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SWOT ANALÝZA
Silné stránky
1. Kvalitní životní prostředí
2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm ochrany
3. Kulturní a historické dědictví a jedinečné prostorové rozvržení sídel v krajině –
genius loci
4. Volné pozemky a objekty k mnohostrannému využití
5. Méně nákladná pracovní síla
6. Základ vybavenosti pro cestovní ruch a možnost jeho rozvoje
7. Jednotné správní území – existence dobrovolného svazku obcí
8. Tradice a možnosti zemědělství a lesnictví – přírodní a lidské zdroje k dispozici
9. Základní síť zdravotních a sociálních služeb, spádová nemocnice
10. Dostatečná kapacita sítě MŠ a ZŠ, menší počty žáků ve třídách, malotřídky,
Gymnázium v Broumově
11. Fungující síť knihoven, základ dostupnosti internetu
12. Dostatek prostor pro kulturní činnosti a setkávání lidí
13. Otevřené hranice, přeshraniční spolupráce

Slabé stránky
1. Nízká ekonomická aktivita a související jevy (nezaměstnanost, úroveň příjmů, kupní
síla, nedostatek investičního kapitálu, nedostatek kvalifikované pracovní síly)
2. Nepříznivé demografické jevy (stárnutí populace, odchod mladých a vzdělaných
lidí, úroveň vzdělanosti)
3. Početná rómská menšina
4. Nedořešené vlastnické vztahy k nemovitostem, hlavně půdě
5. Špatný technický stav dopravní infrastruktury (silnice, železnice)
6. Špatná dopravní dostupnost okolních center
7. Atmosféra v regionu (uzavřenost, vnímání zvýšené úrovně ochrany přírody)
8. Nevyužívané a chátrající průmyslové a zemědělské stavby a památky
9. Chybějící vzdělávání (odborné střední školství, vzdělávání pro dospělé,
rekvalifikace, pracovní poradenství, celoživotní vzdělávání)
10. Změny v zemědělství (úbytek pracovních míst, nejisté postavení zemědělsky
hospodařících subjektů, omezení živočišné výroby)
11. Částečné poškození přírody a krajiny (snížená rozmanitost druhů rostlin a
živočichů, špatná druhová skladba lesů a nešetrné hospodaření v nich, narušený
vodní režim, velké lány zemědělské půdy, nelegální skládky odpadků) a
nedostatečné poznání limitů využití krajiny
12. Nedostatek příležitostí pro využití volného času
13. Nedostatek občanské aktivity ve věcech veřejných
14. Rostoucí kriminalita a vandalismus
15. Nedostatečná síť obchodů a služeb
16. Škola jako instituce není vnímána jako partner v komunitě
17. Nedostatečná síť a kapacita sociálních služeb
18. Nedostatečná struktura a kapacita zdravotnických služeb
19. Nedostatek startovacích a sociálních bytů, špatná údržba bytového fondu
20. Nedostatečný vztah lidí ke krajině a prostředí
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Příležitosti
1. Rozvoj cestovního ruchu s ohledem na ochranu přírody a krajiny, prodloužení
turistické sezóny
2. Výroba z místních přírodních zdrojů, kvalitní hospodaření s nimi a ochrana (lesy,
voda, půda, ovzduší)
3. Šíření potřebných informací pro podnikatele, zemědělce, pracovní poradenství,
pomoc začínajícím
4. Rozvoj informačních technologií, dostupnost internetu
5. Rozvoj služeb
6. Využití volných prostor, objektů a pozemků, obnova kulturního dědictví
7. Prostor pro uplatnění a život kvalifikovaných lidí
8. Změna využití části zemědělské půdy pro např. krajinotvorné programy, sport,
turistiku, pěstování energetických plodin, zalesňování
9. Programy, granty, dotace a investice ze soukromých, národních a mezinárodních
zdrojů
10. Formy výchovy a vzdělávání využívající kvalitního životního prostoru
11. Rozvoj středisek spolkového a společenského života v obcích (školy, knihovny,
spolky)
12. Zapojení místních lidí do zájmové kulturní činnosti
13. Rozvoj sportovních činností v tradičních i nových formách
14. Rozšíření spolupráce s okolními regiony (včetně přeshraniční spolupráce)
15. Rozvoj občanských aktivit

Ohrožení
Nevyužití příležitostí
Nevyřešení vlastnických vztahů (především půda)
Spekulace s nemovitostmi, hlavně se zemědělskou půdou
Nízký podíl mladých a vzdělaných lidí v regionu
Znehodnocení krajiny a přírody (nevhodné stavby, masová turistika, nešetrné
hospodaření v lesích atd.)
6. Pokračování nepříznivého vývoje zemědělství
7. Uzavírání se vnějším podnětům (xenofobie)
8. Další úbytek škol, event. nemožnost zřídit potřebné školy
9. Nezájem rodin o úroveň základního vzdělání, omezení školství jen na zdroj
informací
10. Nedostatek kvalifikovaných pedagogů
11. Úbytek kvalifikovaných pracovních sil
12. Potíže významných zaměstnavatelů
13. Nedostatek spolupráce a špatná vzájemná informovanost uvnitř regionu (státní
správa, samospráva, podnikatelé, církev, občanský sektor) a snížená schopnost
řešit společně budoucnost území
14. Podceňování a neřešení vztahů a soužití romské menšiny a většinové populace
15. Bezperspektivnost pro některé skupiny obyvatelstva
16. Těžká nákladní tranzitní doprava
17. Budování nepřiměřené technické infrastruktury

1.
2.
3.
4.
5.
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Broumovsko je exkluzivní rezidentní zóna
Broumovsko je turistický region s ozdravným programem
Na Broumovsku existuje rozvinutá zemědělská činnost
Broumovsko je regionem průmyslové výroby, obchodu a služeb
Broumovsko je regionem krásné a zdravé přírody
Strategická oblast A:

DIIVVEERRZZIIFFIIKKAACCEE AA RRO
OZZV
VO
OJJ P
PO
OD
DN
NIIK
KA
ATTE
ELLS
SK
KÝ
ÝC
CH
H
P
PŘ
ŘÍÍLLE
EŽŽIITTO
OS
STTÍÍ S
SD
DŮ
ŮR
RA
AZZE
EM
MN
NA
AC
CE
ES
STTO
OV
VN
NÍÍ R
RU
UC
CH
H
Strategický cíl A:

Zvýšit počet podnikatelských subjektů a provozů a vytvářet příznivé
podmínky pro jejich činnost
Dílčí cíl A 1:

Vytvořit a uplatňovat jednotnou strategii
Broumovsko
Opatření A 1.1. Opatření A 1.2. Opatření A 1.3. -

podpory

podnikání

v regionu

Zpracování strategie podpory podnikání včetně realizačních opatření
Činnost subjektu odpovědného za uplatňování přijaté strategie a vybaveného jej
potřebnými pravomocemi
Zpracování a uplatňování komunikační strategie mezi institucemi (DSO, města,
obce, PKB atd.) pracujícími pro rozvoj Broumovska

Dílčí cíl A 2:

Vytvořit a uplatňovat jednotnou marketingovou strategii regionu Broumovsko
Opatření A 2.1. podnikání,
Opatření A 2.2. Opatření A 2.3. Opatření A 2.4. Opatření A 2.5. Opatření A 2.6 Opatření A 2.7 -

Určit a vyvážit priority pro všestrannou prezentaci regionu (jako oblasti pro
investice a cestovní ruch s důrazem na zachování životního prostředí)
Zpracovat podklady a zadání pro marketingovou strategii Broumovska se součástmi:
analýza, prezentace, realizační opatření a vyhodnocování realizace
Zadat zpracování marketingové strategie a vytvořit podmínky pro její realizaci
Zabezpečit používání grafického manuálu a marketingové strategie
Realizaci marketingové strategie Broumovska podpořit činností sítě informačních
center s dostatečným personálním zajištěním a atraktivními prostorami
Zajistit větší počet zdrojů a míst k získání informací o regionu
Budovat další společně sdílené podnikatelské služby (sítě, propagační služby,
stimulace exportu)

Dílčí cíl A 3:

Využít stávající volné objekty a pozemky (aktivní marketing průmyslových
nemovitostí)
Opatření A 3.1. Opatření A 3.2. Opatření A 3.3. Opatření A 3.5. -

Vypracování a cílená prezentace nabídky nevyužitých objektů továren, nebytových
prostor, zemědělských objektů, pozemků
Dostatečná prezentace nabídky na www stránkách
Zajišťování aktuálních informací o volných objektech za spolupráce jednotlivých
subjektů (např. obcí)
Spolupráce s realitními kancelářemi

Dílčí cíl A 4:
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Rozšířit nabídku v cestovním ruchu v čase a prostoru
Opatření A 4.1. Opatření A 4.2. Opatření A 4.3. Opatření A 4.4. Opatření A 4.5. -

Vytvořit společné projekty v oblasti aktivního využití volného času a zapojit do nich
poskytovatele služeb CR
Koordinovat poskytování služeb pro cestovní ruch v celém regionu
Propagovat pravidelně se opakující akce, které mohou zvýšit CR
Vypracovat seznam podporovaných turistických produktů a infrastruktury a
vyhledávat jejich provozovatele – podporovaných kým – strukturálními fondy,
Českou centrálou nebo námi ?
Založit a provozovat průvodcovskou službu

Dílčí cíl A 5:

Vytvořit regionální systém poradenství a finanční podpory začínajícím podnikatelům
Opatření A 5.1. Opatření A 5.2. -

Zpracovávat informace o existujících možnostech finanční podpory začínajícím
podnikatelům pro využitím v regionu
Založit regionální grantový systém podpory začínajícím podnikatelům

Strategická oblast B:
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Strategický cíl B:

Zajistit vhodnou kvalifikaci pracovních sil a snížit nezaměstnanost
v regionu Broumovsko se zaměřením na zvyšování počtu pracovních
příležitostí
Dílčí cíl B 1:

Zajistit přístup k celoživotnímu vzdělávání pro obyvatele Broumovska
Opatření B 1.1. -

Obyvatelé Broumovska mají přístup k dalšímu vzdělávání: získávání, doplnění nebo
změně kvalifikace i k zájmovému vzdělávání

Dílčí cíl B 2:

Udržet absolventy škol na
perspektivy
Opatření B 2.1. Opatření B 2.2. Opatření B 2.3. -

Broumovsku vytvářením vhodných příležitostí a

Spolupráce s Úřadem práce při využívání informací o trhu práce
Cílená prezentace volných pracovních míst mezi mladými
Dny otevřených dveří v podnicích s ukázkou výroby a nabídkou uplatnění

Dílčí cíl B 3:

Vytvářet nabídku vzdělání podle potřeb trhu práce
Opatření B 3.1. Opatření B 3.2. -

Zjišťovat požadavky zaměstnavatelů i obyvatel na kvalifikaci pracovních sil a dle
toho spolupracovat s ÚP v oblasti rekvalifikací (navrhovat oblasti, nabízet vlastní
školitele)
Vytvářet prostor pro fóra zainteresovaných stran (zaměstnavatelé, vzdělávací
instituce) k zajištění aktuálních informací pro vzdělávací instituce

Dílčí cíl B 4:

Rozšířit nabídku středoškolského vzdělávání
Opatření B 4.1. Opatření B 4.2. Opatření B 4.3. -

Usilovat o zřízení nových středních odborných škol a učilišť
Ověřit, event. využít, možnosti zřízení poboček škol v bližším okolí
Spolupracovat se středními školami v bližším okolí, na nichž studují žáci z
Broumovska

Strategická oblast C:
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Strategický cíl C:

Dostatečná a kvalitní dopravní infrastruktura pro podnikatele, obyvatele
i návštěvníky regionu
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Dílčí cíl C 1:

Zlepšení dopravní infrastruktury na Broumovsku a jejího napojení na okolí
Opatření C 1.1. Opatření C 1.2. -

Iniciovat zpracování koncepce rozvoje – zlepšení dopravní infrastruktury pro
Broumovsko a prosadit zařazení jejích zásadních realizačních opatření do příslušné
části Programu rozvoje Královéhradeckého kraje
Prosazovat zrychlení a kvalitu rekonstrukcí stávajících komunikací

Dílčí cíl C 2:

Zajištění kvalitní (rychlost a dostupnost) dopravní obslužnosti pro obyvatele a
návštěvníky regionu
Opatření C 2.1. -

Opatření k zlepšení dopravní obslužnosti bude navrhovat DSO „Broumovsko“ podle
potřeb a požadavků obcí a zaměstnavatelů a uplatňovat je u výkonné instituce KHK
a u ČD

Dílčí cíl C 3:

Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury tak, aby tvořila funkční celek
Opatření C 3.1. Opatření C 3.2. Opatření C 3.3. -

Zpracovat přehled současné cyklistické infrastruktury v regionu a způsob prezentace
Zpracovat koncepci rozvoje cyklodopravy v regionu v návaznosti na koncepce
vyšších celků
Vytvářet cyklotrasy a budovat cyklostezky podle přijaté koncepce

Strategická oblast D:
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Strategický cíl D:

Zajistit relevantní a aktuální
koordinaci aktivit

informace pro

podporu podnikání

a

Dílčí cíl D 1:

Vytvořit instituci podporující přenos informací do regionu i
poskytující koordinační a poradenský servis
Opatření D 1.1. Opatření D 1.2. Opatření D 1.3. Opatření D 1.4. -

v jeho rámci,

Zmapovat subjekty, které se zabývají uvedenou činností a mají dosah do regionu
Koordinace a podpora těchto institucí poskytujících informace a poradenství
Vytvoření role koordinátora pro tyto aktivity
Využití internetu na podporu pro předávání těchto informací (projekt investuj na
Broumovsku)

Dílčí cíl D 2:

Zajišťování informací o strukturálních fondech a zvyšování „absorpční“ kapacity
Broumovska
Opatření D 2.1. Opatření D 2.2. -

Shromažďovat relevantní informace a kontakty na zdroje informací na jednom místě
(PKB), vytvořit informační banku pro vlastních potřeby
Vyhledávat podnikatele schopné přijímat strukturální podporu a podporovat jejich
činnost

Dílčí cíl D 3

Posilovat dobré vztahy, lokální patriotismus, hrdost
Opatření D 3.1. Opatření D 3.2. Opatření D 3.3. -

Důsledné využívání výsledků všech opatření PRB k podpoře lokálního patriotismu
Cílená komunikace v rámci regionu
Osvětová činnost zaměřená na lepší poznání a využití PRB a spolupráci veřejné
správy, podniků a podnikatelů, neziskových organizací a občanů
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Zemědělství je prosperující, rentabilní a perspektivní formou podnikání.
Zemědělství využívá formy šetrného způsobu hospodaření s ohledem na tvorbu, ochranu
a údržbu krajiny.
Jsou odstraněny negativní pozůstatky předchozí zemědělské činnosti.
Strategická oblast A:
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Strategický cíl A:

Vytvářet podmínky pro rozvoj zemědělství, propojit rozvoj zemědělství
s rozvojem venkova a zajistit různorodost finančních zdrojů pro
zemědělství
Dílčí cíl A 1:

Podpora výroby obchodovatelných (konkurenceschopných) výrobků
Opatření A 1.1. Opatření A 1.2. Opatření A 1.3. Opatření A 1.4. -

Zjištění současné situace v zem.výrobě – zvláštnosti, možnosti, kapacity
Vytváření příležitostí k prodeji místních výrobků
Podpora charakteristických zvláštností, zejména tradičních
Účinná spolupráce se všemi organizacemi sdružujícími zemědělce

Dílčí cíl A 2:

Podpora modernizace technologií v zemědělství
Opatření A 2.1. Opatření A 2.2. Opatření A 2.3. -

Podpora modernizace stávajících a zavádění nových technologií včetně wellfare
zvířat
Podpora rekonstrukce a využití původních zemědělských provozních budov
Podpora technologického propojení výroby se zpracováním

Dílčí cíl A 3:

Podpora vzniku výrobků charakteristických pro Broumovsko
Opatření A 3.1. Opatření A 3.2. -

Vytváření příležitostí pro vyhledávání vhodných výrobků
Marketingová podpora místním výrobkům

Strategická oblast B:
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Strategický cíl B:

Podporovat netradiční formy hospodaření se zřetelem na udržitelné
hospodaření a údržbu krajiny
Dílčí cíl B 1:
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Podpora ekologického zemědělství a agroturistiky zejména v oblastech citlivých
z hlediska ochrany přírody
Opatření B 1.1. Opatření B 1.2. Opatření B 1.3. Opatření B 1.4. -

Podpora vzniku ubytovacích kapacit a turistických atrakcí
Podpora konkrétních projektů v agroturistice
Marketingová podpora místní agroturistice ve spolupráci s IC a subjekty
organizujícími cestovní ruch
Podpora propojování jednotlivých poskytovatelů služeb (síťování) a tvorby produktů
cestovního ruchu

Dílčí cíl B 2:

Zvyšování příjmů z nevýrobních způsobů hospodaření
Opatření B 2.1. Opatření B 2.2. -

Zvýšení příjmů z nepotravinářské produkce: energetické plodiny, řepka apod
Pomoc k intenzivnějšímu využívání podpor, dotací pro nevýrobní činnosti

Strategická oblast C:
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Strategický cíl C:

Zajištění odborného vzdělávání a přísunu včasných a využitelných
informací
Dílčí cíl C 1:

Zajistit středoškolské specifické vzdělávání v regionu se zaměřením na
zemědělství, údržbu krajiny a agroturistiku
Opatření C 1.1. Opatření C 1.2. -

Prosadit zařazení základů odborného zemědělského vzdělání do výuky na
technickém lyceu, bude-li v Broumově zřízeno
Spolupracovat se všemi školami v okrese Náchod, které vyučují předmětům
souvisejícím se zemědělstvím a cestovním ruchem a studují v nich děti z
Broumovska

Dílčí cíl C 2:

Zajistit přísun a využití informací pro zemědělství
Opatření C 2.1. Opatření C 2.2. -

Podpora přípravy a realizace projektů
Vytváření profesionální informační a poradenské služby propojením subjektů
zaměřených na tuto činnost (ve spolupráci s Agrární komorou)

Dílčí cíl C 3:

Zajistit možnost celoživotního vzdělávání pro zemědělce
Opatření C 3.1. Opatření C 3.2. Opatření C 3.3. Opatření C 3.4. -

Přenos nových informací v seminářích, exkurse, výměna zkušeností
Podpora vzniku rekvalifikačních kursů
Podpora vzdělávání pro služby cestovního ruchu
Spolupráce s organizacemi sdružujícími zemědělce

Strategická oblast D:

VLLAASSTTNNIICCKKÉÉ VVZZTTAAHHYY VV ZZEEM
MĚ
ĚD
DĚ
ĚLLS
STTV
VÍÍ, ZZE
EJJM
MÉ
ÉN
NA
AK
KP
PŮ
ŮD
DĚ
Ě
Strategický cíl D:

Vytvářet odpovědné vlastnické vztahy
Dílčí cíl D 1:

Privatizace zemědělské půdy
Dílčí cíl D 2:
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Urychlení digitalizace katastrálních operátů
Uskutečnění dílčích cílů D1 a D2 nemůže zajistit samospráva, ale považujeme je za jednu z hlavních
podmínek dalšího rozvoje venkova a zemědělství a proto je uvádíme.
Dílčí cíl D 3:

Provedení komplexních pozemkových úprav (konečný cíl v celé oblasti)
Opatření D 3.1. Opatření D 3.2. -

Provést ve vybraných obcích úplnou organizační přípravu pro uskutečnění komplexních
pozemkových úprav (jednání s vlastníky pozemků)
Zajistit financování komplexních pozemkových úprav z OP Zemědělství
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KRAJINA
VIZE
Motto: Broumovsko se ztotožnilo s myšlenkou trvale udržitelného života
Broumovsko je harmonická krajina s vyváženým poměrem vodních, lesních,
zemědělských a zastavěných ploch, která přispívá k životní pohodě a zvyšování biologické
rozmanitosti. Je dbáno zejména na přirozenou skladbu lesa, zemědělská půda je vhodně
rozčleněna alejemi, remízy a solitérními stromy. Města a obce jsou také hojně ozeleněny.
Voda v krajině je dostatečně zadržována v celé ploše povodí. Využívají se alternativní
zdroje energie, což vede ke zlepšení kvality ovzduší.
Průmysl a služby včetně bydlení se rozvíjí převážně ve stávajících objektech a v
zastavitelném území v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Kostely, statky
a ostatní v minulosti chátrající budovy včetně drobných památek jsou opraveny a
využívány.
Je minimalizováno množství vznikajícího odpadu a většina odpadů je recyklována.
Broumovsko je klidnou oblastí, v níž neprobíhá silniční tranzitní doprava. Je využíváno
husté sítě cyklostezek. Existuje dostatečná integrovaná veřejná doprava, šetrná
k životnímu prostředí, osobní i nákladní železniční doprava je napojena na Polsko i přes
Otovice. Stávající silniční síť je dostatečně kvalitní. Nové silnice jsou budovány
s minimálním záborem volné krajiny.
Jsou podporovány formy šetrné turistiky, která je rovnoměrně rozložena na celé území
v průběhu celého roku.

Strategická oblast A:

TUURRIISSTTIIKKAA
Strategický cíl A:

Šetrná (a pestrá) turistika pro různé uživatele s vysokou kvalitou služeb,
poskytující zaměstnání místním obyvatelům
Dílčí cíl A 1:

Turistika je rovnoměrně rozložena na celém území a v průběhu celého roku
Opatření A 1.1. Opatření A 1.2. Opatření A 1.3. -

Vytvářet ucelené nabídky rekreačních a turistických programů pro jednotlivé obce či
větší území
Vydávat tématické letáky – brožury pro pobytovou turistiku
Vytvářet podmínky pro zimní rekreaci a turistiku: údržba běžeckých stop a umělé
zasněžování

Dílčí cíl A 2:

Dostatečné ubytovací a stravovací kapacity v každé obci
Opatření A 2.1. Opatření A 2.2 -

Vytvořit pestré – různé možnosti ubytování – projekty:
· Turistické základny (využít školy) v obcích
· Tábořiště v Broumovské kotlině
Obnovit vesnické hostince
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Opatření A 2.3 -

Motivovat a podporovat potenciální ubytovatele v obcích, rozvíjet pro ně poradenství

Dílčí cíl A 3:

Turistika, rekreace, aktivní odpočinek i pro místní lidi
Opatření A 3.1. Opatření A 3.2. Opatření A 3.3. Opatření A 3.4. Opatření A 3.5. Opatření A 3.6. Opatření A 3.7. Opatření A 3.8. -

Vytvořit odpočinková, turistická a sportovní centra – místa k setkávání v každé obci
Vyzdvihnout místní pamětihodnosti a zvláštnosti – místní naučné stezky
Vybudovat koupaliště nebo krytý bazén
Revitalizovat a zpřístupnit klášterní zahradu a další zeleň v Broumově
Revitalizovat a rekonstruovat veřejná prostranství ve městech a obcích
Obnovovat historické cesty – zpřístupňovat krajinu
Vyznačit a upravit polní a lesní cesty pro místní cyklotrasy
Více popularizovat turistické příležitosti v blízkém polském příhraničí

Dílčí cíl A 4:

Zaměstnanost – 10% obyvatel pracuje v turistickém odvětví
Opatření A 4.1. Opatření A 4.2. Opatření A 4.3. Opatření A 4.4. Opatření A 4.5. Opatření A 4.6. -

Rozvíjet ubytování a stravování na vesnicích
Rozvinout informační a průvodcovské služby
Organizovat vzdělávání a poradenství pro podnikání v cestovním ruchu
Spolupracovat s Úřadem práce
Vymýšlet, organizovat, podporovat místní tradice, svátky, kulturní akce, místní
zemědělské speciality
Vybudovat Muzeum života na Broumovsku se zemědělským hospodářstvím

Dílčí cíl A 5:

Turistické informace jsou kvalitní, komplexní a snadno dostupné
Opatření A 5.1. Opatření A 5.2. Opatření A 5.3. Opatření A 5.4. Opatření A 5.5. -

Vytvořit jednotný on-line systém turistických služeb a rozšíření provozu IC
Využít Dny evropského dědictví
Zpřístupnit turistickou formou vlastivědu Broumovska
Zajistit informační služby v sezóně v každé obci
„Síťovat“ turistické informace – každé místo dává informace o dalších

Dílčí cíl A 6:

Propojení tras do okolí, přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu
Opatření A 6.1. Opatření A 6.2. Opatření A 6.3. Opatření A 6.4. Opatření A 6.5. -

Otevřít nové turistické hraniční přechody
Nabízet autokarové zájezdy po okolí a zřídit veřejné dopravní linky
Napojit místní cyklistické trasy na regionální a republikovou síť
Rozvíjet spolupráci českých a polských IC
Vytvářet česko-polské turistické produkty

Dílčí cíl A7:

Rodinná, poznávací, pobytová turistika (rozvoj)
Opatření A 7.1. Opatření A 7.2. Opatření A 7.3. Opatření A 7.4. Opatření A 7.5. Opatření A 7.6. -

Podporovat levné ubytování pro mladé rodiny s dětmi na dlouhou dobu
Založit turistické tábořiště v Broumovské kotlině
Zřizovat půjčovny kol, běžek a jiných turistických a sportovních potřeb
Vytvářet vícedenní kulturní příležitosti
Podporovat agroturistiku ekonomicky i vzděláváním
Organizovat sportovní kurzy a jiné specializované pobyty
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Strategická oblast B:

VEELLKKÉÉ IINNVVEESSTTIICCEE VV KKRRAAJJIINNĚĚ
Strategický cíl B:

Investice do krajiny podporují zachování krajinného rázu a přispívají ke
zlepšení kvality přírody a života
Dílčí cíl B 1:

Silnice vedou převážně ve stávajících trasách (s výjimkou případných obchvatů
měst), investice směřují především do oprav silnic a silnice jsou do krajiny
začleněny zelení
Opatření B 1.1. Opatření B 1.2. -

Chránit volnou krajinu prostřednictvím územně plánovací dokumentace
Prosazovat plánovitě rekonstrukci povrchu všech silnic III. třídy a údržbu stromořadí

Dílčí cíl B 2:

Velké investice pro rozvoj podnikání směřují do stávajících objektů a ploch
průmyslových i zemědělských
Opatření B 2.1. Opatření B 2.2. -

Vytvořit nabídku volných objektů a vhodných pozemků
Vytvořit a chránit prostřednictvím územně plánovací dokumentace plochy pro
průmyslové aj. podnikání v obcích s ohledem na krajinný ráz a ochranu volné krajiny

Dílčí cíl B 3:

Rekreační a bytová výstavba respektuje krajinný ráz a rozptýlené osídlení a je
umístěna do zastavitelných území
Opatření B 3.1. Opatření B 3.2. Opatření B 3.3. Opatření B 3.4. Broumovsko
Opatření B 3.5. -

Zakotvit zásady ochrany krajinného rázu v územních plánech,
v regulačních plánech u obcí s cennou původní zástavbou
Vzdělávat veřejnou správu v problematice krajinného rázu
Provádět osvětu v problematice krajinného rázu pro nejširší veřejnost
Vytvořit nabídkový katalog obytných i rekreačních rekreačních staveb pro

případně

Nabízet k účelům rekreace a bydlení stávající stavby

Dílčí cíl B 4:

Investuje se do technologií a průmyslu s malými dopady na přírodu a ŽP
Opatření B 4.1. -

Řešit přípravu technologií a průmyslu ve spolupráci investora s veřejnou správou a
orgány ochrany přírody a životního prostředí

Dílčí cíl B 5:

Železnice je v dobrém technickém stavu tak, že umožňuje rychlejší dopravu, a je
propojena s okolím (do Slezska i Kladska)
Opatření B 5.1. Opatření B 5.2. Opatření B 5.3. Opatření B 5.5. -

Pokračovat v rekonstrukci jednotlivých úseků na trati Meziměstí - Náchod v zájmu
zrychlení dopravy
Propagovat trať Teplice – Trutnov jako turistickou atrakci
Prosadit zlevněný tarif pro osobní dopravu do polského příhraničí
Prosazovat nadále zrychlení železničního spojení Broumova s Prahou a Brnem
(Olomoucí)
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Strategická oblast C:

JEEDDIINNEEČČNNO
OS
STT K
KR
RA
AJJIIN
NY
Y, K
KR
RA
AJJIIN
NA
A JJA
AK
KO
OC
CE
ELLE
EK
K, TTY
YP
PIIC
CK
KÝ
Ý
K
KR
RA
AJJIIN
NN
NÝ
ÝR
RÁ
ÁZZ
Strategický cíl C1:

Zvýšit přírodní rozmanitost
Dílčí cíl C1 1:

Krajina přirozenou cestou dostatečně zadržuje vodu
Opatření C1 1.1. Opatření C1 1.2. Opatření C1 1.3. Opatření C1 1.4. Opatření C1 1.5. -

Provádět osvětu pro zemědělce o ochraně půdy
Zatravňovat a zalesňovat vhodné pozemky
Udržovat odvodnění lesních a polních cest
Budovat mokřady, tůně, rybníky, čistit rybníky
Revitalizovat nevhodně upravené a zanedbané vodní toky

Dílčí cíl C1 2:

Druhová skladba lesa se více blíží skladbě přirozené
Opatření C1 2.1. Opatření C1 2.2. Opatření C1 2.3. Opatření C1 2.4. -

Podporovat výsadbu lesů druhy původní skladby, zejména listnáčů a jedle
Prosazovat lepší péči o lesy – výchovná opatření
Vysazovat meliorační a zpevňující dřeviny
Motivovat drobné vlastníky k realizaci navržených opatření

Dílčí cíl C1 3:

Zemědělská půda je rozčleněna alejemi, remízy a soliterními stromy
Opatření C1 3.1. Opatření C1 3.2. Opatření C1 3.3. Opatření C1 3.4. Opatření C1 3.5. -

Obnovovat zeleň podle projektů ÚSES (územní systémy ekologické stability
Pokračovat v obnově historických cest
Udržovat a obnovovat aleje podél cest a silnic III. třídy
Plánovat a dlouhodobě postupně uskutečňovat protierozní úpravy pozemků a
komplexní pozemkové úpravy
Meze a remízy se budují s ohledem na zlepšení podmínek pro drobnou zvěř

Dílčí cíl C1 4:

Lesnatost Broumovska bude zvýšena o 4 % (ze 38% na 42%) - pro zalesňování
přitom nejsou využívány lokality nevhodné z hlediska ochrany přírody a krajiny
Opatření C1 4.1. Opatření C1 4.2. Opatření C1 4.3. -

Zalesňovat vhodné lokality vhodnou druhovou skladbou
Využívat při pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě jen geograficky
původní druhy
Vyžadovat od vlastníků lepší péči o lesy a lesní cesty

Dílčí cíl C1 5:

Počet drobných přírodních lokalit (zejména v zemědělské krajině) se zvětší o 25%
(ze současných 320 lokalit evidovaných ochranou přírody na 400)
Opatření C1 2.1. Opatření C1 2.2. Opatření C1 2.3. -

Zahájit spolupráci úřadů s vlastníky dotčených pozemků o režimu ochrany a hrazení
případných finančních ztrát za hospodaření
Vyhledávat další cenné ekotopy
Vyhlásit nejcennější lokality jako maloplošná chráněná území

Dílčí cíl C1 6:

Stavy vysoké zvěře jsou regulovány
Opatření C1 6.1. -

Stavy vysoké zvěře jsou regulovány tak, aby nepoškozovaly lesní porosty
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Strategický cíl C2:

Obnova, oživení a využití kulturního a historického dědictví
Dílčí cíl C2 1:

Hmotné památky jsou obnoveny, využívány a udržovány
Opatření C2 1.1. -

Jednat o širším využívání církevních památek pro kulturní a turistické účely

Opatření C2 1.2. Opatření C2 1.3. Opatření C2 1.4. Opatření C2 1.5. Opatření C2 1.6. -

Pokračovat v obnovení a zpřístupnění klášterní zahrady v Broumově
Usilovat o zachování broumovských statků a ostatních cenných staveb
Podporovat finančně kulturní využívání památek ze strany měst a obcí
Podporovat vznik dalších vesnických památkových zón
Zpracovat ve spolupráci obcí a orgánů památkové péče dlouhodobou koncepci –
plán obnovy konkrétních památek a postupně jej uskutečňovat

Dílčí cíl C2 2:

Kulturní a historické dědictví slouží spokojenému životu místních obyvatel a rozvoji
šetrného cestovního ruchu
Opatření C2 2.1. -

Využívat více finanční zdroje na obnovu památek (osvěta, poradenství)

Dílčí cíl C2 3

Je zachován typický krajinný ráz Broumovska jakou soubor jeho jedinečných
přírodních a kulturních charakteristik
Opatření C2 3.1. Opatření C2 3.2. Opatření C2 3.3. Opatření C2 3.4. -

Jednat s firmami (VČE aj.) a investory liniových staveb o jejich vhodném umístění
Chránit krajinný ráz prostředky územně plánovací dokumentace
Zachovat urbanistickou strukturu lánových obcí (nevztahuje se na města)
Odstraňovat nevyužívané stavby, které jsou závadami na krajinném rázu, tj.
dlouhodobě výrazně snižují estetickou hodnotu okolní krajiny

Strategická oblast D:

VZZTTAAHH LLIIDDÍÍ KKEE KKRRAAJJIINNĚĚ
Strategický cíl D:

Zvýšit vědomí lidí o hodnotě krajiny
Dílčí cíl D 1:

Veřejnost zná a chápe hodnoty krajiny a přírodních zdrojů Broumovska
Opatření D 1.1. Opatření D 1.2. Opatření D 1.3. Opatření D 1.4. Opatření D 1.5. -

Provádět environmentální vzdělávání a osvětu pro laiky spojené s prospěšnou
činností pro ochranu přírody
Vytvářet naučné stezky s environmentální tématikou
Organizovat kulturní akce s environmentální tématikou
Zveřejňovat environmentální informace v místních sdělovacích prostředcích
Poskytovat intenzivněji informace s environmentální tématikou sdělovacím
prostředkům

Dílčí cíl D 2:

Vzdělávání a osvětové programy pro specifické cílové skupiny – novináře,
samosprávy, učitele, zemědělce, děti a mládež, zájmové skupiny (myslivci, rybáři),
podnikatelé
Opatření D 2.1. Opatření D 2.2. Opatření D 2.3. Opatření D 2.4. Opatření D 2.5. skupiny

Zapojit odborníky do výuky ve školách a do činnosti zájmových kroužků
Provozovat enviromentální středisko s výukou a kroužky tvořící osvětové programy
Prezentovat výsledky zájmové činnosti a práce v ochraně přírody
Organizovat odborné semináře na aktuální témata pro jednotlivé cílové skupiny
Poskytovat informační servis s environmentální tématikou pro jednotlivé cílové
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Opatření D 2.6. Opatření D 2.7. -

Organizovat neformální setkávání pracovníků ochrany přírody a ŽP se zástupci
jednotlivých cílových skupin
Zřídit Školu obnovy venkova jako profesionálně vedené zařízení poskytující kvalitní
vzdělávání dospělým v oborech péče o krajinu a památky, ochrana přírody, krajiny a
ŽP,
komunitní spolupráce, mezisektorové partnerství, biozemědělství, šetrný
turismus a v dalších oborech souvisejících s trvale udržitelným rozvojem
venkovského prostoru

Dílčí cíl D 3:

Rozšíření náplně a nabídky IC o tematické programy (produkty)
Dílčí cíl D 4:

Rozkvetlý a plodný místní patriotismus
Opatření D 4.1. Opatření D 4.2. Opatření D 4.3. Opatření D 4.4. Opatření D 4.5. -

Vytvářet příležitosti k setkávání lidí (slavnosti, kluby, společná práce, sportovní a
kulturní. akce)
Obnovovat tradice a vytvářet nové
Vést veřejnou diskusi o charakteristických hodnotách Broumovska, které je třeba
chránit
Vést veřejnou diskusi o vizích budoucnosti Broumovska a realizaci Programu
rozvoje
Vyhlásit a organizovat soutěž o „Čin pro Broumovsko“

Dílčí cíl D 5:

Uvědomění trvalých hodnot místních přírodních zdrojů
Opatření D 5.1. Opatření D 5.2. Opatření D 5.3. Opatření D 5.4. -

Informovat o hodnotách místních přírodních zdrojů při vhodných příležitostech
(informační panely na cyklotrasách, naučných stezkách, v obcích, v publikacích,
zpravodajích apod.)
Podporovat ekoagroturistiku
Vést veřejnou diskusi o limitech využívání krajiny
Podporovat konkrétní projekty recyklace odpadů a využívání alternativních zdrojů
energie, zejména biomasy

Dílčí cíl D 6:

Výborná (vysoká) kultura vztahů mezi lidmi
Opatření D 6.1. -

Opatření D 6.2. Opatření D 6.3. Opatření D 6.4. Opatření D 6.5. Opatření D 6.6. Opatření D 6.7. -

Zapojovat veřejnost do veřejného rozhodování při tvorbě formálních, důležitých
dokumentů (např. při tvorbě územních plánů obcí a měst) i při neformálních
způsobech debaty o využívání a správě území (např. tvorba vize komunity,
plánovací víkendy, interpretace místního dědictví apod.)
Pořádat kulturně odpočinkové akce sloužící ke vzájemnému poznávání, a tím ke
zvýšení tolerance mezi lidmi
Zatraktivnit a maximálně zpřístupnit důležitá veřejná projednávání tak, aby se jich
účastnili občané (např. zasedání zastupitelstev, prezentace významnějších
podnikatelských a rozvojových záměrů apod.)
Organizovat diskusní klub se zajímavými osobnostmi na aktuální veřejná témata,
kde se lidé naučí umění diskuse a tolerance včetně umění jak vzájemně nesouhlasit
a přitom zůstat přáteli
Vytvářet příležitosti k formálnímu i neformálnímu setkávání osobností Broumovska
Pracovat systematicky na odbourávání předsudků, pověr a vytváření obrazu
nepřítele
Podporovat vznik nových zájmových skupin

Dílčí cíl D 7:

Vyhledávání a získávání přínosných lidí pro práci ve prospěch Broumovska
Opatření D 7.1. Opatření D 7.2. Opatření D 7.3. Opatření D 7.4. Opatření D 7.5. -

Podporovat studentské stáže a pobyty, diplomové práce o Broumovsku apod.
Zvát zajímavé osobnosti
Rozvíjet Klub milců Broumovska, Klub absolventů gymnázia, dobrých rodáků apod.
– jak nám mohou pomoci Broumováci žijící jinde
Zapojovat dobrovolníky (zahraniční i tuzemské)
Připravovat vhodné a pestré příležitosti k setkávání s lidmi zvenčí žijícími mimo
Broumovsko
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KVVAALLIITTAA ŽŽIIVVO
OT
TA
A
VIZE
Chceme region, kde
budou dostupné a kvalitní sociální služby, které zajistí důstojný a spokojený život občanům
bude síť zdravotnických zařízení (včetně regionální nemocnice a domácí zdravotní péče),
která zajistí nepřetržitou, komplexní, odbornou, kvalitní a provázanou zdravotní péči
bude široká nabídka možností bydlení dostupného pro všechny sociální vrstvy
se budou občané cítit bezpečně, budou respektována práva a povinnosti občanů a
chráněn soukromý i veřejný majetek
bude pestrá nabídka potřebných služeb a obchodů dostupných pro občany regionu
mají občané rychlý a snadný přístup k informacím o regionu, dění v regionu, §řadech,
službách apod. bude dopravní infrastruktura umožňovat jak hromadnou, tak individuální
dopravu napojenou na dopravní systém kraje a sousedního Polska a bude vyvážený
rozvoj všech stávajících druhů dopravy
budou města a obce, veřejná i soukromá prostranství a objekty udržovány v čistotě a
pořádku

Strategická oblast A:

SOCIÁLNÍ PÉČE
Strategický cíl A:

Vybudování dostupné a pružné sítě sociálních služeb regionu
Dílčí cíl A 1:

Udržet a rozvíjet stávající síť soc. služeb na celém území Broumovska s důrazem
na možnost klienta zůstat v jeho přirozeném prostředí
Opatření A 1.1. Opatření A 1.2. Opatření A 1.3. -

Zpřístupnit sociální služby pro všechny cílové skupiny obyvatel
Využívat nových forem sociálních služeb
Definovat síť sociálních služeb v návaznosti na komunitní plán sociálních služeb

Opatření A 1.4. Opatření A 1.5. -

Vytvořit systém dlouhodobého financování sociálních služeb
Vytvořit systém kontroly kvality poskytovaných sociálních služeb

Dílčí cíl A 2:

Vytvořit fungující partnerství mezi uživateli, poskytovateli sociálních služeb a
veřejnou správou a zajistit provázanost služeb v oblastech sociální, zdravotnictví a
výchovně vzdělávací
Opatření A 2.1. Opatření A 2.2. Opatření A 2.3. -

Udržet pracovní skupinu, která by vyhledávala finanční zdroje a pracovala na rozvoji
služeb v regionu
Zlepšit komunikaci mezi uživateli a poskytovateli sociálních služeb
Zřídit agenturu domácí péče

Dílčí cíl A 3:
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Vytvořit podmínky a zajistit podporu pro zvýšení podílu nestátních neziskových
organizací (NNO) na poskytování sociálních služeb
Opatření A 3.1. Opatření A 3.2. Opatření A 3.3. -

Při plánování rozvoje sítě soc. služeb oslovovat NNO
Nabízet vhodné prostory pro činnost NNO
Zavést grantový systém v DSO Broumovsko

Dílčí cíl A 4 :

Vytvářet podmínky pro začleňování národnostních menšin do společnosti
Opatření A 4.1. Opatření A 4.2. Opatření A 4.3. -

Využívat celostátních programů (sociální začleňování)
Zvýšit počet kvalifikovaných terénních sociálních pracovníků
Podporovat kvalitní a profesionálně vedené komunitní centrum

Dílčí cíl A 5:

Zajistit dostatečnou informovanost o sociálních službách v regionu
Opatření A 5.1. Opatření A 5.2. Opatření A 5.3. -

Zajistit manuál pro řešení všech sociálních situací včetně adresáře
Využívat více obecní zpravodaje (zavést pravidelnou rubriku)
Vytvořit databázi základních informací o sociálních službách, které budou k dispozici
na obcích

Strategická oblast B:

ZDDRRAAVVO
VÍÍ
CTTV
NIIC
OTTN
Strategický cíl B:

Fungující regionální nemocnice a komplex návazných zdravot. služeb
Dílčí cíl B 1:

Udržet akutní lůžka jako předpoklad kvalitní ambulantní péče
Opatření B 1.1. -

Stabilizovat situaci ve zdravotnictví ve spolupráci s KHK

Dílčí cíl B 2:

Vytvořit síť dostupné ambulantní péče praktických i odborných lékařů, zahrnující
nepřetržitý provoz v zákl. medicínských oborech: interna, chirurgie, gynekologie,
pediatrie
Opatření B 2.1. Opatření B 2.2. -

Vyjednat s VZP vytvoření sítě zdravot. služeb k udržení 24 hodinové dostupnosti
stávajících ambulancí
Rozšířit ambulantní péči o další medicínské obory

Dílčí cíl B 3:

Udržet na území regionu kvalitní a dostatečně dimenzovanou rychlou záchrannou
pomoc jako součást integrovaného záchranného systému
Dílčí cíl B 4 :

Zřídit a rozvíjet regionální domácí ošetřovatelskou péči s návazností na ambulantní
a lůžkovou péči
Opatření B 4.1. -

Zřídit agenturu domácí péče

Dílčí cíl B 5:

Vytvořit fungující partnerství mezi uživateli a poskytovateli zdravotnických služeb a
veřejnou správou, zajišťující spolupráci, respekt a vzájemnou podporu
Strategická oblast C:
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BYYDDLLEENNÍÍ
Strategický cíl C:

Zajištění sociálního bydlení a podpora bytové výstavby
Dílčí cíl C 1:

Zpřesnění podmínek přidělování nájemních bytů ve vlastnictví obcí
Opatření C 1.1. -

Zpřesnění podmínek pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví obcí

Dílčí cíl C 2:

Vytvoření systému podpory individuální bytové výstavby
Dílčí cíl C 3:

Vytvoření fondu bytů určených jako sociální a startovací byty
Opatření C 3.1. -

Vytvořit fond bytů určených jako sociální, startovací a krizové byty

Strategická oblast D:

BEEZZPPEEČČNNO
A
OTTA
STTO
ČIIS
AČ
STT A
OS
Strategický cíl D:

Vytvoření komplexního součinnostního systému k zajištění bezpečnosti
a veřejného pořádku v regionu
Dílčí cíl D 1:

Ve spolupráci s obcemi využívat Městskou policii Broumov zejména ve věci udržení
čistoty a veřejného pořádku v obcích regionu
Dílčí cíl D 2:

Posílit spolupráci Policie ČR a Městské policie Broumov a dalších složek
integrovaného záchranného systému
Dílčí cíl D 3:

Podporovat preventivní vzdělávací programy zaměřené na děti, mládež a další
rizikové skupiny
Opatření D 3.1. Opatření D 3.2. -

Zřídit v rámci MěÚ Broumov funkci samostatného profesionálního koordinátora pro
národnostní menšiny a ohrožené skupiny obyvatel s působností pro obce regionu
Broumovska
Vytvořit pracovní skupinu složenou zejména ze zástupců škol, zájmových
organizací, obcí, Policie ČR, městské policie k vytváření koncepcí preventivních
programů

Strategická oblast E:
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OBBSSLLUUŽŽNNO
OS
STT A
A ZZÁ
ÁK
KLLA
AD
DN
NÍÍ D
DO
OS
STTU
UP
PN
NO
OS
STT O
OB
BC
CH
HO
OD
DN
NÍÍ S
SÍÍTTĚ
Ě
A
AS
SLLU
UŽŽE
EB
B
Strategický cíl E:

Vytvoření sítě služeb a provázaného dopravního a informačního
systému pro potřeby obyvatel regionu a rozvoj cestovního ruchu
Dílčí cíl E 1:

Vytvořit podmínky pro rozvoj a rozšíření sítě maloobchodních služeb
Opatření E 1.1. Opatření E 1.2. -

Vytipovat vhodné nebytové prostory pro maloobchodní služby
Vytvořit systém pobídek pro podnikatele v oblasti maloobchodních služeb

Dílčí cíl E 2:

Vytvořit široce přístupný regionální informační systém, který bude průběžně obcemi
aktualizován
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VÝÝCCHHO
OV
VA
A-V
VZ
ZD
DĚ
ĚL
LÁ
ÁV
VÁ
ÁN
NÍÍ
VIZE:
Broumovsko v roce 2020 je region, ve kterém
je dostupná síť školských zařízení zahrnující mateřské a základní školy s možností více
vzdělávacích programů
je pestrá nabídka středních a učňovských škol navazujících na základní školu a
respektujících potřeby regionu
jsou školy využívající metody práce zaměřené na činnostní a tvořivé vyučování
k praktickému použití v životě založené na vzájemné úctě a směřující k toleranci
se instituce a osoby ve výchově, vzdělávání a osvětě se aktivně podílejí svojí prací na
prevenci nežádoucích sociálních a společenských jevů
je široká nabídka dalšího celoživotního vzdělávání vyhledávaná dospělými s porozuměním
jeho významu pro sebe i pro děti
jsou podmínky stimulující k návratu, uplatnění a setrvání tvůrčích osobností
je bohatá nabídka trávení volného času pro všechny věkové kategorie

Strategická oblast A:

RO
A
NIITTA
UN
MU
OM
KO
A, K
OLLA
KO
ŠK
A, Š
NA
DIIN
OD
Strategický cíl A:

Fungující partnerství rodiny, školy, a komunity jako podmínka rozvoje
oblasti
Dílčí cíl A 1:

Vytvoření příležitostí pro pravidelné setkávání lidí
Opatření A 1.1. Opatření A 1.2. Opatření A 1.3. -

Klub milců Broumovska
Literární čajovna
Nalezení vyhovujících kultivovaných prostor a příležitostí pro společné setkávání lidí

Dílčí cíl A 2:

Lidé cítí sounáležitost s komunitou a odpovědnost za ni
Opatření A 2.1. Opatření A 2.2. -

Společné exkurze do podnětných míst a institucí
Zřízení role komunitního koordinátora

Dílčí cíl A 3:

Získávání a výchova animátorů veřejného života
Opatření A 3.1. Opatření A 3.2. -

Výcvik mladých lidí v komunikačních a organizačních dovednostech
Generovat bohatství motivačních prvků pro pracovníky v této oblasti

Dílčí cíl A 4:

Škola jako jeden z pilířů komunitního života
Opatření A 4.1. Opatření A 4.2. -

Ideové a pracovní propojení činností a záměrů MŠ – ZŠ - Gymnázium a DDM Ulita
v Broumově
Vznik komunitního centra (školy) využívající úzké vazby rodiny – školy a komunity a
zajišťující jejich plodnou komunikaci

- 19 -

Dobrovolný svazek obcí „Broumovsko“

Opatření A 4.3. -

Organizace společných akcí „Rodina a dítě“ ve vzdělávacích a volnočasových
aktivitách

Dílčí cíl A 5:

Škola znovu jako zdroj výchovy a poznání
Opatření A 5.1. Opatření A 5.2. -

Využití všech šancí nabízených současnou reformou vyučování směrem k návratu
výchovných rolí školy
Zavedení preventivních programů a jejich moderátorů předcházejících patologické
sociální jednání mladých lidí

Strategická oblast B:

KRREEDDIITT VVÝÝCCHHO
OV
VY
YA
AV
VZZD
DĚ
ĚLLÁ
ÁV
VÁ
ÁN
NÍÍ
Strategický cíl B:

Vysoký kredit vzdělávání a osvěty
Dílčí cíl B 1:

Vzdělávací a osvětová zařízení jsou vitálním organismem působícím blahodárně na
osobnostní rozvoj člověka
Opatření B 1.1. Opatření B 1.2. -

Zpracovat a ověřit koncept otevřené komunikace mezi školou, obcí a rodinou
Kvalifikované a veřejně diskutované zpracování nově se tvořících Školních
vzdělávacích programů

Dílčí cíl B 2:

Vzdělávací a osvětová zařízení vnímají zdroje a potřeby okolního světa a reagují na
ně
Opatření B 2.1. Opatření B 2.2. -

Zavedení systému celoživotního vzdělávání
Tvorba školních vzdělávacích programů zahrnujících efektivní výchovné a
vzdělávací metody s aktivním a tvořivým podílem práce dětí, respektováním jejich
individuálních potřeb a vytvořením prostoru pro vlastní rozhodování a spolupráci

Dílčí cíl B 3:

Dostatek osobností působících ve vzdělávání a osvětě a tomu odpovídající
motivační prostředí
Opatření B 3.1. Opatření B 3.2. -

Široká a cílená podpora skutečných osobností ve vzdělávací a veřejné oblasti
formou motivačních stipendií, společenských „zakázek“ a individuální péči o talenty
Zřídit samostatný program založený na cíleném a dlouhodobém vyhledávání,
sledování a hodnocení podnětných osobností pro pedagogickou práci v regionu

Strategická oblast C:

VZZDDĚĚLLÁÁVVÁÁNNÍÍ VV O
OB
BLLA
AS
STTII E
EK
KO
OLLO
OG
GIIE
EA
AC
CE
ES
STTO
OV
VN
NÍÍH
HO
OR
RU
UC
CH
HU
U
Strategický cíl C:

Vysoká vzdělanost obyvatel v oblasti životního prostředí a k přírodě
šetrného cestovního ruchu
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Dílčí cíl C 1:

Fungující zařízení poskytující enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu
Opatření C 1.1. Opatření C 1.2. -

Exkurze do fungujících zařízení poskytujícího enviromentální vzdělávání, osvětu a
výchovu v ČR a v cizině
Zpracování místního projektu na zřízení a provoz takového zařízení a jeho
provozování

Dílčí cíl C 2:

Fungující zařízení poskytující vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti cestovního
ruchu a pohostinství
Opatření C 2.1. Opatření C 2.2. -

Exkurze do fungujících zařízení poskytujícího vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti
cestovního ruchu a pohostinství v ČR a v cizině
Zpracování místního projektu na vytvoření a provoz takového zařízení a jeho
následné zřízení

Strategická oblast D:

CEELLO
OŽŽIIV
VO
OTTN
NÍÍ V
VZZD
DĚ
ĚLLÁ
ÁV
VÁ
ÁN
NÍÍ
Strategický cíl D:

Vysoká poptávka a odpovídající nabídka celoživotního vzdělávání
Dílčí cíl D 1:

Nabídka celoživotního vzdělávání reagující na potřeby prostředí, lidí a jejich situací
Opatření D 1.1. Opatření D 1.2. Opatření D 1.3. Opatření D 1.4. -

Založení a provoz kvalitního Mateřského centra
Založení a provoz univerzity 3. věku nebo podobného zařízení
Organizace pravidelných přednáškových cyklů
Pravidelné exkurze do míst poskytujících podněty a nové formy v oblasti
celoživotního vzdělávání

Dílčí cíl D 2:

Celoživotní vzdělávání je místně a cenově dostupné
Opatření D 2.1. -

Hledání prostředků, mechanismů a forem pro financování celoživotního vzdělávání

Dílčí cíl D 3

Celoživotní vzdělávání přináší nové podněty pro osobnostní rozvoj
Opatření D 2.1. Opatření D 2.2. -

Zpracování studie zabývající se obsahovou náplní a formami celoživotního
vzdělávání
Zpracovat nové školní vzdělávací programy s cílem podpory a rozvoje nových forem
celoživotního vzdělávání

Dílčí cíl D 4

Celoživotní vzdělávání je setrvale kvalitní
Dílčí cíl D 5

Existence stálého diskusního fóra s tematikou výchovy, vzdělávání a osvěty
Opatření D 5.1. -

Zřízení, moderování a oživování stálého diskusního fóra nad aktuálními i
koncepčními problémy výchovy a vzdělávání
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Strategická oblast E:

VEESSNNIICCKKÉÉ ŠŠKKO
OLLY
Y
Strategický cíl E:

Zachování stávající sítě vesnických škol žijících na dobrých
ekonomických a personálních základech
Dílčí cíl E 1:

Lidé v místě chtějí vícefunkční venkovskou školu a vědí proč
Opatření E 1.1. Opatření E 2.2. -

Uspořádání série komunitních občanských aktivit na podporu myšlenky zachování
vícefunkční školy
Osvěta starostů a samospráv a občanů všemi dostupnými prostředky

Dílčí cíl E 2:

Stávající budovy vesnických škol jsou zachovány pro výchovnou, vzdělávací a
osvětovou službu obci
Opatření E 2.1. Opatření E 2.2. -

Osvěta starostů a samospráv formou exkurzí do fungujících zařízení a oblastí
s využitím těchto budov pro vzdělání, výchovu a osvětu
Zpracování a ověření modelu fungování a financování takového zařízení

Dílčí cíl E 3:

Obec finančně podporuje zachování vesnické školy ve smyslu cíle E2
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VOLNÝ ČAS
Strategická oblast A

KUL T UR A
Strategický cíl A

Úplnější uspokojení kulturních potřeb obyvatelstva Broumovska
Pro všechny dílčí cíle platí opatření: Pro finanční podporu pomáhat vyhledávat zdroje mimo region a
pomáhat při zpracování žádostí – projektů i s financováním vlastního podílu
Dílčí cíl A1:

Podpora zájmové (amatérské) kulturní a umělecké činnosti
Opatření A 1.1.- Čerpání motivace a materiálu pro zájmovou uměleckou činnost z místních zdrojů
a tradic
Opatření A.1.2.- Přímá podpora amatérských uměleckých počinů reprezentujících Broumovsko
Opatření A.1.3.- Větší materiální podpora funkčním amatérským uměleckým souborům
Opatření A.1.4.- Povzbuzení a podpora zájmové umělecké činnosti Romů
Opatření A.1.5.- Ocenění dobrých výsledků v amatérské kultuře, publicita, představení, festivaly –
možnost ukázat práci a výsledky
Opatření A.1.6.- Vzájemná informovanost a spolupráce profesionálních a dobrovolných
pracovníků v kultuře
Dílčí cíl A.2

Kulturní zařízení: financování provozu, údržba, modernizace, výstavba
Opatření A.2.1.Opatření A.2.2.Opatření A.2.3.Opatření A.2.4.-

Pravidelná údržba a technická modernizace stávajících kulturních zařízení
Hledání a využívání netradičních prostor pro kulturní účely
Zajistit účelným způsobem pravidelné promítání hraných filmů v Broumově
nebo na Broumovsku
Vyhledávání – budování prostor pro klubové programy, setkávání, diskuse

Dílčí cíl A 3

Koordinované účelné zpřístupňování profesionálních kulturních programů
Opatření A.3.1.Opatření A.3.2.Opatření A.3.3.Opatření A.3.4.-

Koordinace pořádání dovážených profesionálních kulturních programů v rámci
Broumovska včetně propagace
Využívání možností získat profesionální programy v Polsku – spolupráce
s obcemi a kulturními institucemi v polském příhraničí
Postupné doplňování kulturních programů doprovodnými službami –
(občerstvení, doprava)
Periodické zjišťování kulturních zájmů obyvatel o profesionální kulturní
programy jednoduchým průzkumem

Dílčí cíl A 4

Rozvoj a podpora místních kulturních tradic
Opatření A.4.1.Opatření A.4.2.Opatření A.4.4.-

Podpora a propagace tradičních akcí
Programové rozšíření a propagace letního kulturního festivalu
Podpora vydávání regionálních tiskovin, péče o jejich obsahovou i formální
úroveň

Dílčí cíl A 5
Kulturní výchova
Opatření A.5.1.- „Broumovská vlastivěda“ ve školách i pro veřejnost – seznamování s historií,
kulturou, osobnostmi Broumovska, výchova k lokálnímu patriotismu
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Strategická oblast B

SPORT, POHYB, SPORTY V PŘÍRODĚ
Strategický cíl B

Jsou dostupné pestré možnosti rekreačního sportu
a pohybových činností ve městě, obci, v přírodě
Dílčí cíl B1

Dobrá údržba a podle potřeb plánovité budování sportovních zařízení
Opatření B.1.1.Opatření B.1.2.Opatření B.1.3.Opatření B.1.4.Opatření B.1.5.Opatření B.1.6.-

Zvýšení počtu a dobré vybavení volně přístupných dětských hřišť a
víceúčelových hřišť
Vybudování moderního koupaliště – krytého bazénu pro Broumovsko
Zajištění údržby a vybavení tělocvičen a opatření k větší dostupnosti pro
veřejnost
Zavedení půjčovní služby sportovních potřeb v létě i v zimě
Budování – zlepšování příležitostí pro sport v přírodě (cyklostezky, plochy pro
kolečkové bruslení, přírodní hřiště)
Údržba lyžařských areálů a běžeckých stop

Dílčí cíl B 2

Podpora amatérských sportovních klubů a oddílů, zejména dětí a mládeže
Opatření B.2.1.- Veřejné ocenění dobrých sportovních výsledků, organizovat víc příležitostí, kde je
lze ukázat
Opatření B.2.2.- Podpora vzniku a činnosti sportovních – tělovýchovných klubů a oddílů pro
speciální skupiny obyvatel (matky s dětmi, pohybově postižení, senioři apod.)
Opatření B.2.3.- Popularizace tělovýchovy a sportu mezi mládeží, organizace a podpora
její sportovní činnosti
Dílčí cíl B 3

Sportovní a pohybová výchova
Opatření B.3.1.- Podpora výcvikových a tréninkových programů sportovních oddílů včetně
materiálního zázemí
Opatření B.3.2.- Podpora organizaci a konání krátkodobých sportovních kursů, pro něž jsou na
Broumovsku dobré podmínky, v rámci produktů cestovního ruchu

Dílčí cíl B 4

Podpora sportovních podniků a místních sportovních tradic
Opatření B.4.1.- Společná koordinovaná propagace sportovních akcí v regionu i mimo region (jako
v kultuře)
Opatření B.4.2.- Vyhlašovat sportovní ceny a soutěže pro podporu zájmu o sport
Opatření B.4.3.- Propojení organizací a lidí činných v organizaci tělovýchovy a sportu, vzájemná
informovanost a spolupráce

- 24 -

Dobrovolný svazek obcí „Broumovsko“

Na projektu se podílejí členové pracovních skupin a další spolupracovníci:
Pracovní skupina PODNIKÁNÍ, CESTOVNÍ RUCH, ZAMĚSTNANOST
Koordinátor: Jan Školník
Milan Brandejs, Jan Flieger, Tomáš Janák, Josef Marek, Zdeněk Pohl, Jana Rutarová,
Pavel Trojan, Radka Vlachová, Petr Vodal, Michal Šustek, František Weinsberg
Pracovní skupina KVALITA ŽIVOTA
Koordinátor: Zuzana Kejzlarová
Beata Hovorková, Anna Gabrišová, Miloš Andrš, Michal Pancner, Ivana Rathouská, Jiří
Ringel, Ludmila Uzlová, Věra Vítová, Alena Vodochodská
Pracovní skupina KRAJINA
Koordinátor: Jiří Malík
Tomáš Jirásek, Yvonna Eliášová, Marcela Foglarová, Petr Kuna, Jan Piňos, Mojmír
Poláček, Václav Říčař, Martin Sajfríd, Pavel Staněk, Ota Szaffner, Václav Špůr, Marcela
Žouželková, Jana Mikulecká
Pracovní skupina VÝCHOVA - VZDĚLÁVÁNÍ
Koordinátor: Mojmír Poláček
Václav Herzán, Pavla Dobešová, Božena Karlíková, Lenka Machová, Zdeněk Mück, Yva
Piňosová, Marek Řehořek, Jaroslav Říha, Radim Války, Dáša Zbořilová
Pracovní skupina ZEMĚDĚLSTVÍ
Koordinátor: Ing. Jaromír Jirka
Lenka Archlebová, Hana Heinzelová, Vladimír Hrubý, Rita Pernicová, Miroslav Pohl,
Martin Šleis, Jana Mikulecká

Další spolupracovníci projektu:
Alena Reitschmiedová, konzultace
Zita Kučerová, konzultace
Kristýna Píchová, facilitace
Blažena Hušková, facilitace

Jan Hloušek, facilitace
Zdeněk Jakubka, facilitace
Radka Vlachová, asistence
Jana Rutarová, asistence

Martin Lukášek, asistence, průzkumy
Petr Vanický, asistence, vyhodnocení průzkumů
Petr Osoba, vyhodnocení průzkumů
Tazatelé pro průzkum názorů občanů:
Markéta Bradáčková, Věra Fečiková, Marcela Foglarová, Nela Frödová, Petra Hajpišlová,
Alena Justová, Lenka Karmášková, Jana Králová, Martin Lukášek, Lucie Machová,
Michaela Matěnová, Petr Osoba, Eva Pichová, Iva a Vladimíra Pešoutovy, Ludmila
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Polačiková, Jana Rutarová, Martin Sajfríd, Hana Schejbalová, Jitka Schmidová, Hana
Šolcová, Ladislav Tomeš, Anna Tůmová, Věra Vítová, Radka Vlachová.
Jana Mikulecká, hlavní koordinátor projektu

TENTO PROJEKT SE USKUTEČNIL S
FINANČNÍ PODPOROU
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
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