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1.8

Podporovat kompostování v obci

2. Rozvíjet dopravní infrastrukturu a mobilitu
2.1

Rozšířit počet cyklostezek a cyklotras v obci a provázat s ostatními obcemi
2.1.1 Postupovat v budování cyklotras dle Generelu cyklistické dopravy v regionu Českotěšínska, Třinecka,
Jablunkovska.
2.1.1.1

2.2

Vybudovat cyklopruh na silnici II/474

Rozšířit/zlepšit kvalitu cest
2.2.1 Šířkově upravit silnici I/11 na čtyřpruhovou směrově rozdělenou kategorii (viz ZÚR MSK) a upravit
nájezdová a výjezdová ramena MÚK Návsí
2.2.2 Upravit komunikaci (silnice II/474) v zastavěném území na šířkovou kategorii zahrnující pás nebo pruhy
pro cyklisty event. parkovací pásy a dopravně zklidňující opatření (ochranné nebo dělící ostrůvky)
2.2.3 Vybudovat obslužné komunikace pro zastavitelné plochy Z45, Z47, Z64, prodloužit obslužnou
komunikaci pro zastavitelné plochy Z36, Z42, propojit obslužné komunikace pro zastavitelné plochy Z37,
Z88
2.2.4 Šířkově upravit další komunikace pro zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy na stávajících úsecích a
zlepšení dopravní obsluhy stávajících zastavěných území a navržených zastavitelných ploch
2.2.5 Doplnit výhybnami, případně obratišti jednopruhové stávající komunikace nebo je šířkově
homogenizovat na dvoupruhové kategorie
2.2.6 Rozšířit/zlepšit stav místních komunikací ostatní

2.3

Rozšířit/zlepšit stav chodníků
2.3.1 Podél silnice III/01144 dobudovat chodníky, alespoň v úsecích s oboustrannou zástavbou, případně
odstranit drobné lokální závady a doplnit vybavenost autobusových zastávek
2.3.1.1

Vybudovat chodník směr Milíkov

2.3.2 Podél silnice III/01148 dobudovat chodníky, alespoň v úsecích s oboustrannou zástavbou, případně
odstranit drobné lokální závady a doplnit vybavenost autobusových zastávek
2.3.3 Rozšířit/zlepšit stav chodníků ostatní

2.4

2.3.3.1

Vybudovat chodník pod Rogovským nadjezdem (silnice II/474)

2.3.3.2

Vybudovat chodník na ul. Pod Výtopnou k silnici II/474

Rozšířit/zlepšit stav parkovacích míst v obci
2.4.1 Vybudovat dopravní terminál u nádraží s vytvořením parkovacích míst
2.4.2 Vybudovat parkovací místa u zastávky U pily
2.4.3 Vybudovat parkovací místa na ul. Pod Výtopnou
2.4.4 Řešit parkovací plochu naproti obecního úřadu
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2.5

Každoročně reagovat na návaznost spojů

2.6

Renovovat stávající mosty v obci
2.6.1

Renovovat most Budzoši

2.6.2

Renovovat mosty ostatní

3. Podporovat rozvoj místní ekonomiky, podnikání a turismu
3.1

Podporovat podnikání a vznik nových pracovních míst v obci
3.1.1 Nabídnout plochy k podnikání dle ÚP

3.2

3.1.1.1

Plocha Z78

3.1.1.2

Plocha Z79

Podporovat rozvoj turismu v obci
3.2.1 Vybudovat informační centrum, turistické značení či mapy s tipy pro turisty apod. v obci
3.2.2 Vytvářet kvalitní propagační materiály a informace pro turisty
3.2.3 Obnovit Halamovu stezku v obci

3.3

Podporovat rozšíření nabídky služeb v obci

4. Rozvíjet kulturu, sport, tradice a možnosti trávení volného času
4.1

Pokračovat v realizaci tradičních akcí obce (Dožínky, Běh na Filipku aj.)

4.2

Rozšířit nabídku kulturního vyžití v obci (kulturní akce, koncerty, letní kino, trhy, společenské akce,
slavnosti, sportovní či kulturní akce apod.)
4.2.1

4.3

Vybudovat kulturně společenský areál u polské školy

Rozšířit možnosti volnočasového vyžití
4.3.1 Vybudovat odpočinkové zóny (park, workoutové hřiště, dětské hřiště a průlezky pro děti, oddechové
zóny s lavičkami apod.)
4.3.2 Využít areál bývalé Pily k volnočasovému vyžití, příp. k výstavbě
4.3.2.1 Zpracovat architektonickou studii
4.3.2.2 Zachovat záměr vybudování sportovního areálu v areálu bývalé Pily v souladu se současným ÚP
4.3.3 Vybudovat víceúčelovou sportovní halu naproti Masarykovy ZŠ

10

5. Podporovat sociální prostředí a vzdělávání
5.1

Nastavit opatření vedoucí ke snižování nárůstu kriminality
5.1.1 Více spolupracovat s Policií ČR
5.1.1.1 Uskutečnit besedy o prevenci kriminality (žáci, senioři apod.)
5.1.2 Nastavit preventivní opatření ke snižování přestupkové činnosti – doprava, vandalismus
5.1.2.1 Zavést kamerový systém v obci

5.2 Zachovat národnostní školství v obci
5.2.1 Realizovat projekt „Zvyšování odbornosti Masarykovy základní školy Návsí“

5.3 Realizovat opatření stanovená v Komunitním plánu sociálních služeb pro ORP Jablunkov

6. Rozvíjet efektivní a otevřenou správu věcí veřejných
6.1

Modernizovat úřad a jeho okolí
6.1.1 Dovybavit obecní úřad (funkční alarm, klimatizace, nový povrch - schodiště)
6.1.2 Vybudovat nové prostory pro archív
6.1.3 Postupně vybavit úřad novými technologiemi (SW, cloud)
6.1.4 Zřídit bezbariérový přístup do knihovny

6.2

Rozvíjet spolupráci
6.2.1 Rozvíjet přeshraniční spolupráci formou projektů
6.2.2 Dále rozšiřovat spolupráci s neziskovým sektorem (vyšší finanční podpora, propagační podpora,
organizační podpora, vybudování/poskytnutí klubových prostor, příspěvky na vybavení pro činnost,
zjednodušení vykazování využití finančních příspěvků apod.)
6.2.3 Navázat partnerství se zahraničními obcemi či městy
6.2.4 Aktivně spolupracovat s organizacemi, kterými je obec členem – Euroregion Těšínské Slezsko, SOJ,
Slezský vodohospodářský spolek, MAS Jablunkovsko, Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem
v Třinci a Svaz měst a obcí

6.3

Profesionalizovat řízení a fungování úřadu
6.3.1 Nastavit efektivní a profesionální řízení úřadu
6.3.1.1

Vytvořit (cloudové) prostředí pro společné sdílení informací, společný kalendář apod.

6.3.1.2 Nastavit systém/pravidla jednání zaměstnanců s občanem a seznámit zaměstnance s těmito
pravidly
6.3.2 Zpracovat, aktualizovat a kontrolovat dokumenty, směrnice obecního úřadu
6.3.2.1

Zpracovat etický kodex zaměstnanců

6.3.3 Rozšířit benefity pro zaměstnance
6.3.3.1

Vytvořit sociální fond a rozšířit poskytované benefity zaměstnancům (penzijní připojištění aj.)
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6.4

Trvale rozvíjet zaměstnance
6.4.1 Systémově pracovat se zaměstnanci a nastavit jejich rozvoj
6.4.1.1

6.5

Proškolit zaměstnance v oblasti jednání a práce s občanem

Budovat vizuální identitu, transparentnost a profesionalitu úřadu
6.5.1 Budovat jednotný vizuální styl obce
6.5.1.1

Vytvořit logo obce

6.5.1.2

Umístit vizitky zaměstnanců na jejich pracovní stůl

6.5.2 Rozšířit komunikační kanály obce
6.5.2.1

Zavést mobilní rozhlas

6.5.2.2

Zvážit zavedení facebooku obce a jiných komunikačních kanálů (YouTube, Twitter)

6.5.2.3

Rozesílat hromadné informační e-maily dle zájmu občanů

6.5.3 Rozvíjet obsahovou a grafickou podobu stávajících komunikačních kanálů
6.5.3.1 Zlepšit vzhled webových stránek, jejich strukturu a množství uveřejňovaných informací (rozšířit
např. o informace o turismu, službách, ubytování, stravování, turistické atraktivity; informace pro
občany např. zajímavosti o obci, zápisy, strategické dokumenty, výsledky analýz, profil obce,….)
6.5.3.2 Zlepšit grafické zpracování a obsahovou strukturu zpravodaje Návsíčko, informovat občany o
investičních záměrech obce, opravách a plánech do budoucna, o činnosti úřadu apod.
6.5.4 Rozvíjet spolupráci s občany při rozhodování a plánování rozvoje obce
6.5.4.1 Zapojit občany do rozhodování a plánování obce (participativní rozpočet, setkání se starostou,
komentované procházky se starostou, prázdninová otevřená kancelář starosty, veřejné diskuse a
sběr podnětů občanů, veřejné fórum k celkovému rozvoji obce, příprava strategických dokumentů
apod.)

6.6 Implementovat strategické a projektové řízení do řízení obce
6.6.1 Nastavit procesy strategického a projektového řízení v obci
6.6.1.1

Komunikovat tvorbu strategie se zaměstnanci úřadu a s občany

6.6.1.2

Ustanovit strategickou komisi k tvorbě a naplňování strategie a nastavit její fungování

6.6.1.3

Dokončit strategii rozvoje obce a sestavit akční plán obce a realizovat strategii

6.6.1.4

Nastavit procesy strategického řízení do fungování obce

6.6.1.5

Zajistit projektového manažera pro řešení rozvojových projektů obce
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PŘÍLOHA 1 – SOUHRN
PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ A
POTENCIÁLNÍCH OHROŽENÍ V OBCI
NÁVSÍ
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Graf 2 – Souhrn problémových oblastí a potenciálních ohrožení v obci Návsí vycházející z analýzy vnitřního prostředí
1. SPRÁVA VĚCÍ
VEŘEJNÝCH
1.1 Neexistence loga
obce, facebooku a
dalších
komunikačních
kanálů - P
1.2 Obec nemá
partnerské obce či
města - P
1.3 Nižší zájem
obecního úřadu
(vedení úřadu) o
rozvoj obce - O
1.4 Náročné
vykazování využití
finančních příspěvků
od obce - ZO

2. ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

3. VEŘEJNÁ
INFRASTRUKTURA
A OBČANSKÁ
VYBAVENOST

2.1 Obec leží v
záplavovém území
řeky Olše - P

3.1 Chybějící obecní
mobiliář (lavičky,
cedule, navigační
systém aj.) - O

2.2 Pokračování
znečišťování řeky
Olše - P

3.2 Chybějící nebo
nedostatečné
veřejné osvětlení - O

2.3 Zhoršující se
stav ovzduší (vlivem
velkých
průmyslových
podniků, husté
dopravy, lokálních
topenišť) - P, O
2.4 Nedostatek
košů, nádob,
kontejnerů na
tříděný odpad - O
2.5 Nedostatečný
úklid ulic/obce v
zimních i letních
měsících - O
2.6 Existence
černých skládek - O
2.7 Chybějící
kanalizace,
nekvalitní kanály - O
2.8 Dopravní situace
- hluk, prašnost - O

2.9 Výskyt CHKO a
NATURA 2000 v obci

4. DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURA
A MOBILITA
4.1 Chybějící
cyklostezky,
nedostatek
cyklostezek a
cyklotras - P, O
4.2 Cyklostezky
vedeny po místních
a účelových
komunikacích, které
však mnohdy nejsou
tomuto účelu
přizpůsobeny - P
4.3 Nedostatek
parkovacích míst,
špatná kvalita
parkovacích míst - P,
O
4.4 Špatná kvalita
komunikací,
chodníků - O
4.5 Nedodržování
povolené rychlosti
automobilů v obci O

5. MÍSTNÍ
EKONOMIKA,
PODNIKÁNÍ A
TURISMUS
5.1 Nízká propagace
obce a snižující se
zájem turistů o
návštěvu obce - P
5.2 Nižší dostupnost
infomací o
možnostech v
oblasti cestovního
ruchu (turismus,
služby, restaurace a
ubytovací zařízení)
na webu - P
5.3 Nedostatek
atraktivit pro turisty
v obci - O
5.4 Konkurence
okolních regionů v
nabídce služeb
turistického ruchu P
5.5 Nedostatečná
nabídka služeb např.
kvalitní restaurace,
obchody, řeznictví,
pekařství,
zdravotnictví - O
5.6 Nedostatek
pracovních
příležitostí v obci,
malá nabídka
pracovních míst v
obci - P, O
5.7 Závislost na
jednom velkém
zaměstnavateli Třinecké železárny P

6. KULTURA A
MÍSTNÍ TRADICE,
SPORT A VOLNÝ
ČAS
6.1 Nedostatek
kulturního vyžití v
obci (kulturní akce,
koncerty, letní kino
apod.) - P, O
6.2 Chybějící obecní
kulturní dům - P, O
6.3 Nedostatečné
prostory (klubové
prostory) pro
zájmové organizace
- ZO

7. SOCIÁLNÍ
PROSTŘEDÍ A
VZDĚLÁVÁNÍ
7.1 Nárůst
kriminality - P
7.2 Výskyt
problémových osob
(nevhodné chování,
vandalismus atd.) O
7.3 Nedostatečný
zájem o ZŠ, zejména
o ZŠ s polským
jazykem vyučovacím
-P

6.4 Chybějící
sportovní
víceúčelová hala - P,
O, ZO
6.5 Nedostatek
volnočasového
vyžití (chybějící
park, dětské hřiště,
oddechové zóny s
lavičkami, sportovní
a kulturní zázemí
apod.) - O
6.6 Nedostatečná
nabídka sportovního
vyžití (chybějící
víceúčelová hala,
bazén, cyklo či inline
stezky, workoutové
hřiště) - O

Legenda:
O – Občané
P – Profil
ZO –Zájmové organizace
PS – Podnikatelské subjekty
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Graf 3 – Souhrn příležitostí v obci Návsí vycházející z analýzy vnitřního prostředí
1. SPRÁVA VĚCÍ
VEŘEJNÝCH
1.1 Zřídit jednotku obecní
policie - P
1.2 Rozšíření spolupráce s
neziskovým sektorem - P
1.3 Zlepšení propagace
obce a nastavení nových
informačních kanálů pro
občany, turisty a
investory - P
1.4 Navázání partnerství
se zahraničními
obcemi/městy - P

2. ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
1.10 Zvýšit
informovanost občanů o
investičních záměrech
obce, opravách a
plánech do budoucna - O

2.1 Aktivní politikou
řešit/zmírňovat špatný
stav ovzduší - P

1.11 Zvýšit
informovanost o dění v
obci, o činnosti obecního
úřadu apod. - O

2.2 Zlepšit stav veřejné
zeleně a prostředí v
obci - O

1.12 Vstřícnější a
otevřenější jednání mezi
zaměstnanci úřadu,
vedením a občany - O

1.5 Rozvoj přeshraniční
spolupráce formou
projektů - P

1.13 Více zapojovat
občany do rozhodování O

1.6 Členství obce v řadě
organizací - Euroregion
Těšínské Slezsko, SOJ,
Slezský
vodohospodářský
spolek, MAS
Jablunkovsko, Regionální
rada rozvoje a
spolupráce se sídlem v
Třinci a Svaz měst a obcí
-P
1.7 Zvýšení atraktivity a
kvality webových stránek
a zpravodaje Návsíčko - P,
O

1.14 Vybudovat/
poskytnout (klubové)
prostory pro zájmové
organizace - ZO

1.8 Zavést obecní rozhlas
-O
1.9 Zavést smskový
systém, mobilní rozhlas či
aplikaci a rozesílání
informačních e-mailů - O

1.15 Finanční i
organizační podpora
spolků ze strany obce - P
1.16 Vyšší finanční
podpora pro spolky ze
strany obce - ZO
1.17 Přispívat spolkům
na vybavení pro jejich
činnost - ZO
1.18 Hromadné
rozesílání informačních
e-mailů o změnách na
úřední desce, online
komunikace - PS

2.3 Zlepšit údržbu obce
(třídění odpadů, úklid
obce, stav ŽP, chodníky
apod.) - O

3. VEŘEJNÁ
INFRASTRUKTURA
A OBČANSKÁ
VYBAVENOST
3.1 Rozšířit/zlepšit stav
veřejného osvětlení,
chodníků, přechodů
pro chodce - O

4. DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURA
A MOBILITA
4.1 Rostoucí zájem
o cykloturistiku a
rozvoj cykloturistiky
-P
4.2 Využít potenciál
lesů pro rozvoj
turismu - P
4.3 Příhraniční
poloha - možnost
přilákání turistů z
Polska - P
4.4 Dobrá dopravní
obslužnost do
větších měst
(železnice,
autobusy) - P
4.5 Lepší návaznost
spojů tzn. autobusů
na vlak, čekání
autobusů na
zpožděný vlak - O

5. MÍSTNÍ
EKONOMIKA,
PODNIKÁNÍ A
TURISMUS
5.1 Podpora
podnikatelského
prostředí v obci - P
5.2 Podpora vzniku
nových kvalitních
ubytovacích kapacit
-P
5.3 Dostupnost
služeb
maloobchodu a
ostatních služeb v
obci - P
5.4 Podpora
turistických
příležitostí obce - O

5.5 Vybudování
centra obce,
informačního
centra, turistického
značení či map s
tipy pro turisty
apod. - O

5.6 Spolupráce
podnikatelských
subjektů s obcí - PS

6. KULTURA A
MÍSTNÍ TRADICE,
SPORT A VOLNÝ
ČAS
6.1 Existence spolků
z různých oblastí - P
6.2 Tradiční akce
pořádané obcí Dožínky, Běh na
Filipku - P
6.3 Pořádání
zajímavých akcí pro
veřejnost např. trhy,
společenské akce
(Den obce, Návsí na
Vsi), slavnosti, další
sportovní či kulturní
akce - O
6.4 Pořádat více
kulturních,
společenských a
sportovních akcí - O

7. SOCIÁLNÍ
PROSTŘEDÍ A
VZDĚLÁVÁNÍ
7.1 Výskyt jedné
větší národnostní
menšiny - polská
(19,1 %) - P

7.2 Nižší průměrný
věk obyvatelstva
(40,4 let) a nejvyšší
podíl osob mladších
15 let (17 %) - P
7.3 Podpora vyšší
vzdělanosti obyvatel
-P
7.4 Využití prostor
ZŠ, MŠ pro
doplňkové služby P

6.5 Využít areál
bývalé Pily k
volnočasovému
vyžití, sportovnímu
vyžití apod. - O
6.6 Vyšší nabídka
volnočasového vyžití
např. cyklostezky,
park, bazén,
sportovní hala,
kulturní středisko,
odpočinková místa
apod. - O
6.7 Vybudovat
víceúčelovou halu,
antukové tenisové
kurty a volnočasový
areál pro mládež ZO

Legenda:
O – Občané
P – Profil
ZO – Zájmové organizace
PS – Podnikatelské subjekty
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