ČESKÁ SKALICE 2030
Setkání se zástupci neziskových organizací
ke zpracování Strategického plánu rozvoje města do roku 2030
6. 11. 2013, od 17.30 do 19.00 hod, penzion Olga
Výstupy setkání
Přítomni:
Členové Komise pro zpracování strategického plánu:
Ing. Radim Doleček, Ing. Zbyněk Šrůtek, Bc. Petr Fejfar,
zástupci neziskových organizací:
Svaz důchodců České republiky, místní organizace Zájezd
paní Zimová
TJ SLÁVIA - JACHTING Česká Skalice
Jiří Hamp
ZO Český svaz včelařů Česká Skalice
Jiří Valtera
Společnost Boženy Němcové
Helena Ducháčová
Modelářské centrum o.s.
Ivana Karlíčková, Oldřich Karlíček, Michaela Karlíčková, Petr Karlíček
Středisko Junáka - Jiřího Šimáně
Milada Urbancová, Markéta Urbancová, Oldřich Rejl
Český rybářský svaz MO Česká Skalice
Josef Roháč
Městský dechový orchestr Česká Skalice
Josef Hejčl
Národní památkový ústav, Správa státního zámku Ratibořice
Ivan Češka
Sbor dobrovolných hasičů Česká Skalice
Jaroslav Ošťádal ml.
TJ Sokol
Jaroslav Ošťádal st.
A Rocha – Křesťané v ochraně přírody
Pavel Světlík
RSCM Rozkoš
Zdeněk Joudal
FC Ležák
David Bořek, Stanislav Juriček
ZO Český svaz chovatelů Česká Skalice
Jiří Horký
Sdružení zdravotně postižených, Česká Skalice
Alena Zvěřinová, paní Přibylová, pan Přibyl
Divadelní soubor Maska
Petr Tengler
TJ Sokol Česká Skalice
Vladimír Fischer
Středisko volného času Bájo Česká Skalice
Hana Vavřínová
KDU ČSL Česká Skalice
Jan Vlček
Církev československá husitská
Jiří Musil
Dětský divadelní soubor O.S.RARAŠI
Eva Schwarzová
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ HROT
Petr Škrdla
Český kynologický svaz Základní kynologická organizace Spyta
Vladimír Vašíček
Římskokatolická farnost
Václav Hegr
koordinátor projektu a zástupce Centra rozvoje Česká Skalice
Jiří Kmoníček
a dále konzultantka pro strategické plánování a zapojování veřejnosti PhDr. Alena Bauerová
Cílem setkání bylo shromáždit podněty od zástupců neziskových organizací pro rozvoj města
z hlediska neziskových aktivit.
Účastníky uvítal jménem Města Ing. Zbyněk Šrůtek, představil členy Komise pro zpracování
strategického plánu, zpracovatelku A. Bauerovou a koordinátora J. Kmoníčka a vysvětlil, proč město
přistoupilo ke strategickému plánování. Hlavním důvodem je potřeba systematického řízení
dlouhodobého rozvoje města, vyjasnění si představ o rozvoji města s občany, podnikateli,
neziskovými aktivitami a dalšími subjekty působícími na území města. Plán také napomůže získávání
finančních prostředků z EU pro rozvoj města v novém programovém období 2014 - 2020.
A. Bauerová seznámila účastníky s metodou a postupem zpracování Strategického plánu rozvoje
města Česká Skalice do roku 2030.
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Účastníci byli vyzváni, aby doplnili předložený seznam podkladů pro zpracování strategického plánu
o materiály, které by bylo vhodné do seznamu začlenit. Jedná se především o rozvojové dokumenty
jednotlivých organizací, pokud takové existují. Byly zmíněny i celostátní koncepce, např. Státní
kulturní politika České republiky 2009 - 2014 (MK, 2009). Seznam podkladů a další informace
o zpracování Strategického plánu „ČESKÁ SKALICE 2030“ jsou k dispozici na webové stránce města –
viz dále.
Účastníci dále pracovali v malých skupinách, v nichž řešili následující otázky, které poté představili
v plénu. V níže uvedených tabulkách jsou zaznamenány výpovědi jednotlivých skupin, které byly
doplněny v plénu. U výpovědí jsou uvedeny počty shodných nebo podobných výpovědí, dle četnosti
jsou výpovědi řazeny sestupně a zároveň jsou výpovědi seřazeny tematicky.

Jaké jsou přednosti České Skalice z hlediska neziskových
organizací / zájmových sdružení?
Podpora Města – příspěvky, granty a další podpora
Hodně aktivních NNO, rozmanitá činnost, zaměření na děti i dospělé
Pozitivní reakce veřejnosti na činnost NNO, např. na práci s dětmi, mládeží
Samostatnost a nadšení lidí něco dělat
Vzdělávací středisko Vila Čerych
Vedení města dbá na vzhled města
Bezbariérové přístupy
Poloha města – možnost spolupráce s okolními městy, příroda v okolí města
Přeshraniční spolupráce s Polskem
Dobře zajištěné sociální a zdravotní služby
Dobrá spolupráce s MěÚ

Jaké jsou nedostatky České Skalice z hlediska neziskových
organizací / zájmových sdružení?
Chátrající a nevyužitý objekt staré radnice
Chybí spolkový dům, prostory pro setkávání, klubovny
Absence městského kulturního střediska
Nepřizpůsobené veřejné prostory, sály pro konání akcí, zanedbaný stav
Nedostatečné financování a podpora NNO ze strany Města (nízké % z rozpočtu
města v porovnání s jinými městy)
U příspěvků na děti se odlišují dětí místní a přespolní – ty nemají příspěvek, což
ztěžuje nalákání co nejvíce dětí, i odjinud
Pasivní část občanů – nezapojují se do akcí
Málo veřejných sportovišť (plácky) s využitím přírodní dispozice
Chybí trasa propojující Muzeum – Kostel – podél Úpy – Babiččino údolí
Špatná dopravní dostupnost Rozkoše a Ratibořic
Špatný stav Ratibořic a Kempu
Neexistuje strategie, jak s významnými místy a objekty zacházet
Není vyřešen sběr odpadků okolo Rozkoše
Chybí koupaliště
Chybějí cyklostezky
Údržba turistických cest
Špatná koordinace volnočasových aktivit, špatná spolupráce mezi spolky
Absence středního školství
Špatná / Žádná hudební výchova mládeže – bylo jiným účastníkem rozporováno

Počet shodných
nebo podobných
odpovědí

5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Počet shodných
nebo podobných
odpovědí

3
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Co by pomohlo rozvíjet činnost NNO v České Skalici:

Počet shodných
nebo podobných
odpovědí

Větší spolupráce a výměna zkušeností mezi spolky
Financování ze strany Města
Podpora při zpracování projektů pro finance z EU
Prostory a zázemí – spolkový dům (není ujasněno, zda má vzniknout nový nebo
být využity nějaké staré prostory)
Částečná investice Města do sokolovny, nižší nájmy pro spolky na základě
smluvního vztahu Město - spolek
Stavební a technické úpravy hřišť ve spolupráci s budoucími uživateli tak, aby
hřiště byly víceúčelové a vyhovovaly potřebám uživatelů
Zlepšení podmínek pro vedoucí („duše“) spolků – podpora, motivace, morální
oceňování / odměňování
Aktivní přístup pověřených pracovníků Města
Koordinace aktivit ve městě
Lepší součinnost NNO s podnikateli a Městem (otázka volného času na aktivity,
dovolené ad.) a okolními obcemi
Více pracovních příležitostí ve městě

5
5
4
5
2
2
2
2
1
1
1

Účastníci na závěr setkání anonymně vyplnili krátký dotazník. Výsledky jsou uvedeny u
jednotlivých otázek.
1. Prosíme, ohodnoťte spolupráci s Městským úřadem Česká Skalice z hlediska činnosti

neziskových organizací
(známky jako ve škole: 1 = výborná, 5 = nedostatečná)
 1
 2 – 6x
 3 – 14x
 4 – 5x
 5 – 3x
 neumím posoudit
Průměrná známka (zaokrouhleno na 1 desetinné místo): 3,2
2. Prosíme, ohodnoťte spolupráci s vedením města z hlediska činnosti neziskových organizací

(známky jako ve škole: 1 = výborná, 5 = nedostatečná)
1
2 – 9x
3 – 9x
4 – 6x
5 – 2x
neumím posoudit – 2x








Průměrná známka (zaokrouhleno na 1 desetinné místo): 3,0
3. Cítíte se být dostatečně informován/a o dění ve městě týkající se činnosti neziskových

organizací?
 ano – 12x
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 ne - 10x, vypište, jaké informace postrádáte:

 Koordinace společenských akcí.
 Koordinace akcí.
 Ne všechny akce jsou zaneseny (možná i nahlášeny) na Město.
 Nedostatek informací o možnostech získání finanční podpory z Kraje a EU.
 Více informací.
 Informace nejsou k zjištění dříve, než vyjdou ve Zpravodaji.
 Všechny kromě fotbalu.
 Nejsou žádné.
 nevím – 6x
4. Pokud jste na otázku č. 1 a č. 2 odpověděli hodnocením 4 nebo 5, prosíme, vypište, co byste

navrhovali ke zlepšení spolupráce











Občasná setkání.
Větší podpora města neziskovým organizacím a větší pomoc při získávání grantů.
Osobní přístup kompetentních lidí (úředníků).
Vstřícnější přístup kompetentních pracovníků, nabídka druhu podpory ze strany Města.
MÚ – pracovitost a ochota úředníků i jejich vědomosti a schopnosti
Aby si úředníci uvědomili, že jsou tu pro občany.
Odpovědný zaměstnanec MěÚ za NNO.
Zastupitelé – nedostatek času a zájmu pro kvalitní a zodpovědnou činnost.
Účast pozvaných zástupců na akce pořádané NNO.
Otevřenost v informovanosti, větší podpora aktivit a projektů.

5. Čím by se Česká Skalice měla podle Vašeho názoru v budoucnu stát?

(vyberte maximálně 3 odpovědi):
Charakteristiky města jsou dále seřazeny dle počtu odpovědí sestupně:
 čistým městem s dostatkem zeleně a kvalitním životním prostředím - 17x
 městem sportu, kultury a volnočasových aktivit – 13x
 bezpečným městem – 10x
 městem s dostatkem pracovních příležitostí a zdravým podnikatelským prostředím – 10x
 městem cestovního ruchu – 9x
 městem s bohatým společenským životem – 7x
 městem s možností kvalitního vzdělávání – 6x
 městem s dostatkem obchodů a kvalitními službami – 4x
 klidným městem pro příjemné bydlení – 3x
 městem otevřeným pro nové obyvatele
 jiný, vypište:

městem otevřených možností
 nevím
******************************
Výstupy setkání budou předány Řídící skupině jako jeden z podkladů pro stanovení VIZE rozvoje
města a dále pracovním skupinám, které budou ustanoveny pro vybrané klíčové oblasti rozvoje
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města. Tyto skupiny budou navrhovat konkrétní kroky, které povedou k dosažení stanovené VIZE.
Výstupy setkání budou také zveřejněny na webu města.
A. Bauerová upozornila na další možnosti aktivního zapojení se do zpracování strategického plánu:
- možnost připomínkovat jednotlivé výstupy zpracování plánu – VIZI rozvoje města, SWOT analýzu
města a SWOT analýzy klíčových oblastí, cíle strategické a cíle specifické a návrhy akcí a aktivit do
Akčního plánu, který bude následovat po zpracování strategického plánu; výstupy budou postupně
k dispozici na webové stránce města, případně mohou být zasílány adresně na vyžádání;
- možnost účastnit se veřejných setkání;
- dávat podněty do Řídící skupiny nebo pracovních skupin.
Nejbližší události jsou:
14. 11. 2013 Veřejné setkání v sále Sokolovny, 18 – 20 hod. Budou zde prezentovány výsledky
průzkumu názorů občanů, vystaveny práce dětí MŠ a ZŠ týkající se města a jeho rozvoje – co se
dětem ve městě líbí, co ne, co by zde chtěly mít a budou diskutovány problémy, které vyplynou
z průzkumu a navrhována řešení.
Ing. Šrůtek poděkoval účastníkům za účast a aktivní přístup a vyzval je k další spolupráci
na zpracování Strategického plánu České Skalice.
Informace o průběhu zpracování Strategického plánu jsou k dispozici na webových stránkách města
http://www.ceskaskalice.cz/ pod odkazem „Česká Skalice 2030“ nebo u koordinátora projektu, pana
Jiřího Kmoníčka, kontakt 607 966 379, strategie@ceskaskalice.cz .
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