Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ
ŽIVOT, ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ
Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin
VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014
UPOZORNĚNÍ: uvedené termíny jsou zatím pouze návrhy, na rozložení realizace akcí se
bude ještě pracovat!

Vize rozvoje oblasti:
Kultura, sport, volný čas, společenský život, školství, vzdělávání
v České Skalici v roce 2030
Město Česká Skalice a okolí nabízí celou škálu zajímavých kulturních, sportovních,
společenských, vzdělávacích a dalších aktivit volného času pro všechny věkové skupiny,
obyvatele, návštěvníky i zaměstnance místních firem.
Jsou pořádány tradiční akce (vč. folklórních) a vytvářeny akce nové (např. sportovní
akce Železný muž/žena). Akce jsou oblíbeny, protože jsou stále rozvíjeny. Pravidelně
pořádané Jiřinkové slavnosti jsou největším městským festivalem, který přitahuje všechny
generace, celé rodiny místních i návštěvníků.
Na základě ucelené koncepce jsou revitalizovány a vybudovány diferencované kvalitní
prostory pro pořádání kulturních, společenských a dalších akcí. Existuje dohoda s majiteli
soukromých objektů o využití objektů pro kulturní, společenské apod. aktivity. Je vybudována
nová školní aula, která slouží i pro veřejnost. Sokolovna je revitalizována, uskutečňují se zde
kulturní a jiné společenské akce. Stará radnice je adaptována na nové využití Stará radnice je
adaptována na nové využití (restaurace, kavárna / cukrárna / čajovna, zázemí pro spolkovou
činnost apod.). Pro kulturní a společenský život obyvatel slouží také kulturní a historické
památky města a veřejná prostranství.
Funguje kulturní centrum, spolkový dům.
Funguje školní sportovní areál (ne v ATC), jehož součástí je veřejnosti přístupný
atletický stadion. Sportovní hala je zrekonstruovaná a vybavená.
Na kopci Vinice je pěší zóna a vyhlídka/rozhledna. U Splavu je vybudována městská
plovárna.
Město na základě koncepční dotační politiky systematicky podporuje kulturní,
společenské, sportovní a další aktivity volného času. Funguje dobrá spolupráce mezi
neziskovými organizacemi, radnicí a podnikateli. Ve městě pracují stávající neziskové
organizace a další zařízení (Knihovna, BÁJO, ZS, Skauti, Sokol, RSCM Rozkoš ad.), jsou
rozvíjeny a zabezpečeny další činnosti.
Kromě organizované činnosti město podporuje neorganizovanou sportovně relaxační
činnost mladistvých, dospělých a rodin s dětmi (plácky, hřiště …). Dětská a sportovní hřiště

jsou vybudována ve všech částech města. Možnosti pro aktivní trávení volného času různých
cílových skupin jsou budovány tak, aby se vzájemně nerušily (mladiství, rodiny s malými
dětmi, senioři ad.).
ATC je komplexně revitalizován a zmodernizován a slouží obyvatelům města
i návštěvníkům celoročně. Funguje zde přírodní veřejné koupaliště (mezi pozemkem kempu
a molem) (+ návrh: koupaliště uprostřed přehrady, přístup přes molo – plovoucí aquapark),
jsou zde možnosti vodních aktivit, je vybudován sportovně relaxační park s U rampou, zázemí
pro sporty 21. století, dětské dopravní hřiště, letní kino je revitalizované pro víceúčelové
využití a využívané pro celou škálu kulturně společenských aktivit (promítání, festivaly,
koncerty, taneční zábavy apod.).
Občané i návštěvníci města jsou dostatečně a kvalitně informováni o možnostech
trávení volného času ve městě a okolí. Na informovanosti se podílí město, neziskové
organizace, odborné instituce, podnikatelé a další subjekty. Nedochází k časovému překryvu
významných akcí.
Je zajištěno kvalitní vzdělávání v ZŠ a dostatečná kapacita a kvalita předškolních
zařízení. Školy realizují zajímavé vzdělávací programy. Vzdělávání a výchova rozvíjejí
tvořivost dětí. Školní jídelna je kvalitní a poskytuje zdravé stravování. Funguje celoživotní
vzdělávání. Ve městě funguje střední škola s technickým zaměřením.
Je vybudována zelená učebna (venkovní prostor s lavičkami, altánem, relaxačními
prvky atd., záhony prezentujícími mini ekosystémy).
Politika města podporuje základní školství, celoživotní vzdělávání a osvětu, která se
projevuje v růstu vzdělanosti místních obyvatel.

SWOT analýza oblasti
Pozn.: v závorce jsou priority členů PS

Silné stránky
 Fungující organizace v oblasti kultury,
sportu, volného času (Městská knihovna,
SVČ Bájo, Sokol, Skaut, ZUŠ, sportovní
oddíly ad.), četnost funkčních a aktivních
spolků, sdružení (13)



Bohaté kulturní a historické dědictví
a tradice, tradiční kulturní akce (9)

 Aktivní, tvořiví lidé (někteří) (6)

Slabé stránky
 Chybí spolkový dům, místo pro
setkávání, klubovny (10)
 Exkrementy na veřejných prostranstvích
(5)
 Málo veřejných prostranství se zelení,
neudržovaná veřejná prostranství, zelené
plochy, nedostatek relaxačních míst (4)
 Špatný stav centra města, parkování
autobusů na centrálním náměstí,
centrum města se využívá k parkování
(2)
 Nedostatečná kvalita sportovišť,
nedostatek sportovišť a dětských hřišť,


 Vhodná poloha města (4)

 Volné prostory, budovy (3)
 Charakter menšího města (2)
 Historie (1866) – Muzeum (1)
 Získané dotace pro rozvoj města (1)
 Patriotismus obyvatel
 Zvyšující se podíl středoškolsky
a vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva








nedostatek sportovního a rekreačního
vyžití (4)
Nedostatek spolupráce mezi subjekty,
skupinami ve městě (Město, podnikatelé,
neziskové organizace ad.) – chybí
propojující článek (3)
Nedostatek bezpečných cyklostezek,
nepropojení města a jeho částí a památek
kvalitními cestami pro pěší
a cyklostezkami (3)
Stav a vybavení ZŠ (2)
Nízká úroveň prevence rizikového
chování mládeže (2)
Absence prostorů pro neorganizované
volnočasové aktivity mládeže (1)
Pasivita občanů, lhostejnost vůči
veřejným záležitostem (1)
Nekoncepční značení – ve městě
a u turistických cílů (1)
Stav a využití Sokolovny

 Stav nevyužitých prostorů, budov
 Stav památek (Muzeum, Ratibořice)
 Ne vždy dobrá informovanost občanů
a návštěvníků o dění ve městě
 Nízká informovanost návštěvníků
a občanů o environmentálním významu
NPP Babiččino údolí
 Nedostatek kvalitního koupání
 Nízká kapacita předškolních zařízení
 Absence kvalitní hospody na náměstí

Příležitosti
 Babiččino údolí, osobnost Boženy
Němcové (13)
 Kvalitní a atraktivní přírodní prostředí
v okolí města (7)
 Externí zdroje financování, dotace (4)
 Velká plocha Autocampu pro další využití
(4)
 Sportoviště 21.století (3)

Ohrožení
 Nedostatek financí, pokles daňových
příjmů města (11)
 Vliv masmédií (7)
 Znečišťující se Rozkoš a s tím spojený
úbytek turistů, nárůst maringotek v okolí
(5)
 Bezprizorná mládež (5)
 Celková atmosféra ve společnosti

 Přeshraniční spolupráce; obce
a organizace ochotné spolupracovat (3)
 Rozkoš (2)

tíhnoucí k pasivitě (3)
 Pozemky, nemovitosti nepatřící městu
(vodní plocha Rozkoš, Bažantnice,
Ratibořice …) (2)
 Úbytek autobusových spojů

 Rozvoj krajských cyklotras (2)
 Rozvoj vodních sportů, rybaření

Strategické cíle
Prostředek
ověření
o I-S-3.I.1 Spokojenost
o PO-S-3.I.1
S-3.I Zajistit pestrou nabídku zájmových,
obyvatel a návštěvníků
Anketa
sportovních, kulturních,
města
s
VČ
možnostmi
společenských, vzdělávacích
(↑)
a dalších aktivit volného času
o I-S-3.I.2 Počet
o PO-S-3.I.2
pro obyvatele i návštěvníky města
stávajících tradičních
Evidence
všech věkových kategorií tak, aby se
akcí (↔)
vzájemně nerušily, udržovat stávající o I-S-3.I.3 Počet nových o PO-S-3.I.3
tradic (↑)
Evidence
a vytvářet nové tradiční akce
Strategický cíl

Indikátor

S-3.II Zajistit dobré podmínky
pro realizaci zájmových,
sportovních, kulturních,
společenských, vzdělávacích
a dalších aktivit volného času –
odpovídající materiálně technickou
základnu, finanční prostředky,
aktivní lidi ad. Zajistit, aby se různě
zaměřené aktivity volného času
vzájemně nerušily (klidové zóny,
adrenalinové aktivity, dětská hřiště
apod.)

o I-S-3.II.1 Počet
aktivních spolků
a dalších NNO
realizujících VČ
aktivity (↑)
o I-S-3.II.2 Spokojenost
realizátorů VČ aktivit
(↑)

S-3.III Zajistit spolupráci subjektů
ve městě a okolí na rozvoji
volnočasových aktivit a dostatečnou
informovanost obyvatel
i návštěvníků města o těchto
aktivitách a akcích

o I-S-3.III.1 Počet
o PO-S-3.III.1
aktivně
Evidence
spolupracujících
subjektů (↑)
o I-S-3.III.2 Spokojenost o PO-S-3.III.2
obyvatel a návštěvníků
Anketa
města s informovaností
(↑)

o PO-S-3.II.1
Evidence

o PO-S-3.II.2
Anketa

S-3.IV Zajistit kvalitní vzdělávání
a výchovu a efektivní fungování MŠ
a ZŠ vč. materiálně technické
základny odpovídající současným
potřebám společnosti a prostředí

o I-S-3.IV.1 Počet žáků
ZŠ (↑)
o I-S-3.IV.2 Počet dětí
MŠ (↑)
o I-S-3.IV.3 Procento
úspěšnosti žáků ZŠ
v celostátních testech

o PO-S-3.IV.1
Evidence
o PO-S-3.IV.2
Evidence
o PO-S-3.IV.3
Statistika

Podoblasti:
3.1. Zázemí pro aktivity volného času
3.2. Aktivity volného času
3.3. Zajištění aktivit volného času
3.4. Informovanost, spolupráce
3.5. Školství, vzdělávání

Specifické cíle
3.1 Zázemí pro aktivity volného času
Specifické cíle
3.1.1 Revitalizovat Sokolovnu – velký
společenský sál

3.1.2 Rekonstruovat stávající sportovní areál
pro sportovní akce a aktivity pro školy
i veřejnost, zajistit správce areálu

3.1.3 Rekonstruovat interiér sportovní haly
a vybavit halu odpovídajícím sportovním

Indikátor
o I-3.1.1.1 Studie
revitalizace
Sokolovny
zpracována do XII.
2015;
o I-3.1.1.2 Projektová
dokumentace XII.
2016;
o I-3.1.1.3
Revitalizace
Sokolovny
provedena do XII.
2018
o I-3.1.2.1 Studie do
XII. 2015
o I-3.1.2.2 Projektová
dokumentace do
XII. 2016
o I-3.1.2.3 Realizace
do XII. 2017
o I-3.1.3.1 Studie
2014

Prostředek
ověření
o PO-3.1.1.1
Studie

o PO-3.1.1.2
Projektová
dokumentace
o PO-3.1.1.3
Zpráva

o PO-3.1.2.1
Studie
o PO-3.1.2.2
Projektová
dokumentace
o PO-3.1.2.3
Zpráva
o PO-3.1.3.1
Studie

náčiním

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

o I-3.1.3.2 Projektová o PO-3.1.3.2
dokumentace 2015
Projektová
dokumentace
o I-3.1.3.3
o PO-3.1.3.3
Rekonstrukce 2015
Zpráva
o I-3.1.3.4
o PO-3.1.3.4
Spokojenost
Anketa
uživatelů haly (↑)
Vytipovat vhodné lokality
o I-3.1.4.1 Lokality
o PO-3.1.4.1
pro vybudování malých volně
vytipovány 2015
Seznam,
přístupných sportovišť v různých částech o I-3.1.4.2 Realizace
zpráva
města, sportoviště vybudovat
– postupně 2016o PO-3.1.4.2
2025
Zpráva
Opravit a rozšířit sportovní areál
o I-3.1.5.1
o PO-3.1.5.1
Ruchadlo v Zájezdě o nové sportovní
Víceúčelové hřiště Zpráva
aktivity:
projekt do XII.
- víceúčelové hřiště
2014, realizace do
- hřiště na pétanque
XII. 2016
- hřiště na plážový volejbal
o I-3.1.5.2 Hřiště
o PO-3.1.5.2
na pétanque do XII.
Zpráva
2015
o I-3.1.5.3 Hřiště
o PO-3.1.5.3
na plážový volejbal
Zpráva
do XII. 2017
Vybudovat pod Muzeem relaxační zónu
o I-3.1.6.1 Studie
o PO-3.1.6.1
pro rodiny s dětmi, pro volný čas široké
2014,
Studie
veřejnosti s ohledem na zátopové území –
projektová
Projektová
jednoduché přírodní vybavení,
dokumentace 2015,
dokumentace
prolézačky, houpačky apod. z přírodního
realizace 2015
Zpráva
materiálu, bezpečný přístup k vodě,
brouzdání
Přizpůsobit prostor u splavu pro přírodní o I-3.1.7.1 Prostor
o PO-3.1.7.1
koupání
přizpůsoben do XII.
Zpráva
2015
Rekonstruovat, modernizovat venkovní
o I-3.1.8.1 …
o PO-3.1.8.1
prostory u zařízení volného času (např.
etapově, doplnit,
….
za Bájem, u knihovny ad.)
upřesnit které
prostory

3.2 Aktivity volného času
Specifické cíle
3.2.1 Zachovat tradiční kulturní, sportovní,
společenské akce realizované ve městě
a okolí

Indikátor
o I-3.2.1.1
Spokojenost
obyvatel
o I-3.2.1.2
Spokojenost

Prostředek
ověření
o PO-3.2.1.1
Anketa
o PO-3.2.1.2
Anketa

3.2.2 Vybudovat nové tradiční sportovní akce,
např. běhy - Ratibořický
maraton/půlmaraton, Železný muž/žena Rozkošný železňák, sportovní den pro
MŠ ad.

o

o
3.2.3 Podporovat zázemí pro letní i zimní
sportovní aktivity a nové sporty (např.
bruslení pro děti, workout parky,
horolezecké stěny ad.)
3.2.4 Areál u zahrádkářů využít pro potřeby
vodáků i k rekreaci místních lidí

o

o
o

organizátorů
I-3.2.2.1 Počet
nově
vybudovaných
sportovních akcí /
rok
I-3.2.2.2 Počet
účastníků / akce
I-3.2.3.1
Spokojenost
obyvatel a
návštěvníků
I-3.2.4.1 Areál u
zahrádkářů
adaptován do …
I-3.2.4.2
Spokojenost
obyvatel
a návštěvníků

o PO-3.2.2.1
Evidence

o PO-3.2.2.2
Evidence
o PO-3.2.3.1
Anketa
o PO-3.2.4.1
Zpráva
o PO-3.2.4.2
Anketa

3.3 Zajištění aktivit volného času
Specifické cíle

Indikátor

3.3.1 Zachovat stávající funkční organizace
realizující kulturní, společenské
a sportovní akce a aktivity ve volném
čase a podporovat vznik nových
3.3.2 Zajistit vzdělávání, profesionalizaci
pracovníků organizací realizujících
kulturní, společenské a sportovní akce
a aktivity ve volném čase (na různá
témata, např. Občanský zákoník)
3.3.3 Podporovat získávání externích financí
na kulturní, sportovní, společenské a další
akce a aktivity volného času
3.3.4 Zachovat současný grantový systém
na podporu kulturních, sportovních,
společenských a dalších akcí a aktivit
volného času.
Zlepšovat grantový systém ve spolupráci
s realizátory akcí a aktivit.

o I-3.3.1.1 Počet
organizací / rok (╧
stavu r. 2014)
o I-3.3.2.1 Počet
vzdělávacích akcí /
rok
o I-3.3.2.2 Počet
účastníků / rok
o I-3.3.3.1 Výše
získaných
prostředků (↑)
o I-3.3.4.1 Grantový
systém zachován
(A/N)
o I-3.3.4.2
Spokojenost
realizátorů (↑)

Prostředek
ověření
o PO-3.3.1.1
Evidence
o PO-3.3.2.1
Evidence
o PO-3.3.2.2
Evidence
o PO-3.3.3.1
Evidence
o PO-3.3.4.1
Grantový
systém
o PO-3.3.4.2
Anketa

3.4 Informovanost, spolupráce
Specifické cíle
3.4.1 Pravidelně pořádat setkávání organizací

Indikátor
o I-3.4.1.1 Počet

Prostředek
ověření
o PO-3.4.1.1

zajišťujících kulturní, sportovní,
společenské apod. akce a aktivity se
zástupci města a podnikatelů, rozvíjet
spolupráci pro činnost těchto organizací

o
o
o

3.4.2 Nadále zajišťovat informovanost
obyvatel, pracovníků firem, návštěvníků
a dalších o kulturních, sportovních,
společenských vzdělávacích a dalších
akcích a aktivitách volného času

o
o

o

setkání / rok
I-3.4.1.2 Počet
zapojených
organizací / rok
I-3.4.1.3 Počet
zapojených
podnikatelů / rok
I-3.4.1.4 Počet akcí
s podílem
podnikatelů / rok
I-3.4.2.1
Spokojenost
obyvatel (↑)
I-3.4.2.2
Spokojenost
pracovníků firem
(↑)
I-3.4.2.3
Spokojenost
návštěvníků (↑)

Evidence
o PO-3.4.1.2
Evidence
o PO-3.4.1.3
Evidence
o PO-3.4.1.3
Evidence
o PO-3.4.2.1
Anketa
o PO-3.4.2.2
Anketa
o PO-3.4.2.3
Anketa

3.5 Školství, vzdělávání
Specifické cíle

Indikátor

3.5.1 Vybudovat zelenou učebnu

o
o
o
3.5.2 Adaptovat bývalý poštovní dvůr na školní o
dvůr
3.5.3 Vybudovat školní aulu v prostorách
o
bývalé pošty a využívat ji i pro veřejnost
(studie je hotová)
o
3.5.4 Rozšířit prostory pro školní družinu (najít
nové prostory), zajistit dostatečnou
kapacitu pracovníků pro nové prostory

o

3.5.5 Stávající prostory pro školní stravování
rekonstruovat, zlepšit ekonomiku
provozu, zajistit kvalitní stravování,
zrušit doplňkový prodej

o
o
o

o

o

I-3.5.1.1 doplnit
I-3.5.1.2
I-3.5.1.3
I-3.5.2.1 doplnit

o
o
o
o

Prostředek
ověření
PO-3.5.1.1
PO-3.5.1.2
PO-3.5.1.3
PO-3.5.2.1

I-3.5.3.1 Projektová o PO-3.5.3.1
dokumentace 2014
Projektová
dokumentace
I-3.5.3.2 Realizace o PO-3.5.3.2
2016
Kolaudační
zpráva
I-3.5.4.1 Kapacita
o PO-3.5.4.1
školní družiny
Evidence
I-3.5.4.2 Provozní
o PO-3.5.4.2
doba školní družiny
Evidence
I-3.5.5.1
o PO-3.5.5.1
I-3.5.5.2
o PO-3.5.5.2
I-3.5.5.3
o PO-3.5.5.3
Spokojenost
Anketa
strávníků (↑)
I-3.5.5.4
o PO-3.5.5.4
Doplňkový prodej
Zpráva
zrušen do XII. 2014

3.5.6 Rekonstruovat šatny na II. st. ZŠ (studie
je hotová)

3.5.7 Zpracovat výhled potřebných oprav,
investic a vybavení ZŠ a MŠ, stanovit
pořadí
3.5.8 Rekonstruovat a modernizovat zahrady
MŠ

3.5.9 Revitalizovat interiéry a vybavit ZŠ
3.5.10 Založit střední školu technického
zaměření s cílem připravovat
kvalifikovanou pracovní sílu pro místní
firmy
3.5.11 Zjistit požadavky na celoživotní
vzdělávání, zvýšit počet kursů
pro mládež a dospělé, zajišťovat zpětnou
vazbu
3.5.12 Spolupracovat s místními podnikateli
a zajišťovat služby, které přispějí
k lepšímu pracovnímu uplatnění místních
obyvatel (zajištění předškolních zařízení,
rekvalifikace pro mládež a dospělé, kursy
PC, jazyky atd.)
3.5.13 Budovat vztah dětí a mládeže k České
Skalici a místnímu podnikání

(smlouva?)
o I-3.5.6.1 Projektová o PO-3.5.6.1
dokumentace 2014
Projektová
dokumentace
o I-3.5.6.2
o PO-3.5.6.2
Rekonstrukce 2015
Kolaudační
zpráva
o I-3.5.6.3
o PO-3.5.6.3
Spokojenost žáků
Anketa
a rodičů (↑)
o I-3.5.7.1 Výhled
o PO-3.5.7.1
zpracován do …
Výhled
o I-3.5.8.1 Studie
2014
o I-3.5.8.2 Proj.
dokumentace 2015
o I-3.5.8.3Realizace
do 2017
o I-3.5.9.1
Spokojenost žáků,
rodičů, pedagogů
o I-3.5.10.1 Škola
založena do 2030

o PO-3.5.8.1
Studie
o PO-3.5.8.2
Proj.
dokumentace
o PO-3.5.8.1
Kolaudace
o PO-3.5.9.1
anketa
o PO-3.5.10.1
Zakládací
listina

o I-3.5.11.1 Počet
kursů pro dospělé /
rok
o I-3.5.11.2 Počet
účastníků kursů
pro dospělé / rok
o I-3.5.12.1 Počet
místní obyvatel
zaměstnaných v
místě / rok

o PO-3.5.11.1
Evidence

o I-3.5.13.1 Počet
místní obyvatel
zaměstnaných v
místě / rok

o PO-3.5.13.1
Evidence

Vysvětlivky k indikátorům – požadované hodnoty:
↑…………cílem je růst hodnoty
↓…………cílem je pokles hodnoty
╧……….. cílem je udržet hodnotu nad stanovenou mezí

o PO-3.5.11.2
Evidence
o PO-3.5.12.1
Evidence

╤……….. cílem je udržet hodnotu pod stanovenou mezí
↔………. cílem je udržet stávající hodnotu
A/N………splněno/nesplněn

