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1. ÚVOD 

1.1. Obecně 
Vedení obce stanovilo věc „Kultury, volného času, sportu, občanských záležitosti, komunikace s 
veřejností“ strategickou perspektivou č. 5 strategie rozvoje obce. 

Tato strategická oblast-perspektiva je nedílnou součástí návrhové části Strategického plánu 
rozvoje obce Ropice 2015-2035, navazuje na ni a úzce s ní souvisí. V dané oblasti je také 
samostatně použitelným věcně příslušným strategickým řídícím dokumentem. 

Představuje vůli vedení obce a jeho pohled do vzdálené budoucnosti obce Ropice v této oblasti. 

 

1.2. Pracovní skupina-tým pro strategickou oblast-perspektivu 
 Role: Obsazení – stávající funkce Obsazení - osoby: 
1.  Předsedající pracovní 

skupině-týmu 
Referent OÚ Kristina Walachová 

2.  Politický garant strategické 
oblastí-perspektivy  

Člen rady a zastupitelstva 
obce 

Ludmila Haltofová 

3.  Manažer strategické 
oblasti-perspektivy 

Referent OÚ Kristina Walachová 

4.  Člen pracovní skupiny-týmu 
 

Knihovnice Ing. Marie Zientková 

5.  Člen pracovní skupiny-týmu 
 

Předseda spolku PZKO Ing. Bohuslav Kotas 

 

 

2. Analytická část 
Analytická část SPRO je zpracovaná na základě souboru podkladů a analýz, viz dokument: 

Strategický plán rozvoje obce Ropice 
2015 - 2035 

analytická část 

Strategická perspektiva č. 5. 
Kultura, volný čas, sport, občanské záležitosti, komunikace s veřejností 

 

(viz uvedený dokument) 
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

 

 

3.1. Preambule 
Historicky Ropice vznikla asi na přelomu 13. a 14. století a spadala pod vliv vratislavského 
biskupství. Již v 15. století stála ve vsi tvrz, která byla počátkem 18. století přestavěna na barokní 
zámek, později přestavěný klasicistně a doplněný zámeckým parkem. Soubor architektonických 
památek doplňuje farní kostel Zvěstování Panny Marie z roku 1806 s ohradní zdí, branou a řadou 
dekorativních prvků. 

Původ názvu Ropice není dodnes zcela známý. Odvozuje se od polského slova „ropa“, tj. „vody 
rezavé barvy“, které vystupují především v místním potoce. Jiné verze naznačují, že může 
pocházet od slova „rubiež“. Obec má poměrně velkou územní rozlohu, a proto zde vznikly desítky 
názvů místních částí, které přetrvávají. 

Vývoj a rozvoj obce je úzce spjatý s proměnami celého regionu Těšínského Slezska. Poloha obce 
byla příznivá pro zemědělství, ve středověku Ropice představovala rozsáhlou selskou obec.  Vliv 
na její rozvoj měla výstavba Košicko-bohumínské dráhy a železnice spojující Těšín s Frýdkem a 
blízkost a rozvoj Třineckých železáren. 

Současná Ropice představuje jak historické architektonické památky, tak dnes moderně rozvíjející 
se obec pro bydlení a aktivní trávení volného času. Po celé generace zde žijí lidé, mají zde své 
domovy, rodiny a další do obce bydlet přicházejí. Pro blízkost obou velkých měst (Českého Těšína 
a Třince) a dobrou dopravní dostupnost, zde nacházejí výhodné podmínky pro bydlení a příležitosti 
k individuální rodinné výstavbě. Obec také představuje možnost sportovního a rekreačního vyžití 
jak pro domácí občany, tak pro blízké i vzdálené návštěvníky obce. 

 

 

 

3.2. Strategie rozvoje obce v dané oblasti 
Viz dále. 
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Strategie rozvoje obce v oblasti 
Kultura, volný čas, sport, občanské záležitosti, 

komunikace s veřejností 
 

Vize 

 
Kultura a kulturní život obce je odrazem naší vyspělosti, životní úrovně a kvality života, 

které jsme dosáhli, a současně vypovídá o tom, kam se dále ubíráme. 
“Chceme být více a více lidskou společností“. 

 

 

 

Poslání 

 
Naše obec poznává a uchovává svou historii, tradice, zprostředkovává je současnosti, předává je 

dalším generacím a na takových základech staví svou budoucnost a vztahy s okolním světem. 
 

 

Chceme: 

I. Nezapomínat na svou historii, uchovávat ji jako kulturně společenské dědictví, rozvíjet ji 
a předávat dále. 

II. Zlepšovat podmínky a rozvíjet kulturně společenský život obce. 

III. Otevírat obec a lidi v ní žijící svému okolí (národnostní a přes hraniční spolupráce) a 
rozvíjet kulturně-společenské vztahy 

 

 

Politika vedení obce 

Uplatňujeme politiku vedení obce, která je daná ústřední návrhovou částí Strategického plánu 
rozvoje obce Ropice 2015 – 2035 (kvalita života obce) a jednáme plně v souladu s ní. 

Mimo to uplatňujeme následující principy, styl a přístup: 

1. Na svou historii a tradice jsme hrdí, uchováváme je, zprostředkováváme a předáváme je 
dalším generacím. 

2. Podporujeme a rozvíjíme vlastenectví, lásku k rodnému kraji, obci, znalosti a povědomí o její 
historii i současnosti 

3. Podporujeme slušnou a kultivovanou vzájemnou komunikaci a vzájemné vztahy 

4. Vyznáváme a uplatňujeme rovnost postavení a rovné příležitosti, morální a etický přístup 

5. Podporujeme společenský a život obce, aktivní využívání volného času 
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6. Podporujeme zájmová uskupení a spolky pro rozvoj kultury, vzdělanosti, tělesného i 
duchovního rozvoje v obci 

7. Podporujeme kultivovanou politickou scénu, která generuje kultivovanou veřejnou správu obce 
a celé společnosti 

8. Vytváříme a podporujeme dobré sousedské a partnerské vztahy s jak blízkým, tak vzdáleným 
okolím, zahraničím 

9. Vítáme návštěvníky obce, regionu, podporujeme cestovní ruch a turistiku 

10. Budujeme občanskou společnost, která stojí na dobrých tradicích minulosti 

 

3.3. Kompozice dílčích strategických oblastí-os 
Perspektivu „Kultura, volný čas, sport, občanské záležitosti, komunikace s veřejností“ vnímáme 
jako seskupení dílčích oblastí, kterým je společný duchovní charakter obce, byť jejich zjevná 
podoba je v některých případech fyzická, materiální (např. sport, památky, …). Jedná se o soubor 
charakteristických znaků a vlastností, které vypovídají o dosažené úrovní vývoje, tedy „Kultury 
obce“. Ta je výrazem a interpretem dosažené úrovně „Kvality života obce“, jako stanovené 
vrcholové strategii obce 

Dosahování požadovaného „Udržitelného rozvoje kultury obce“ spatřujeme v následujících dílčích 
strategických oblastech-osách a strategických cílech, které představují kompozici pro naplnění této 
strategie a současně podpoře naplňování vrcholové strategie „Kvality života obce“. 

 

 

Strategie 

Udržitelný rozvoj kultury obce 

 

 

Dílčí strategické oblasti - osy 

3.3.1. Přiměřený kulturně-společenský život 

3.3.2. Dostatečné a kvalitní služby občanských záležitosti (správní služby, občanské 
vztahy, pohřebnictví, ….) 

3.3.3. Přiměřená nabídka využití volného času, sportovní vyžití 

3.3.4. Sport 

3.3.5. Rozvoj cestovního ruchu 

3.3.6. Spolkový a politický život obce 

3.3.7. Podpora identity a uplatnění národnostních menšin 

3.3.8. Příhraniční a zahraniční spolupráce 

3.3.9. Účinná a efektivní správa a ochrana kulturních památek 

3.3.10. Seriózní a kultivované vztahy-komunikace s veřejností) 
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3.4. Kompozice strategických os a cílů v perspektivě č.5 Kultura, volný čas, sport, občanské záležitosti, komunikace 
s veřejností 

Strategická 
perspektiva: 

Strategická osa: Strategický cíl: Dílčí cíl: Název – popis cíle: Bližší popis, návrh řešení, monitorované indikátory (M.I.), hodnotící 
parametry a kritéria úspěšnosti: 

5. Strategická 
perspektiva: 

Kultura, volný čas, sport, občanské záležitosti, komunikace s veřejností 
(služby veřejnosti). 

 5.1. Strategická 
osa: 

Přiměřený kulturně-společenský život 

  5.1.1. Strategický 
cíl: 

Zlepšovat kulturní život obce. Pořádání 
pravidelných kulturních, společenských a 
sportovních akcí pro občany. 

Zajistit rozvoj kulturního života obce: 

- Stanovit politickou gesci a odpovědnost za kulturní život 
v obci 

- Ustavit kulturní komisi rady obce 

- Zpracovat každoroční plán kulturních a společenských 
aktivit a akci v obci 

- Zajistit financování 

- Realizovat plán kulturních a společenských aktivit a akci 
v obci 

M.I.: Prokazatelné znaky, že o rozvoj společenského a 
kulturního života v obci je cíleně a programově postaráno 

  5.1.2. Strategický 
cíl: 

Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb obecní 
knihovny 

Rozšířit prostory obecní knihovny (čítárna, studovna, debatní 
koutek), obnovovat výpůjční program. 

Poskytovat knihovní služby také nemohoucím. 

Zlepšit spolupráci s Městskou knihovnou v Třinci. 

M.I.: Prokazatelné zlepšení – pozitivní změny podmínek, 
prostředí, rozsahu služeb. 
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  5.1.3. Strategický 
cíl: 

Zlepšit podmínky pro pořádání a konání 
kulturních akcí v obci. 

Rekonstrukce areálu parku (zastřešené 
jeviště, inovace prodejního stánku a 
sociálního zařízení, dětského hřiště, 
veřejného osvětlení, parkoviště a 
revitalizace zeleně). 

Víz také str. persp. 1. – životní prostředí, 7.- 
doprava. 

Rekonstrukce areálu parku (zastřešené jeviště, inovace 
prodejního stánku a sociálního zařízení, dětského hřiště, 
veřejného osvětlení, parkoviště a revitalizace zeleně). 

Realizovat jako projekt. Připravit realizaci projektu (zpracovat 
projektovou dokumentaci, zajistit stanoviska DOOS, zajistit 
financování realizace - dotační zdroj a získat dotaci, vybrat 
dodavatele realizace, zajistit technický dozor a dozor 
investora). Úspěšně zrealizovat projekt a předat do užívání. 

M.I.: Zrekonstruovaný areál parku dle projektu (splněné 
zákonné předpisy, technické a bezpečnostní normy). 

  5.1.4. Strategický 
cíl: 

Rozvíjet regionální spolupráci v oblasti 
kultury. 

Spolupráce v regionu na poli kultury -  plánování a koordinace 
akcí pořádaných v regionu a pořádání společných v oblasti 
kultury a sportu. 

M.I.: Prokazatelná spolupráce. Uskutečněné společné 
regionální kulturní aktivity – akce. 

 5.2. Strategická 
osa: 

Dostatečné a kvalitní služby občanských záležitosti (správní služby, občanské vztahy, pohřebnictví, ….) 

  5.2.1. Strategický 
cíl: 

Opravy evangelického hřbitova, zvýšení 
kultury a estetičnosti hřbitova. 

Opravy evangelického hřbitova (dotažení vodovodu, 
vybudování zázemí pro hrobníka, záchodů pro návštěvníky 
hřbitova a hřbitovní zeleně). 

Zpracovat plán – projekt. Připravit realizaci projektu (zpracovat 
projektovou dokumentaci, zajistit stanoviska DOOS, zajistit 
financování realizace - dotační zdroj a získat dotaci, vybrat 
dodavatele realizace, zajistit technický dozor a dozor 
investora). Úspěšně zrealizovat projekt a předaný do užívání. 

M.I.: Opravený evangelický hřbitov - vodovod, záchody, 
zázemí hrobníka, hřbitovní zeleň (splněné zákonné předpisy, 
technické a bezpečnostní normy). Prokazatelné zvýšení 
kultury a estetičnosti hřbitova 
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  5.2.2. Strategický 
cíl: 

Údržba hřbitovů v obci - zvýšení kultury a 
estetičnosti hřbitovů. 

Zpracovat plán údržby hřbitova (častější sekání a údržba 
zeleně), stanovit odpovědnost a financování a realizovat jej. 

M.I.: Prokazatelné udržovaný hřbitov, prokazatelné zvýšení 
kultury a estetičnosti hřbitova. 

  5.2.3. Strategický 
cíl: 

Údržba válečných hrobů. Viz str. osa č.5.7. Historické památky 

 5.3. Strategická 
osa: 

Přiměřená nabídka využití volného času a sport 

  5.3.1. Strategický 
cíl: 

Zlepšení podmínek pro využití volného času 
dětí a mládeže, jejich sportovní činnosti. 

Obnova nemovitosti sportovního hřiště 
v části Ropice-Za lesem a zachování jeho 
provozní a užitné hodnoty. 

Výstavba dětských hřišť v lokalitě Mařenka Za lesem. 

Zpracovat plán – projekt. Připravit realizaci projektu (zpracovat 
projektovou dokumentaci, zajistit stanoviska DOOS, zajistit 
financování realizace - dotační zdroj a získat dotaci, vybrat 
dodavatele realizace, zajistit technický dozor a dozor 
investora). Úspěšně zrealizovat projekt a předat do užívání. 

M.I.: Vystavěná dětské hřiště v lokalitě Mařenka Za lesem, 
předaná do užívání a zajištěný provoz (splněné zákonné 
předpisy, technické a bezpečnostní normy). 

  5.3.2. Strategický 
cíl: 

Vybudování dráhy pro in-line bruslení. Vybudování dráhy pro in-line bruslení. 

Zpracovat plán – projekt. Připravit realizaci projektu (zpracovat 
projektovou dokumentaci, zajistit stanoviska DOOS, zajistit 
financování realizace - dotační zdroj a získat dotaci, vybrat 
dodavatele realizace, zajistit technický dozor a dozor 
investora). Úspěšně zrealizovat projekt, předat do užívání a 
zajistit stálý provoz. 

M.I.: Vybudovaný areál pro bruslení v létě, v zimě, předaný do 
užívání a zajištěný provoz. (splněné zákonné předpisy, 
technické a bezpečnostní normy). 

  5.3.3. Strategický Podpora sportovní a zájmové činnosti dětí a Podpora činnosti sportovních klubů a kroužků dětí a mládeže 



Organizace: Druh, Typ, Název dokumentu: Oblast – Projekt - Úsek - Odbor: 

Obec Ropice Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015 – 2035, 
návrhová, str. persp. č. 5 – Kultura, …. Strategické plánování 

 
 

 
Strana 9 (celkem 18) 

Autor dokumentu: Kontakt: Datum zpracování:: 

Ing. Vlastimil Dorotík tel.: 603295801, e-mail: vlastimil .dorotik@ict benefit.cz 31.07.2016 
Tento dokument je majetkem autora a organizace uvedené v záhlaví a bez jejich písemného souhlasu nesmí být (ani jeho části)  kopírován, upravován nebo s ním jinak nakládáno. 

Systém managementu kvality je zpracovávaný s podporou společnosti ICT benefit, a.s. 

cíl: mládeže v obci. v obci. 

Vymezit a dohodnout způsob a rozsah spolupráce a podpory 
ze strany obce s vedoucími kroužků a oddílů.  

M.I.: Prokazatelné zvýšení a zlepšení činností sportovních 
klubů a kroužků dětí a mládeže v obci. 

  5.3.4. Strategický 
cíl: 

Zlepšení a rozšíření cyklostezek. 

(viz str. pers. č.7. – Doprava) 

Propojení cyklostezky Nebory-Ropice. 

Zpracovat plán – projekt. Připravit realizaci projektu (zpracovat 
projektovou dokumentaci, zajistit stanoviska DOOS, zajistit 
financování realizace - dotační zdroj a získat dotaci, vybrat 
dodavatele realizace, zajistit technický dozor a dozor 
investora). Úspěšně zrealizovat projekt, předat do užívání a 
zajistit provoz. 

M.I.: Propojené cyklostezky Nebory-Ropice. Předané do 
užívání a zajištěný provoz. (splněné zákonné předpisy, 
technické a bezpečnostní normy). 

 5.4. Strategická 
osa: 

Rozvoj cestovního ruchu 
(z pohledu kultury obce – druhým pohledem je ekonomický rozvoj obce, viz daná str. persp.) 

  5.4.1. Strategický 
cíl: 

Zvýšit kulturu vnějšího prostředí obce.  Obnova a rozšíření zeleně v obci, v centru, v parku, u kaple, 
…., viz str. persp. č.1 životní prostředí (veřejná zeleň). 

  5.4.2. Strategický 
cíl: 

Zlepšení orientace v obci pro její 
návštěvníky. 

Orientační a informační tabule, mapa Ropice. 

Zpracovat plán informačního systému obce a zrealizovat jej. 

M.I.: Splněný plán, prokazatelné zlepšení orientace v obci. 

  5.4.3. Strategický 
cíl: 

Zlepšení propagace obce. Nová mapa obce, kalendáře, letáky, internetové stránky (kde, 
jak, …) a pojmenování ulic. 

Zpracovat plán propagace obce a zrealizovat jej. 

M.I.: Splněný plán propagace obce, prokazatelné zlepšení 
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povědomí o obci. 

 5.5. Strategická 
osa: 

Přiměřený spolkový a politický život obce 

  5.5.1. Strategický 
cíl: 

Zlepšit podmínky pro zájmovou činnost 
mládeže.  

Zřídit klubovnu pro mládež.  

Zpracovat projekt a realizovat jej. 

M.I.: Existence klubovny pro zájmovou činnost mládeže, její 
prokazatelné užívání a využití. Naplněný záměr a očekávání. 

  5.5.2. Strategický 
cíl: 

Rozšíření spolkové činnosti pro mládež. Založení nových spolků a oddílu pro mládež – sportovní, 
výtvarné a řemeslnické činnosti. 

Zpracovat plán, stanovit odpovědnosti, zajistiti financování a 
realizovat jej. 

M.I.: Existence nových spolků a oddílů pro mládež a jejich 
očekávaná aktivita.  

  5.5.3. Strategický 
cíl: 

Podpora sportovních, společenských a 
zájmových organizací a spolků působících 
na území obce 

Podpora sportovních, společenských a zájmových organizací 
a spolků působících na území obce. 

Zpracovat plán podpory sportovních, společenských a 
zájmových organizací a spolků působících na území obce a 
realizovat jej. 

M.I.: Plnění plánu, Míra a způsob podpory. Prokazatelná 
změna, zlepšení, naplňovaná očekávání, záměr. 

  5.5.4. Strategický 
cíl: 

Podpora kultivovaného politického prostředí 
v obci. 

Podpora kultivovaného politického prostředí v obci. Podpora 
prostředí a podmínek pro činnost politických stran a hnutí v 
obci. Zpracovat plán podpory kultivovaného politického 
prostředí na území obce a realizovat jej. 

M.I.: Plnění plánu, míra a způsob podpory. Prokazatelná 
změna, zlepšení, naplňovaná očekávání, záměr. 
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  5.5.5. Strategický 
cíl: 

Podpora působnosti místních církví. Podpora působnosti místních církví. Přispívání na údržbu 
budov a zařízení. Zpracovat plán podpory místních církví 
působících na území obce a realizovat jej. 

M.I.: Plnění plánu, Míra a způsob podpory. Prokazatelná 
změna, zlepšení, naplňovaná očekávání, záměr. 

 5.6. Strategická 
osa: 

Podpora identity a uplatnění národnostních menšin, příhraniční a zahraniční spolupráce 

  5.6.1. Strategický 
cíl: 

Udržení a rozvoj přeshraniční spolupráce 
obecně a celkově. 

. 

Zpracovat plán spolupráce, stanovit odpovědnost za ni, 
realizovat jej (podpora komunikace, vztahů, spolupráce 
národopisných a společenských spolků……). 

M.I.: Prokazatelná existence vize, plánu a stanovených 
odpovědností za jeho realizaci. Realizace tohoto 
plánu.přeshraniční spolupráce. 

  5.6.2. Strategický 
cíl: 

Udržení přeshraniční spolupráce - rozvíjet 
spolupráci s partnerskou obcí Pribylinou na 
Slovensku. 

Rozvíjet spolupráci s partnerskou obcí Pribylinou na 
Slovensku. 

Zpracovat plán spolupráce, stanovit odpovědnost za ni, 
realizovat jej. 

M.I.: Prokazatelné plnění plánu, rozvíjená spolupráce. 

  5.6.3. Strategický 
cíl: 

Udržení přeshraniční spolupráce - rozvíjet 
spolupráci s partnerskou obcí Jaworze v 
Polsku. 

Rozvíjet spolupráci s partnerskou obcí Jaworze v Polsku. 

Zpracovat plán spolupráce, stanovit odpovědnost za ni, 
realizovat jej. 

M.I.: Prokazatelné plnění plánu, rozvíjená spolupráce. 

  5.6.4. Strategický 
cíl: 

Udržení přeshraniční spolupráce - rozvíjet 
spolupráci s partnerskou obcí 
Jászboldogháza v Maďarsku. 

Rozvíjet spolupráci s partnerskou obcí Jászboldogháza v 
Maďarsku. 

Zpracovat plán spolupráce, stanovit odpovědnost za ni, 
realizovat jej. 
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M.I.: Prokazatelné plnění plánu, rozvíjená spolupráce. 

  5.6.5. Strategický 
cíl: 

Udržení přeshraniční spolupráce - podpora 
a spolupráce národopisných a 
společenských spolků. 

Podpora a spolupráce národopisných a společenských spolků. 

Zpracovat plán spolupráce, stanovit odpovědnost za ni, 
realizovat jej. 

M.I.: Prokazatelné plnění plánu, rozvíjená spolupráce. 

  5.6.6. Strategický 
cíl: 

Udržení přeshraniční spolupráce – pořádání 
společných přeshraničních akcí (ples, 
setkávání, sportovní akce, každoroční 
zakončení léta, zpívání koled u stromečku, 
…). 

Pořádání společných přeshraničních akcí (ples, setkávání, 
sportovní akce, každoroční zakončení léta, zpívání koled u 
stromečku, …). 

Zpracovat plán spolupráce, stanovit odpovědnost za ni, 
realizovat jej. 

M.I.: Prokazatelné plnění plánu, rozvíjená spolupráce. 

  5.6.7. Strategický 
cíl: 

Udržení přeshraniční spolupráce - rozvíjet 
spolupráci s obcemi v povodí Mikroregionu 
Stonávka. 

Rozvíjet spolupráci s obcemi v povodí Mikroregionu Stonávka. 

Zpracovat plán spolupráce, stanovit odpovědnost za ni, 
realizovat jej. 

M.I.: Prokazatelné plnění plánu, rozvíjená spolupráce. 

 5.7. Strategická 
osa: 

Účinná a efektivní správa a ochrana historických památek 

  5.7.1. Strategický 
cíl: 

Údržba válečných hrobů. Údržba válečných hrobů. 

Zpracovat plán údržby válečných hrobů a realizovat jej. 

M.I.: Zachovalý a udržovaný stav válečných hrobů jako 
kulturní, historické památky. 

  5.7.2. Strategický 
cíl: 

Podpora zachování a udržování kulturního 
dědictví obce. 

Zpracovat plán péče o kulturní dědictví obce. 

M.I.: Zachovalý a udržovaný stav kulturního dědictví obce. 

 5.8. Strategická Seriózní a kultivované vztahy-komunikace s veřejností) 
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osa: 

  5.8.1. Strategický 
cíl: 

Zvýšení zájmu občanů o dění v obci a jejich 
větší zapojení do činnosti obce. 

Zlepšení komunikace a spolupráce s občany v obci: 

- Informování veřejnosti o činnosti vedení obce a dění v 
obci 

- Komunikace vedení obce s občany o věcech obecních 

- Zapojení občanů do práce orgánů vedení obce (komise, 
výbory) 

- Podpory místních společenských spolků 

- Pořádání kulturně společenských akcí se zapojením 
občanů 

- Podpora společenských aktivit obecních škol, jejich práce 
s občany 

- Prezentace, ohodnocení a uznání úspěchů občanů v obci 

M.I.: Prokazatelná změna, prokazatelné zlepšení. 

  5.8.2. Strategický 
cíl: 

Zlepšení informovanosti občanů v obci. Zlepšení informovanosti a komunikace s občany 
prostřednictvím: 

- Aktuálních WEBových stránek  

- Obecního zpravodaje (častější vydávání) 

- Vývěsních tabulí (zvýšení jejich počtu a umístění na 
frekventovaných místech) 

- Rozhlasu (pravidelní hlášení) 

M.I.: Prokazatelná změna ke zlepšení. 

  5.8.3. Strategický 
cíl: 

Zlepšení komunikace s občany v obci. Zlepšení komunikace s občany 

- Pravidelná informování občanů o činnosti vedení obce a 
v obci. 

- Pravidelná setkávání vedení obce a zastupitelů s občany 
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- zpracovaný a realizovaný každoroční program 

- Poskytování odborných konzultačních služeb pracovníky 
obce pro občany obce (dny v měsíci) - zpracovaný a 
realizovaný každoroční program 

- Aktivní spolupráce a setkávání se s organizacemi 
působícími v obci, za účelem vzájemné pomoci a 
podpory - zpracovaný a realizovaný každoroční program. 

M.I.: Prokazatelná změna ke zlepšení. 

  5.8.4. Strategický 
cíl: 

Poskytování odborných konzultačních 
služeb pro občany obce – počítačové kurzy, 
finanční a právní gramotnost, aukce energií 
přes E-center, … 

Odborné služby občanům. 

Zpracovat plán, stanovit odpovědnost, zajistit financování  a 
realizovat jej. 

M.I.: Počet poskytovaných služeb. Využívání poskytovaných 
služeb občany. 

  5.8.5. Strategický 
cíl: 

Prezentace, ohodnocení a uznání úspěchů 
občanů v obci. 

Prezentace, ohodnocení a uznání úspěchů občanů v obci: 

- Monitorovat významné a záslužné aktivity občanů obce 

- Informovat o nich a prezentovat je v obecních 
sdělovacích prostředcích (WEB, rozhlas, zpravodaj, ….) 

- Každoročně pořádat veřejnou společenskou akci v obci: 
„Záslužný počin a osobnost obce roku – Ropičan roku“ 

M.I.:  Prokazatelná změna, zlepšení. Realizované aktivity. 

  5.8.6. Strategický 
cíl: 

Podpora společenských aktivit obecní školy, 
jejich práce s občany – základní školy a 
mateřské školy s českým a polským 
jazykem vyučovacím. 

Podpora společenských aktivit obecní školy, jejich práce 
s občany. 

Zpracovat plán, stanovit odpovědnost, zajistit financování  a 
realizovat jej. 

M.I.: Počet podpořených aktivit. Prokazatelné zlepšení. 

  5.8.7. Strategický Zapojení občanů do pořádání kulturně Zapojení občanů do pořádání kulturně společenských akcí 
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cíl: společenských akcí v obci. v obci – Podporovat spolkovou a zájmovou činnost v obci. 

  5.8.8. Strategický 
cíl: 

Zapojení občanů do orgánů vedení obce. Zapojení občanů do orgánů vedení obce – Podporovat 
spolkovou a zájmovou činnost v obci. 

Zpracovat plán, stanovit odpovědnost, zajistit financování  a 
realizovat jej. 

M.I.: Prokazatelné zlepšení. 

  5.8.9. Strategický 
cíl: 

Pravidelná informování občanů o činnosti 
vedení obce. 

Pravidelná informování občanů o činnosti vedení obce. 

Zpracovat plán informování veřejnosti o činnosti vedení obce, 
stanovit odpovědnost, zajistit financování  a realizovat jej. 

M.I.: Prokazatelné zlepšení. 
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4. ZÁVĚR PRO REALIZAČNÍ ČÁST 
Možnosti rozvoje kulturního a společenského života obce jsou rozsáhlé a prakticky neomezené. 

Základem a nezbytnou podmínkou jejich využívání a naplňování je dobrá informovanost a 
komunikace mezi lidmi v obci, organizacemi, spolky, úřady, orgány a vedením obce. 

Na to navazuje rozvíjení mezilidských vztahů, vzájemné spolupráce, komunikování a sdílení 
společných hodnot a zájmů při zachování a respektování individuality jednotlivce. 

To vše má pozitivní spouštěcí efekt aktivit ne jen v oblasti kulturně společenského života obce, ale 
i v ostatních strategických oblastech obce (životní prostředí, bezpečnost, sociální záležitosti, …). A 
potom to vše se významně podílí a přispívá na zvyšování kvality života obce a v obci. 

 

 

5. REALIZAČNÍ ČÁST 
Kompozice strategických cílů je dále rozpracovaná do realizační části strategického plánu rozvoje 
obce, tzv. akčního plánu, viz dokument: 

Strategický plán rozvoje obce Ropice 
2015 - 2035 

realizační část – akční plán 

Strategická perspektiva č. 5. 
Kultura, volný čas, sport, občanské záležitosti, komunikace s veřejností 
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V Ropici, dne 05. 09. 2016 

 

 

 

 

Ludmila Haltofová 
člen rady a zastupitelstva obce 
politický garant strategické oblasti-perspektivy „Kultura, volný čas, sport, občanské záležitosti, 
komunikace s veřejností“ 

 

 

 

 

Kristina Walachová 
referent obecního úřadu 
manažer strategické oblasti-perspektivy „Kultura, volný čas, sport, občanské záležitosti, 
komunikace s veřejností“ 

 

 

 

 

 

 

 

Projednáno a schváleno usnesením zastupitelstva obce Ropice č. 13/4/2016 ze dne 05. 09. 2016 

 

 

 

 

Mgr. Uršula Waniová  
starostka obce 

 

 

 

 

Ing. Jiří Pindór 
místostarosta obce 
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6. PŘEHLED DOKUMENTŮ NÁVRHOVÉ ČÁSTI 
- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část 

Kvalita života obce 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část 
Strategická perspektiva č. 1, Životní prostředí 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část 
Strategická perspektiva č. 2, Bezpečnost obce a v obci 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část 
Strategická perspektiva č. 3. Sociální, zdravotní a vzdělávací záležitosti 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část 
Strategická perspektiva č. 4, Hospodářský rozvoj obce 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část 
Strategická perspektiva č. 5, Kultura, volný čas, sport, občanské záležitosti a komunikace s 
veřejností 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část 
Strategická perspektiva č. 6, Výstavba obce 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část 
Strategická perspektiva č. 7, Doprava, dopravní obslužnost, dopravní infrastruktura 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část 
Strategická perspektiva č. 8, Majetek obce 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část 
Strategická perspektiva č. 9, Finance a financování obce 

- Strategický plán rozvoje obce Ropice 2015-2035, návrhová část 
Strategická perspektiva č. 10, Kvalita veřejné správy obce 


