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Město Loštice

Zapojení radnice do
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střednědobý plán
rozvoje města
Část II. Komunitní střednědobý plán
rozvoje města
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ÚVOD:
Druhá samostatná část rozvojového dokumentu přináší návrh politik, programů a projektů
ve střednědobém horizontu 3-4 let zpracovaný komunitním týmem města.
Kromě vlastní analýzy SWOT a analýzy problémů a potřeb komunitního týmu jsou jako
doplňující východiska použity analytické podklady strategického plánu Loštic, včetně
relevantních bodů dotazníkového šetření firmy Garep a dále SWOT analýza plánu
prorodinných opatřeních zpracovaná radnicí města.
Komunitní střednědobý plán se zaměřuje zejména na zapojení občanů do rozvoje města a
to ve všech jeho fázích tak, aby vedle dosažených „tvrdých“ výsledků byla podpořena
místní identita občanů, sociální kapitál ve městě a chuť veřejnosti aktivně se podílet na
rozvoji Loštic.

OBSAH:
1. POPIS PROCESU TVORBY PLÁNU

2. SWOT ANALÝZA KOMUNITNÍHO TÝMU
3. ANALÝZA PROBLÉMŮ A POTŘEB
4. ROZVOJOVÉ POLITIKY, PROGRAMY A PROJEKTY

1. POPIS PROCESU TVORBY PLÁNU
Práce proběhla v rámci 3 schůzek komunitního týmu, který vytvořili zájemci o rozvoj –
občané města, kteří přijali pozvání k práci na vytvoření střednědobého plánu.
Pozváni byli všichni občané města prostřednictvím všech dostupných komunikačních
kanálů města. Zajišťovala je starostka s podporou městského úřadu Loštice.
Nejprve byl prostřednictvím ověřeného postupu z účastníků vybudován tým, který si navrhl
vlastní pravidla pro práci. Následovala analytická část a návrh pěti politik.
Pozn.: Politikou se rozumí souvislé rozvojové působení po několikaleté období s jasným cílem. Politika je
naplněna vzájemně souvisejícími a vzájemně navazujícími programy a/nebo projekty tak, aby bylo dosaženo
žádoucího cíle

V týmové analýze silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT) se
účastníci zaměřili na období následujících 3 až 4 let zejména s ohledem na veřejný prostor
města, zapojení občanů a jejich spolupráci při jeho vytváření a naplňování životem.
SWOT analýza je rozčleněna podle oblastí, na nichž se členové týmu shodli.
Poté v rámci 4 skupin stanovili účastníci hlavní problémy a potřeby Loštic ve
střednědobém horizontu s ohledem na veřejný prostor.
Pozn.:Čísla v závorkách za hesly jsou počet preferenčních hlasů.

V návrhové části při stanovení střednědobých politik na období 2018-22 tým vycházel
jednak z analytických materiálů výše popsaných ale současně zohlednil analýzy a
dotazníkové šetření publikované ve strategii GAREP a SWOT analýzu plánu prorodinné
politiky zpracovanou radnicí města.
Práce v týmu probíhala s využitím facilitace externím facilitátorem metodami týmové práce
jako jsou brainstorming, práce ve skupinách a individuální práce s nacházením konsensu
při průniku názorů. Zúčastnilo se celkem 31 občanů města ze všech věkových a
zájmových kategorií a většina zúčastněných projevila zájem v komunitní práci pokračovat i
při návrhu a realizaci jednotlivých projektů.
Členové strategického týmu
Stanislav Veselý, Jiří Klein, Jiří Kuba, Věra Čížková, Roman Berica, Helena Vaculová,
Ludmila Kubíčková, Pavel Kuba, Miroslav Frencl, Věra Večerková, Roman Kopecký, Jana
Kopecká, Bruno Hauk, David Kofránek, Helena Koppová, Šárka Havelková Seifertová,
Pavel Rulíšek, Ferdinand Salamon, Zdeněk Linhart, Josef Zika, Roman Činčara, Jana
Prosová, Daniela Běhávková, Milan Pelzl, Alena Melhubová, Petr Voborský, Kateřina
Malíčková, Jan Konečný, František Čep, Dagmar Koplíková, Daniel Koplík
19 mužů, 12 žen (Kopie prezenčních listin dle pravidel projektu jsou na městském úřadě)
Pravidla pro práci týmu
Cíl:
„Společně vymyslet střednědobý plán 2018 – 2022 ve veřejném prostoru města“
1.
2.
3.
4.
5.

Žádný nápad není špatný.
Vzájemně se respektujeme.
Víc hlav víc ví.
Méně řečí – více práce.
Rozhodujeme se za souhlasu všech, nedohodneme-li se, rozhodnutí odložíme.

Tato pravidla jsou otevřený systém.

Při každé ze tří schůzek týmu v závěru účastníci vyplnili zpětnovazební dotazník skládající
se z polouzavřených a otevřených otázek. Polouzavřené otázky obsahovaly 4 možnosti
odpovědí s váhami 100%; 66,6%; 33,3%; 0% (od nejvíce kladné k nejvíce záporné
odpovědi). Výsledná hodnota v % v následující přehledové tabulce je dána průměrem
odpovědí účastníků.
ZPĚTNÁ VAZBA – VYBRANÉ UKAZATELE
Datum schůzky

24. 1.
2018

14. 2. 16. 4.
2018 2018

Jste spokojeni s dnešním setkáním strategického týmu?

75%

76%

77%

Chcete být spolu s ostatními zdrojem myšlenek a nápadů pro aktuální rozvoj
města?

86%

-

-

Vyjadřuje dle Vašeho názoru aktualizovaná střednědobá SWOT analýza
situaci ve městě?

77%

-

-

Stanovili jste v týmu výstižně střednědobé problémy a potřeby města?

70%

-

-

Navazují navržené politiky na týmové SWOT analýzu a analýzu problémů a
potřeb?

-

86%

-

Odrážejí navržené politiky opatření dlouhodobé strategie a plánu rozvoje
rodinné politiky města?

-

97%

81%

Reagují navržené politiky na perspektivní rozvojové náměty z dotazníkového
šetření mezi občany?

-

83%

81%

Myslíte si, že se navržený střednědobý plán města podaří realizovat?

-

-

74%

Jste spokojeni s facilitací?

75%

83%

77%

Chybělo Vám něco při dnešní týmové práci?

100%
nic

87%
nic

89%
nic

Myslíte, že jste se při dnešní práci uplatnili?

60%

70%

78%

Komentáře členů týmu (odpovědi na otevřené otázky)
1. schůzka týmu – 24. 1. 2018
Chybělo Vám něco při dnešní týmové práci?
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
- Evropská unie určitě městu Loštice nepomůže.
- Už musím
2. schůzka týmu – 14. 2. 2018
Chybělo Vám něco při dnešní týmové práci?
- Více účastníků
- Málo účastníků, 11 lidí nemůže vyřešit problém všech
- Účastníci 1. setkání
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
3. schůzka týmu – 16. 4. 2018
Chybělo Vám něco při dnešní týmové práci?
- víc účastníků
- víc hlav/ názorů/ úhlů pohledu

2. SWOT ANALÝZA KOMUNITNÍHO TÝMU
(v závorkách počet preferenčních hlasů)
Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

Kanalizace

Zanesená
Třebůvka (2)

Dotace z EU (1)

Příroda

Občané málo třídí
odpad (2)
Málo míst na tříděný
odpad
Kvalita ovzduší,
zvlášť v zimě
(polétavý prach) (1)

Provozování vodovodu obcemi
(VHS) (1)

Kontaminace
půdy
zemědělskou
činností (1)
Vysychání studní

Životní prostředí

Vlastní lesy
Využití dotací

Vyjednat výhody pro město od
kamenolomu
Změna myšlení lidí (od
pohodlnosti k „čistotě
veřejného prostoru“)
(parkování, čistota…) (2)

Kanál Odra –
Labe

Kamenolom
(devastace)
Služby + volnočasové aktivity
Dokončuje se
veřejné osvětlení
Využití dotací
Občanská
poradna
Kulturní
středisko
ZŠ
Vzorná péče o
školní budovy
Pěkné koupaliště
Ordinace lékařů
Návaznost
autobusu na
dráhu
v Moravičanech
Skatepark
Do emailu chodí
zprávy z města
občanům

Tvarůžkárna

Šílený barák na
rohu náměstí (1)
Sportovní areál (1)
Veřejné osvětlení
(1)
U žádných paneláků
nesvítí (není) světlo
Podpora
zaměstnávání
hendikepovaných
Zavřený hotel
Střelnice
Nevyužitý
Žádlovický park
Ubývá obchodů
Malá podpora
místních podnikatelů
a obchodníků
občany (nenakupují
tu)
Chybí spořitelna
Skatepark

Využití Žádlovického parku,
využití Žádlovického zámku (3)
Využití hotelu Střelnice (1)
Bývalé učňovské středisko
Dotace z EU (1)
Turistika (1)
Širší využití sportovního areálu
Hřiště pro teenagery
Využití prostor v MŠ
Využití prostoru na MěÚ

Zřízení informačního centra

Více služeb pro lidi

Malá kapacita
Podpora města pro
penzionu pro seniory živnostníky (1)

Nedaří se vykoupit
pozemky pro
rozšíření
tvarůžkárny

Městská policie (1)

Nebude pošta

Doprava (cyklostezky, bezpečnost…, financování)
Vybudované
cyklostezky (1)
Platí zákaz
průjezdu
kamionů
Využití dotací

Návaznost
autobusu na
dráhu
v Moravičanech

Parkoviště (2)

Dotace z EU (1)

Oprava chodníků
(1)

Budování dalších cyklostezek

Dopravní značení
Doprava veřejná

Cyklostezka do Žádlovic

Zrušený zákaz
kamionů

Malý počet zastávek

Byty + bydlení občanů (různé skupiny)
Dotace z EU (1)
Zastupitelstvo, Nejsou byty
které se snaží
vše řešit (5)
Využití dotací
Komunitní život ve městě
Zastupitelstvo,
které se snaží
vše řešit (5)
Dost fungujících
spolků +
organizací

Využití dotací

Lhostejnost
některých občanů
(5)
Vztah mládeže
k veřejnému
majetku (3)
Občané málo třídí
odpad (2)
Klesá počet
obyvatel (1)

Pasivita většiny lidí

Dotace z EU (1)

Změna myšlení lidí (od
pohodlnosti k „čistotě veřejného
prostoru“) (parkování, čistota…)
(2)
Zapojení více občanů do rozvoje
Loštic (1)
Zapojit mládež do komunitních
činností (1)
Budovat mezigenerační solidaritu
mezi MŠ a seniory

Podpora olympijské
reprezentantky ve
snowboardcrossu

Stárnutí
obyvatel města
(2)

3. ANALÝZA PROBLÉMŮ A POTŘEB MĚSTA

4. ROZVOJOVÉ POLITIKY, PROGRAMY A PROJEKTY

Politika I. Životní prostředí
CÍL POLITIKY:

Zlepšit prostředí pro život občanů města

MĚŘITELNÉ UKAZATELE: Počet akcí/projektů

RIZIKA:

Nedohoda s Povodím Moravy, občané nebudou mít zájem

PROGRAMY A PROJEKTY

ROK

INDIKATIVNÍ
NÁKLADY

Program:
Soutěže zaměřené na ochranu ŽP
s účastí mikroregionu a MAS
Mohelnicko

2019

S podporou
MAS
20 000,- Kč
ročně

2020

20 000,- Kč
ročně

2021

50 000,-Kč

Program:
Aktivizace občanů v návaznosti na
politiku V. Komunitní život (spolupráce
s Klubem turistů a ZŠ, MŠ)

Projekt:
„Veřejný prostor okolí řeky“ (keře,
lavičky)

VÝCHOZÍ ANALYTICKÁ VÝCHODISKA PRO NÁVRH POLITIKY I.
Problémy a potřeby Loštic dle komunitního týmu
Nedostatečně čisté životní prostředí (4), Projekt Odra – Labe (4), Třídění odpadu (3),
Lhostejnost lidí (5), Lhostejnost majitelů psů (2), Zanesená Třebůvka (2), Oprava
prostranství Pod Luštěm (3)
Oživení Žádlovického parku, zámku (4), Jednání s kamenolomem - výhody pro
město (2)
Komentovaný výtah z dotazníkového šetření GAREP
Je zmiňován hluk a prach ve městě, jízda těžkých nákláďáků přes město, nepořádek a
lhostejnost lidí k úklidu veřejných prostorů a nedostatečné třídění odpadů.
SWOT analýzy
Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

SWOT analýza komunitního týmu

Kanalizace

Zanesená
Třebůvka (2)

Příroda

Občané málo třídí Provozování
odpad (2)
vodovodu obcemi
(VHS) (1)
Málo míst na
Vyjednat výhody pro
tříděný odpad
město od kamenolomu
Kvalita ovzduší,
Změna myšlení lidí (od
zvlášť v zimě
pohodlnosti k „čistotě
(polétavý prach)
veřejného prostoru“)
(1)
(parkování, čistota…)
(2)
Kamenolom
(devastace)

Vlastní lesy
Využití dotací

Šetrné
hospodaření
v okolní krajině
Velké množství
lesních pozemků

Dotace z EU (1)

Kontaminace
půdy
zemědělskou
činností (1)
Vysychání studní
Kanál Odra –
Labe

Expertní SWOT analýza GAREP z dlouhodobé strategie
Několik
Výstavba kanálu
kontaminovaných míst
Dunaj – Odra – Labe
na území
Klimatické změny a
přívalové srážky
Zintenzivnění těžby
kamene

SWOT analýza dle plánu rozvoje rodinné politiky (výtah nejdůležitějších hesel)
Blízkost
atraktivních přír.
lokalit: Žádlovický
park, rybníky

Velký podíl obyvatel
bez hlubšího vztahu
k městu

Upevňování pocitu
sounáležitosti nových
obyvatel s městem

Chátrající objekty
v centru města

Chybí vymezené
plochy pro volné
venčení psů

Žádlovický park jako letní
centrum kulturního dění

Zákaz průjezdu
kamionů nad 12 t
pouze do 30. 9. 2018

Priority z dlouhodobé strategie GAREP
Priorita D: Zlepšení prostředí pro život

D 1.1: Revitalizace Žádlovického parku
D 1.2: Revitalizace a výsadba zeleně ve městě (s cílem omezit prašnost a zvýšit
kvalitu ovzduší)
D 1.3: Vytvoření, obnova a údržba alejí (kolem komunikací na katastru města, kolem
cest, kolem turistických tras a cyklotras v katastru města apod.)
D 1.4: Doplnění veřejného mobiliáře, zejména lavičky kolem vycházkových tras,
např. u řeky Třebůvky
D 1.5: Zapojení obyvatel do úklidu a údržby města (uvedení do praxe – plochy před
vlastními domy)
D 2.1: Omezení nákladní dopravy
D 2.2: Snížení vytápění nevhodnými palivy
D 2.3: Vyčištění řeky Třebůvky a revitalizace jejího okolí
D 2.4: Rekultivace skládky zeminy po kanalizaci (výsadba lesa)
D 2.5: Podpora asanace kontaminovaných míst
D 2.6: Rozšíření sběrného dvora
D 2.7: Rozšíření systému sběru odpadů

Politika II. Služby a volnočasové aktivity
CÍL POLITIKY:

Zvýšit kvalitu života občanů

MĚŘITELNÉ UKAZATELE: Počet realizovaných projektů
RIZIKA:

Domluva s vlastníky (Slavoj), nenajdou se pracovníci/
iniciátoři

PROGRAMY A PROJEKTY

ROK

INDIKATIVNÍ POZNÁMKA
NÁKLADY

Rozšíření projektu: Městské
infocentrum + nouzové WC dobíjení
mobilů

2018
– 19

1 mil.Kč

Projekt: Zpřístupnění + modernizace
sportovního areálu TJ Slavoj
(workout, multifunk. – komunitní návrh,
dohoda)

2019
-

10 mil.Kč

Projekt: Informovanost občanů (web,
zpravodaj + redakční rada, soc. sítě,
rozhlas, tlf.

2019

100 000,-Kč

Projekt: Renovace dětského hřiště u
fotbalového hřiště

2020

50 000,-Kč

Projekt: Zatraktivnění využití
koupaliště (solární dohřev, stolní tenis,
ruské kuželky…)

2020

1mil Kč

Projekt: „Senior taxi“ (pojištění
odpovědnosti, režie města)

2020

1 mil Kč

Projekt: Městská policie

2021

1 mil. Kč

Program: „Farmářské trhy“

2021

etapově
v návaznosti na
zájem, trenéry - …

vstup + podpora
provozu
Roční náklady

Program: Podpora služeb a motivace
provozovatelů

2021

Záleží na
provozovateli
Záměr programu
od roku 2021

VÝCHOZÍ ANALYTICKÁ VÝCHODISKA PRO NÁVRH POLITIKY II
Problémy a potřeby Loštic dle komunitního týmu
Chybějící služby (3), Oprava prostranství Pod Luštěm (3)
Oživení Žádlovického parku a zámku (4), Sportovní areál (4), Oprava ozvučení (3),
Městská policie (1)
Komentovaný výtah z dotazníkového šetření GAREP
Chybí kvalitní a spolehlivý internet, nedostatek restaurací a ubytovacích prostorů, chybí
drobní řemeslníci, peněžní služby a více obchodů s potravinami.
Dále chybí služby pro seniory včetně ubytovacích.
Většina lidí používá k získávání informací o dění ve městě městský zpravodaj, který však
vychází pouze 4x ročně. Chybí informace o městě prostřednictvím sociálních sítí.
Pro zkvalitnění volnočasových aktivit jsou zejména zmiňovány cyklostezky a jejich
propojení, venkovní workoutové hřiště a volnočasová infrastruktura i aktivity cílící na
teenagery a seniory.
Je nedostatek vedoucích a trenérů mládeže,
Často se objevují náměty na využití zámeckého areálu a parku v Žádlovicích.

SWOT analýzy
Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

SWOT analýza komunitního týmu

Dokončuje se veřejné
osvětlení

Šílený barák na
rohu náměstí (1)

Využití dotací

Sportovní areál (1)

Občanská poradna

Veřejné osvětlení
(1)
U žádných paneláků
nesvítí (není) světlo
Podpora
zaměstnávání
hendikepovaných
Zavřený hotel
Střelnice
Nevyužitý
Žádlovický park
Ubývá obchodů
Malá podpora
místních podnikatelů
a obchodníků
občany (nenakupují
tu)

Kulturní středisko
ZŠ
Vzorná péče o školní
budovy
Pěkné koupaliště
Ordinace lékařů
Návaznost autobusu
na dráhu
v Moravičanech

Využití
Žádlovického parku, Nebude
využití Žádlovického pošta
zámku (3)
Využití hotelu
Střelnice (1)
Bývalé učňovské
středisko
Dotace z EU (1)
Turistika (1)
Širší využití
sportovního areálu
Hřiště pro teenagery
Využití prostor v MŠ
Využití prostoru na
MěÚ

Skatepark

Chybí spořitelna

Zřízení informačního
centra

Do emailu chodí
zprávy z města
občanům
Tvarůžkárna

Skatepark

Více služeb pro lidi

Malá kapacita
penzionu pro
seniory

Podpora města pro
živnostníky (1)

Nedaří se vykoupit
pozemky pro
rozšíření
tvarůžkárny

Městská policie (1)

Expertní SWOT analýza GAREP z dlouhodobé strategie
Kvalitní zázemí pro
vzdělávání

Ubývání/ nedostatek
služeb přímo ve městě

Pestrá aktivní spolková
činnost

Významné stárnutí
obyvatel

Zájem spoluvlastníků
Žádlovického parku a
lepší využití tohoto
prostoru
Dotační zdroje
z národních a evropských
programů

Horší stav/ nedostatek
sportovišť ve městě
SWOT analýza dle plánu rozvoje rodinné politiky (výtah nejdůležitějších hesel)
Nabídka kulturního vyžití
ve městě
Zmodernizované městské
kulturní středisko
Dostupná sportoviště

Chybí sportovní vyžití
pro teenagery (moderní
trendy: free style,
motokáry, in-line stezky)
Absence klubů pro
volnočasové aktivity
mladých a seniorů
Absence konkurence
v oblasti poskytování
služeb a zejména jejich
nedostatek

Blízkost atraktivních
přírodních lokalit:
Žádlovický park, rybníky
Dvě dětská sportovní
hřiště

Zmapovat poptávku
mladých lidí a seniorů po
kulturním vyžití ve městě

Nedostupnost
služeb

Vytvoření zázemí pro
aktivní trávení volného
času pro teenagery a
seniory

Stárnutí
populace

Pronájem volných prostor
ZŠ k aktivitám po
ukončení výuky
Žádlovický park jako letní
centrum kulturního dění

Priority z dlouhodobé strategie GAREP
Priorita A: Zkvalitnění veřejných služeb
A 1.2: Úpravy provozní doby mateřské školy (prodloužení déle než do 16 hodin)
A 1.3: Otevření družiny aspoň po část prázdnin
A 2.4: Přesun zdravotního střediska do centra města (včetně parkování)
A 3.1: Modernizace letního koupaliště
A 3.2: Modernizace sportovního areálu na Sokolské ulici
A 3.3: Vybudování workoutového hřiště
A 3.5: Vybudování okruhu/ trasy pro in-line bruslení
A 3.6: Vybudování dětského hřiště v Žádlovickém parku

A 3.7: Vybudování sportoviště v Žádlovicích
A 3.8: Vytvoření plácku pro „volné sportování“
A 3.9: Proměna využití kulturního domu
A 3.10: Podpora konání kulturních akcí
A 4.1: Zřízení městské policie (ve spolupráci s okolními obcemi)
A 4.2: Řešení bezbariérovosti městského úřadu a pošty
A 4.4: Zavedení SMS informování
A 4.5: Zavedení on-line komunikace
Priorita B: Dobudování infrastruktury
B 2.2-3: Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení
B 2.4: Rekonstrukce městského rozhlasu (v některých částech není dobře slyšet)
Priorita C: Rozvoj podnikání a cestovního ruchu
C 1.1: Podpora dostupnosti obchodu a služeb
C 1.2: Podpora revitalizace nevyužitých areálů a objektů na území města

Priority dle plánu rozvoje rodinné politiky
Priorita A: Služby, péče o děti
A 1.1: Rozšíření kapacity MŠ o jednu třídu (modernizace vnitřních prostor MŠ, přírodní zahrada MŠ)
A 1.2: Organizování příměstských táborů s finančním příspěvkem rodičům
A 1.3: Minimalizace uzavření MŠ v době školních prázdnin, otevření škol družiny ZŠ po část prázdnin
Priorita C: Podpora malého a středního podnikání
C 1.1: Vybudování městské tržnice a veřejného WC
Priorita D: Prostor města přátelský rodinám
D 1.1: Senior taxi – nákup elektromobilů
D 1.3: Zpracovat pasport bezbariérových tras ve městě
D 1.4: Přemístění úseku MěÚ – pokladna, matrika do přízemí budovy MěÚ a vybudování bezbariérového
přístupu pro občany
D 1.5: Veřejné prostory pro rodiny s dětmi včetně prostor pro trávení volného času neorganizovaně
Priorita F: Osvětově informační činnost
F 1.1: Zlepšení informovanosti občanů
F 1.3: Podpora dostupnosti zdrojů k používání moderních technologií (dobíjecí stanice pro mobilní telefony,
připojení wi-fi)

Politika III. Doprava (cyklostezky, bezpečnost…,
financování)
CÍL POLITIKY:

Zpříjemnit občanům pohyb a bezpečnost ve městě, které je
turistickým cílem

MĚŘITELNÉ UKAZATELE: Počet realizovaných dopravních projektů
RIZIKA:

Nedostatečné projekční nebo stavební kapacity dodavatelů

PROGRAMY A PROJEKTY

ROK

INDIKATIVNÍ
NÁKLADY

Projekt: Parkoviště u hřbitova využitelné v turistické
2020
sezoně pro autobusy

2 – 3 mil. Kč

Ostatní možné projekty jsou uvedeny ve strategii Garep a nemají komunitní charakter,
jedná se o infrastrukturní a dopravní projekty bez zapojení veřejnosti

VÝCHOZÍ ANALYTICKÁ VÝCHODISKA PRO NÁVRH POLITIKY III
Problémy a potřeby Loštic dle komunitního týmu
Parkoviště a dopravní značení (5), Jednání s kamenolomem – výhody pro město (2),
Dobudování cyklostezek (1), Městská policie (1)
Komentovaný výtah z dotazníkového šetření GAREP
Zejména dokončení cyklostezky do Moravičan a propojení cyklostezek je zmiňováno
v dotazníkovém šetření. Dále omezení kamionové dopravy přes město.

SWOT analýzy
Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

SWOT analýza komunitního týmu

Vybudované
cyklostezky (1)
Platí zákaz průjezdu
kamionů

Parkoviště (2)

Využití dotací

Dopravní značení

Návaznost autobusu na
dráhu v Moravičanech

Doprava veřejná

Oprava chodníků
(1)

Dotace z EU (1) Zrušený zákaz
kamionů
Budování
dalších
cyklostezek
Cyklostezka do
Žádlovic

Malý počet
zastávek
Expertní SWOT analýza GAREP z dlouhodobé strategie
Dobrá dopravní obslužnost

Špatný technický stav
místních komunikací a
chodníků

Dotační zdroje
z národních a
evropských
programů

Zintenzivnění
těžby kamene

Nevyhovující propojení
Loštic a Žádlovic pro
pěší
Nevyhovující možnosti
parkování
Dopravní zátěž města
nákladní dopravou
SWOT analýza dle plánu rozvoje rodinné politiky (výtah nejdůležitějších hesel)
Rozvíjející se síť cyklostezek
regionálního významu
(Loštice-Palonín, LošticeMoravičany)

Zhoršené životní
podmínky obyvatel
díky … vysoké intenzitě
silniční dopravy

Oddálení stavby
dálnice R35
Zákaz průjezdu
kamionů nad 12 t
pouze do 30. 9.
2018

Priority GAREP z dlouhodobé strategie
Priorita B: Dobudování infrastruktury
B 1.2: Revitalizace Olomoucké ulice
B 1.3: Rekonstrukce místních komunikací a veřejného prostranství v Žádlovicích
B 1.5: Vybudování cyklostezky do Moravičan
B 1.6: Rekonstrukce chodníků v Moravičanské ulici
B 1.7: Vybudování chodníku ze Žádlovic od křižovatky směrem do Loštic
B 1.8: Vybudování vycházkových cest pro pěší
B 1.9: Uplatnění dopravních bezpečnostních prvků
Priorita D: Zlepšení prostředí pro život
D 2.1: Omezení nákladní dopravy
Priority dle plánu rozvoje rodinné politiky
Priorita D: Prostor města přátelský rodinám
D 1.1: Oddělení motorové dopravy od bezmotorové, budování cyklostezek

Politika IV. Byty + bydlení občanů (různé skupiny)

CÍL POLITIKY: :

Zvýšit počet obyvatel při současném snížení věkového
průměru města

MĚŘITELNÉ UKAZATELE: Počet obyvatel, věkový průměr

RIZIKA:

Nepodaří se realizovat stavby kvůli nedostatku projekčních
a stavebních kapacit dodavatelů, potenciální zájemci
odejdou jinam

PROGRAMY A PROJEKTY

ROK

INDIKATIVNÍ NÁKLADY

Program: Radnice jako prostředník mezi městem a
investory

2018 –
2022

neodhadnuto

Projekt: Návrh obecního bydlení pro seniory

2019 –
20

100 000,- Kč.

Projekt: Dokončení prodeje 23 obecních parcel na RD

2018 –
21

Program: Podpora výstavby družstevních bytů

2021

Neodhadnuto – politické
rozhodnutí
zastupitelstva

VÝCHOZÍ ANALYTICKÁ VÝCHODISKA PRO NÁVRH POLITIKY IV.
Problémy a potřeby Loštic dle komunitního týmu
Málo bytů (4), Stárnutí populace (1)
Rozšířit bytovou výstavbu (7)
Komentovaný výtah z dotazníkového šetření GAREP
Nejčastěji zaznívá v odpovědích potřeba vybudovat ubytování pro seniory a dále podpora
bydlení pro mladé rodiny včetně startovacích bytů.

SWOT analýzy
Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

SWOT analýza komunitního týmu

Zastupitelstvo,
které se snaží Nejsou byty
vše řešit (5)

Dotace z EU (1)

Využití dotací
Expertní SWOT analýza GAREP z dlouhodobé strategie
Kvalitní
hospodaření
města

Nedostatečné kapacity
pobytových služeb pro seniory

Dotační zdroje
z národních a
evropských programů

SWOT analýza dle plánu rozvoje rodinné politiky (výtah nejdůležitějších hesel)
Příznivý ukazatel
věku dožití
obyvatel

Častá absence návratu mladé
generace zpět do původního
bydliště

Podpora aktivit ke
stabilizaci mladých ve
městě

Nedostatek
dostupného
sociálního bydlení
Stárnutí populace

Priority z dlouhodobé strategie GAREP
Priorita A: Zkvalitnění veřejných služeb
A 2.1: Vybudování domu s pečovatelskou službou
A 2.2: Vybudování domova pro seniory
A 2.3: Zřízení startovacích bytů
Priorita B: Dobudování infrastruktury
B 2.1: Zasíťování pozemků pro výstavbu
Priority dle plánu rozvoje rodinné politiky
Priorita E: Podpora v bytové oblasti
E 1.1: Podpora výstavby rodinných domů K Pešti, katastrální území Źádlovice
E 1.2: (Sociální byty) v objektu bydlení ulice Moravičanská

Politika V. Komunitní život ve městě
CÍL POLITIKY:

Zapojit občany všech věkových skupin do života města a
podporovat tahouny komunitního života

MĚŘITELNÉ UKAZATELE: Počet účastníků akcí, počet nových „tahounů“, počet akcí

RIZIKA:

Nepodaří se oslovit občany k účasti Nepodaří se motivovat
občany aby se zapojili

PROGRAMY A PROJEKTY

ROK

INDIKATIVNÍ

LIDI ROČNĚ

NÁKLADY

2018

10 000,- Kč

2019

200 000,-Kč
ročně

2019

300 000,-Kč/
ročně
(polovina)

1 prac (1/2
ůvazku)
cca 500 lidí se
přijde zeptat

Projekt: Komunitně kreativní dílna občanů
2018
„Jak využít Žádlovický park“

30 – 40 000,Kč

Externí facilitace
50 účastníků
2 - 3 setkání

Projekt: Komunitní návrh projektu
„Mikroregionem na kole“

2018

20 000,- Kč.

cca 100
účastníků akce

Program: Zapojení se do celostátního
programu „Ukliďme Česko“

2018

20 000,- Kč

100

Program: Ocenění práce trenérů a
vedoucích kroužků

2018

30 000,Kč .+/ ročně

Projekt: „Co s kulturou pro 25 – 45
leté“ (střední generaci) – kreativní
komunitní dílna

2019

20 000,-Kč

Program: Adoptujte strom (pro rodiny)
Program: Grantový systém na podporu
akcí a aktivit ve veřejném prostoru

Projekt: Městské infocentrum jako část
turistického infocentra (odstraňuje bariéry
mezi občany a radnicí)

10rodin

10-12
kreativních
svépomocných
projektů ročně

15+/ ročně

10-20

VÝCHOZÍ ANALYTICKÁ VÝCHODISKA PRO NÁVRH POLITIKY V.
Problémy a potřeby Loštic dle komunitního týmu
Lhostejnost lidí (5), Lhostejnost majitelů psů (2), Stárnutí populace (1)
Oživení Žádlovického parku a zámku (4), Sportovní areál (4), Prostřednictvím
internetu a sociálních sítí aktivizovat mladé občany (1)
Komentovaný výtah z dotazníkového šetření GAREP
Občané ve veřejném prostoru a komunita
Nejsou dobré mezilidské vztahy loštických občanů. Udržet nadšení v lidech, kteří se o
život ve veřejném prostoru starají. Noví občané by měli být víc vtahování do aktivit města.
Do svépomocného kulturního života zapojit nové mladé lidí. Pokud mají lidé zvelebovat
město či pořádat kulturní a společenské akce pro spoluobčany, mělo by město tyto aktivity
více podpořit. Měla by se oceňovat práce trenérů a vedoucích kroužků, aby měli zájem
kroužky a sport v Lošticích vést.
Kreativní zapojení občanů do rozvoje města
Schopný komunitní tým se může na návrzích veřejného prostoru a aktivit krásně „vyřádit“,
jen se toho nebát. Hledejme inspiraci v úspěšných projektech s komunitním návrhem
řešení (např. pro Žádlovický park, širší využití kulturního domu).
Vzdělávání ve městě včetně celoživotního učení
Zlepšit úroveň výuky na ZŠ s trendy odpovídajícími 21. století (mezinárodní výměny, rodilí
mluvčí, projektové vyučování). Chybí vzdělávací a odborné přednášky.
Kulturní dům-knihovna
KD by měl sloužit jako živoucí srdce města (klubovny, zkušebny, učebny, laboratoře atd.).
Akce KD jsou jednotvárné a bez nových nápadů, směrované na starší generaci a seniory
Chybí hudební vyžití pro střední generaci 35-45 let, kteří většinou neposlouchají dechovku
a country, např. odpolední koncerty, i za předpokladu vyšší ceny. V knihovně chybí
autorská čtení (Formánek, Rudiš, Šabach).
Městské akce
Ve městě chybí sportovní soutěže a klání pro děti. Je kritizováno vstupné pro občany na
slavnosti města. Chybí více akcí na náměstí podobných vánočním trhům.

SWOT analýzy
Silné stránky

Slabé stránky

Příležitosti

Hrozby

SWOT analýza komunitního týmu

Zastupitelstvo,
které se snaží vše
řešit (5)
Dost fungujících
spolků +
organizací

Lhostejnost
některých občanů
(5)
Vztah mládeže
k veřejnému
majetku (3)

Využití dotací

Občané málo třídí
odpad (2)
Klesá počet
obyvatel (1)
Pasivita většiny lidí

Dotace z EU (1)

Stárnutí
obyvatel
města (2)

Změna myšlení lidí (od
pohodlnosti k „čistotě
veřejného prostoru“)
(parkování, čistota…)
(2)
Zapojení více občanů
do rozvoje Loštic (1)
Zapojit mládež do
komunitních činností
(1)
Budovat mezigenerační
solidaritu mezi MŠ a
seniory
Podpora olympijské
reprezentantky ve
snowboardcrossu

Expertní SWOT analýza GAREP z dlouhodobé strategie
Stabilizace vývoje
počtu obyvatel po
propadu v roce 200812
Kvalitní zázemí pro
vzdělávání
Spolupráce obcí
v rámci regionu

Významné stárnutí
obyvatel

Dotační zdroje z národních a
evropských programů

SWOT analýza dle plánu rozvoje rodinné politiky (výtah nejdůležitějších hesel)
Nabídka kulturního
vyžití ve městě

Velký podíl obyvatel bez
hlubšího vztahu k městu

Aktivní farnost

Postupná změna
struktury obyvatelstva

Klubová činnost,
přednášky

Zvyšování podílu
obyvatel 65+
Menší podíl dětí ve věku
0-14 let
Absence klubů pro
volnočasové aktivity
mladých a seniorů

Upevňování pocitu
sounáležitosti (nových)
obyvatel s městem
Podpora aktivit ke stabilizaci
mladých ve městě
Zmapovat poptávku mladých
lidí a seniorů po kulturním
vyžití ve městě
Vytvoření zázemí pro aktivní
trávení volného času pro
teenagery a seniory
Pronájem volných prostor ZŠ
k aktivitám po skončení
výuky

Odliv obyvatel
do větších
měst
Stárnutí
populace

Priority z dlouhodobé strategie GAREP
Priorita A: Zkvalitnění veřejných služeb
A 4.6: Aktivní účast města na akcích Mikroregionu Mohelnicko (současně dosáhnout i
účasti a zapojení občanů)
Priorita D: Zlepšení prostředí pro život
D 1.1: Revitalizace Žádlovického parku
D 1.5: Zapojení obyvatel do úklidu a údržby města
Priority dle plánu rozvoje rodinné politiky
Priorita B: Podpora funkce a soudržnosti rodiny
B 1.1: Fin. podpora kult. akcí, školních akcí a pořádání Dnů otevřených dveří
B 1.2: Zlepšení finanční gramotnosti rodin.
B 1.3: Sociální začlenění rodičů s malými dětmi
B 1.4: Mladí lidé – volný čas, prevence v oblasti návykových látek
B 1.5: Sociální začlenění seniorů
Priorita D: Prostor přátelský rodinám
D 1.5: Veřejné prostory pro rodiny s dětmi včetně prostor pro trávení času
neorganizovaně

