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ÚVOD:
Z iniciativy obecní koordinátorky Jarmily Šebestové a starostky obce
Ing. Renaty Zábojníkové se zastupitelstvo obce Neubuz rozhodlo pro
vytvoření strategického plánu jako základního programového dokumentu
obce. Strategie je zpracována komunitně týmovým způsobem. Týmové
práce se zúčastnili občané, zastupitelé a podnikatelé všech věkových
skupin.
Strategický dokument staví na místních zdrojích, zejména na
občanech obce. Vychází z týmové SWOT analýzy a auditu zdrojů, které
vytvořil strategický tým. Vedle územního plánu obce se tato strategie
rozvoje stává základním dokumentem pro přípravu střednědobých a
operativních plánů Neubuzi na následující období.
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SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Strategický rozvojový plán obce Neubuz
na roky 2012 – 2028
byl zastupitelstvem obce Neubuz schválen jako součást základních
dokumentů obce na řádné veřejné schůzi zastupitelstva dne
2012
Jméno

Podpis

Pro přijetí hlasovali :

Proti přijetí hlasovali:

Zdrželi se hlasování:

Nepřítomni:

Občané obce byli se strategií seznámeni na veřejném setkání dne ..............., na
internetových stránkách obce a zájemci si mohou vyzvednout kompletní Strategii na
obecním úřadu na CD. Výtah a vysvětlení článků strategie bylo publikováno ve
zpravodaji obce Neubuz č. /2012.
Kulaté razítko obce
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2. STRATEGICKÁ VIZE 2028

Obec Neubuz je fungující komunitou atraktivní pro všechny věkové
skupiny s funkční celodenně využitou školou.
Dobře pracující a komunikativní vedení obce podporuje mezilidské
vztahy a patriotismus obyvatel.
Areál Moštárna je plnohodnotným centrem kulturního, sportovního
a společenského života všech věkových kategorií.
Svým provozem přispívá spolu s firmami působícími na území obce
k pracovním příležitostem.
Postupně budovaná infrastruktura a péče o zeleň je základem pro
zlepšování životního prostředí.
Obec Neubuz spolupracuje s ostatními obcemi v rámci
mikroregionu a MAS a úspěšně prezentuje kvalitu života v obci.
Obec Neubuz jde cestou k soběstačnosti.

3. PROCES TVORBY STRATEGIE
FÁZE PROCESU
První fáze byla komunitně týmová práce s facilitací
dávající důraz na spolupráci v týmu a týmovou kulturu a dávající hlas všem jeho
členům.
Cíli první – skupinové fáze, která proběhla s facilitací, bylo:
-

Oslovit a zapojit všechny občany obce do tvorby strategie
prostřednictvím komunitně plánovacího workshopu v obci.

-

Z nejaktivnějších z nich a ze všech tří sektorů
vybudovat strategický tým posléze doplněný o klíčové aktéry
Neubuzi.
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-

V týmu provést S.W.O.T. analýzu obce (analýza silných a slabých
stránek, příležitostí a ohrožení).

-

Provést audit zdrojů Neubuzi s využitím technik týmové práce.

-

Formulovat strategickou vizi obce pro rok 2028.

-

Formulovat priority strategie členěné na opatření jako cesty
k naplnění strategické vize.

-

Dohodnout termíny aktualizace strategie.

Druhá fáze byla zpracována expertně (E consulting, E.U.R.) a obsahuje
-

proces tvorby strategie

-

editaci práce týmu (bez věcných změn) - struktura a uspořádání hesel
S.W.O.T. analýzy podle tématických okruhů a formální doplnění
procesních parametrů a příloh

-

sociodemografickou analýzu s komentáři k dílčím charakteristikám

-

komentář ke S.W.O.T analýze a k auditu zdrojů

-

rozbor návaznosti strategie na další strategické dokumenty

-

redakce a zpracování strategie do formy dokumentu

STRATEGICKÝ OBČANSKÝ TÝM
Strategický komunitní tým obce byl utvořen takto:
Po realizaci komunitního workshopu, na nějž byli pozváni všichni občané, byli
jmenovitě pozváni nejaktivnější účastníci komunitního workshopu, kteří přinesli
nápady ve prospěch veřejného prostoru, opakovaně osloveni zastupitelé obce,
učitelé školy a členové spolků a NNO tak, aby byly zastoupeny všechny cílové a
věkové skupiny obyvatelstva.
Výzva byla zveřejněna s tím, že se může zúčastnit kdokoliv, komu jde o rozvoj
Neubuzi a chce se na této práci podílet.
Oslovení zajišťovala prostřednictvím několika komunikačních kanálů (web, kabelová
televize, rozhlas a pozvánky do každého domu ) obecní koordinátorka Jarmila
Šebestová ve spolupráci se starostkou obce.
V týmu spolupracovalo 26 lidí, z toho 6 členů zastupitelstva, 14 žen. Podíl na práci
týmu a rozsah týmové práce jsou zachyceny v sumáři týmové práce níže.
Průměrný věk členů týmu byl 42,7 let a byly zastoupeny všechny věkové, zájmové
i profesní kategorie občanů.Tým se scházel na večerních schůzkách, na termínu
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konání se vždy dohodl na schůzce předchozí. Schůzky byly obvykle tříhodinové
s jednou přestávkou v půli. Celkem jich bylo 6.
Členové týmu odpracovali ve svém volném čase v týmu strategie celkem 259 hodin
(člověkohodin).
Členové týmu
Jméno

Věk

Sektor

Jarmila Šebestová

40

soukromý

Ivana Hynčicová

47

Jana Oškerová

Zaměstnání

Zastupitel

OSVČ

ne

veřejný

THP

ano

60

občan

Důchodce

ne

Josef Chovanec

80

občan

Důchodce

ne

Zuzana Kneslová

40

občan

státní zaměstnanec

ne

Petr Trunkát

45

soukromý

OSVČ

ano

Milada Hynčicová

73

občan

Důchodce

ne

Emilie Kobylíková

64

občan

Důchodce

ne

Josef Křižka

51

občan

THP

ne

Ilona Křižková

42

občan

Dělník

ne

Libor Valerián

50

soukromý

OSVČ

ne

Ing. Renata Zábojníková

42

veřejný

starostka

ano

Miroslav Gargulák

40

veřejný

OSVČ

ano

Miroslav Dubovský

56

Veřejný

OSVČ

ano

Bronislava Trunkátová

43

Občan

účetní

ne

Stanislava Minaříková

43

Občan

THP

ne

Milan Šebesta

41

Veřejný

seřizovač

ano

Jakub Vaculka

16

Občan

student

ne

Lukáš Drábek

18

Občan

student

ne

Jan Janota

73

Občan

Důchodce

ne

Michael Kašpárek

15

Občan

Student

ne

Hana Vávrová

33

Občan

vychovatelka

ne

Luděk Vávra

40

Občan

THP

ne

Dominika Trunkátová

15

Občan

Student

ne

Věra Oškerová

17

Občan

Student

ne

Ludmila Dubovská

55

Občan

Dělník

ne

7

ZPŮSOB PRÁCE TÝMU
Tým pracoval podle pravidel, která za souhlasu všech členů přijal.
Jejich dodržování bylo úkolem facilitátora týmové práce.
Ten sledoval rovněž procesní kroky vedoucí ke splnění cílů a řídil procesy.
Byly využívány metody týmové práce, zejména brainstorming, SWOT analýza týmu
s využitím brainstormingu, práce ve skupinách, metoda OPERA.
Facilitátor věcně do práce nezasahoval a neomezoval ani neusměrňoval členy týmu
v jejich názorech.
Pravidla strategického týmu
Cíl: Chceme vytvořit dlouhodobý strategický plán Neubuzi.
1.
2.
3.
4.
5.

Nebudeme si nadávat.
Nebudeme se zesměšňovat.
Budeme si naslouchat.
Všichni jsme si rovni.
Rozhodujeme za souhlasu všech, nedohodneme-li se, rozhodnutí odložíme.

Tato pravidla můžeme rozšiřovat, měnit, doplňovat za platnosti pravidla 5.
Vždy po seznámení s programem dílčího setkání se tým seznámil s výsledky
dotazníku zpětné vazby z minulé schůzky a zapracoval závěry pro další práci.
Hlavní náplň každé schůzky byla facilitovaná tvůrčí práce v týmu s co nejvyšším
využitím spolupráce, kreativity a synergie za respektování pravidel.
Na konci každé schůzky se členové týmu písemně vyjádřili k průběhu a závěrům ve
zpětnovazebním dotazníku.
Vybrané důležité zpětnovazební ukazatele jsou v následující tabulce.
ZPĚTNÁ VAZBA – VYBRANÉ UKAZATELE
(procenta pozitivity odpovědi při schůzkách týmu)
Datum

23.4.12

16.5.12

29.5.12

10.9.12

Jste spokojeni s dnešní prací?

89%

93%

77%

100%

100%

100%

Co dnes v programu chybělo?(nic)

97%

100%

89%

93%

100%

100%

Myslíte si, že Vaše práce v týmu při
tvorbě strategie má smysl, že se
uplatnily Vaše nápady a myšlenky?

73%

84%

94%

93%

96%

97%

Jste spokojeni s facilitací?

84%

86%

100%

100%

96%

97%

-

-

-

97%

92%

-

-

-

-

-

-

100%

Vystihují priority skutečné potřeby
obce, vedou k naplnění vize?
Myslíte, že strategie je dobrým rámcem
pro programy a projekty zastupitelstva,
spolků i podnikatelů?

3.10.12 11.10.12
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Komentáře členů týmu Co chybělo, co chcete doplnit
1.setkání – Budování týmu 23.4.2012
Co Vám ještě chybělo?
- Konkrétnější věci v postupu!
Co by měla obsahovat vize obce na rok 2020?
- důležité věci z hlediska celé komunity
- projekt, který by byl přínosem i pro další generace
- finance
- konkrétní a realizovaný plán
- Potřeby občanů! Vybrat to nejdůležitější!
- názor většiny
- uvidí se, dle strategie týmu
- zajištění financí pro obec
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
-

ne
ne
Čekám, co se dozvím příště nového. (Chci se zapojit!)
zatím ne
ne

Setkání strategického týmu 16.5.2012
Co Vám dnes chybělo?
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
-

Ani ne
ne
ne
ne
Sdělit jen to, že když to trvá moc dlouho, tak to některé přestane bavit a už se tak nezapojí do
konverzace, ale jinak supr.
super -> mám dobrý pocit
ne
nespravedlnost u obcí
ani ne, funguje to super
příležitostně!
Pokud možno budu se zapojovat
začíná se zajímavě rozvíjet

Setkání strategického týmu 29.5.2012
Co Vám dnes chybělo?
-

Chybělo více lidí
lidé

Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
-

ne
ne
ne
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Setkání strategického týmu 10.9.2012
Co Vám dnes chybělo?
-

více lidí a myšlenek

Chcete něco sdělit nebo se zeptat?

Setkání strategického týmu 3.10.2012
Co Vám dnes chybělo?
-

lidi

Chcete něco sdělit nebo se zeptat?

Poslední setkání strategického týmu 11.10.2012
Co Vám dnes chybělo?
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
-

Výsledek vypadá velmi dobře.
Děkujeme!
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Prezenční listina a sumář týmové práce
Jméno
CELKEM

Jarmila Šebestová
Ivana Hynčicová
Jana Oškerová

Datum
Hodin

23.4.12
3

16.5.12 29.5.12 10.9.12 3.10.12 11.10.12
3
3
3,5
5
4

21,5
21,5

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

6

X

Josef Chovanec

3

X

Zuzana Kneslová

21,5

X

X

Petr Trunkát

9,5

X

X

Milada Hynčicová

21,5

X

X

X

X

X

X

Emilie Kobylíková

21,5

X

X

X

X

X

X

Josef Křižka

3

X

Ilona Křižková

3

X

Libor Valerián

3

X
X

X

X

X

X

Ing. Renata Zábojníková

X

21,5

X

Miroslav Gargulák

3

X

Miroslav Dubovský

6

X

X

Bronislava Trunkátová

21,5

X

X

X

X

X

X

Stanislava Minaříková

21,5

X

X

X

X

X

X

Milan Šebesta

10

X

X

Jakub Vaculka

3

X

Lukáš Drábek

3

X

Jan Janota

3

X

Michael Kašpárek

3

X

Hana Vávrová

3

X

Luděk Vávra

3

X

Dominika Trunkátová

6

X

X

Věra Oškerová

6

X

X

10,5

X

Ludmila Dubovská

X

X

X
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4. SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA
I. Úvod
Obec Neubuz leží přibližně 16 km severovýchodně od krajského města Zlín, v
těsné blízkosti obce Slušovice.

Ilustrace 1: Geografické umístění obce Neubuz

Ke konci roku 2011 měla obec 450 (454?) obyvatel ve 131 domech. Půdní
fond, který zahrnuje 542 ha, je tvořen z 277 ha lesní půdou, 217 ha zemědělské půdy
a v menší části loukami, zastavěnými a vodními plochami.
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II. Obecná demografie
Pro účely srovnání jsou sociodemografické údaje obce zasazeny dle možnosti
datových zdrojů do časových řad a porovnávány s územními celky:
 okres Zlín
 Zlínský kraj
 Česká republika

Vývoj počtu obyvatel a počtu domů
1869-2011
500
450
400
350
Počet obyvatel
Počet domů

300
250
200
150
100
50
0
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011

rok
Graf 1 : Vývoj počtu obyvatel a domů v Neubuzi v letech 1869-2011; zdroj ČSÚ

Rok
Počet obyvatel
Počet dom ů

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

365

374

392

377

420

376

376

385

452

412

421

440

438

450

59

63

64

67

66

64

70

88

87

92

103

183

129

131

Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel a domů v Neubuzi v letech 1869-2011; zdroj ČSÚ

Údaj o počtu obyvatel a domů je pro jednotlivé roky přepočteným počtem
obyvatel vzhledem k současnému území obce. Zlínský kraj prošel od roku 1920 do
roku 1980 prudkým rozvojem, a tím došlo i ke zvýšení počtu obyvatel. V obci Neubuz
je tento trend v mírnějším průběhu patrný také. Skokový nárůst počtu domů v roce
1991 je ověřen dle ČSÚ a jedná se zejména o jejich chybu v datech.
Počet obyvatel trvale mírně roste. Oproti okresu i kraji roste mírně i v
posledních dvaceti letech.
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Počet obyvatel indexovaný k 31.12.1991
120,0%
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Neubuz
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Graf 1: Indexovaný vývoj počtu obyvatel v Neubuzi a srovnávaných oblastech v letech 1869-2011; zdroj ČSÚ

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

Neubuz

365

374

392

377

420

376

376

Ok res

73 014

77 891

79 767

83 892

88 115

89 596

113 428

Kraj

314 475

341 037

356 315

378 564

403 122

404 985

436 599

ČR 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240
1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

Neubuz

385

452

412

421

440

438

450

Ok res

150 466

165 397

173 407

191 634

197 071

195 618

192 849

Kraj

478 466

532 676

550 465

591 334

596 903

595 010

589 030

ČR 8 896 086 9 571 531 9 807 696 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 505 445
Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel v Neubuzi a srovnávaných oblastech v letech 1869-2011; zdroj ČSÚ

Srovnání počtu obyvatel mezi jednotlivými porovnávanými oblastmi bylo
provedeno pomocí indexování absolutních hodnot parametrů obce a ostatních
porovnávaných vyšších územních celků. Hodnota z roku 1991 představuje u každého
z regionů 100% obyvatel. Hodnoty z ostatních let jsou pak uvedeny jako procentní
část stavu roku 1991. Tímto způsobem můžeme porovnat vývoj mezi jednotlivými
oblastmi bez zkreslení způsobeného rozdílnými absolutními počty.
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Věková struktura obyvatel
1991
ČR
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Graf 3: Věková struktura obyvatel v Neubuzi a srovnávaných oblastech v roce 1991; zdroj ČSÚ

Věková struktura obyvatel
2011
ČR
65+
15-64
0-14

Kraj
Okres
Neubuz
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Graf 2: Věková struktura obyvatel v Neubuzi a srovnávaných oblastech v roce 2011; zdroj ČSÚ

1991
0-14

15-64

2001
65+

0-14

15-64

2011
65+

0-14

15-64

65+

Ne ubuz

90

285

55

81

294

55

67

323

60

Okres

41 474

131 447

24 499

30 851

136 591

27 822

27 475

132 579

32 795

Kraj

127 272

397 525

73 313

96 167

415 899

81 994

83 903

406 257

98 870

ČR 2 120 802 6 876 788 1 314 958 1 621 862 7 170 017 1 414 557 1 541 241 7 262 768 1 701 436
Tabulka 3: Věková struktura obyvatel v Neubuzi a srovnávaných oblastech v letech 1991-2011; zdroj ČSÚ

V obci mezi lety 1991-2011 výrazně vzrostl (38%) počet obyvatel ve věku 15-64 let.
Vzrostl také počet obyvatel ve věku 65 a více let (9%). Oproti tomu počet obyvatel v
předproduktivním věku 0-14 let klesl výrazně (25%). Vývoj je v hrubých trendech
stejný jako u vyšších územních celků.
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Počet obyvatel od roku 1970 stále mírně roste. V posledních dvaceti letech
převažuje ve vývoji počtu obyvatel vliv migrace nad přirozeným přírůstkem obyvatel.
Kladné saldo migrace převyšuje záporné saldo přirozeného přírůstku
(porodnost/úmrtnost) a zajišťuje velmi mírný růst počtu obyvatel, který činí cca 2% za
posledních dvacet let.

Demografický pohyb obyvatelstva
Neubuz 1971-2011
50,0
40,0

natalita
mortalita
imigrace
emigrace
přirozený přírůstek
přírůstek z migrace
celkový přírůstek

30,0
20,0

(promile)

10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0
-40,0
-50,0
1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009
1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011

rok
Graf 4: Demografický pohyb obyvatelstva (porodnost, úmrtnost, přistěhovalí, vystěhovalí) v Neubuzi v letech 1971-2011; zdroj ČSÚ
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III. Vzdělanost
Struktura vzdělanosti
2001
ČR

bez vzdělání
vysokoškolské
úplné střední (s maturitou) a vyšší
odborné
střední vč. vyučení (bez maturity)
základní vč. neukončeného

kraj

okres

Neubuz
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Graf 6: Struktura obyvatelstva v Neubuzi a vyšších celcích podle vzdělání v roce 2001; zdroj ČSÚ

Struktura vz dělanosti
2011
ČR

bez vzdělání
vysokoškolské
úplné střední (s maturitou) a vyšší
odborné
střední vč. vyučení (bez maturity)
základní vč. neukončeného

kraj
okres
Neubuz
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Graf 5: Struktura obyvatelstva v Neubuzi a vyšších
2001 celcích podle vzdělání v roce 2011; zdroj ČSÚ

2011

zák ladní vč. střední vč.
úplné
vysokoškol bez vzdělání zák ladní vč. střední vč.
úplné
vysokoškol bez vzdělání
neukončené vyučení (bez střední (s
ské
neukončené vyučení (bez střední (s
ské
ho
m aturity) m aturitou) a
ho
m aturity) m aturitou) a
vyšš í
vyšš í
odborné
odborné
Neubuz

106

166

68

12

1

80

165

97

okres

39 662

61 938

46 482

14 043

348

30 195

56 090

51 301

21 768

25 592

k r aj

123 193

193 818

135 488

38 104

2 129

94 837

179 125

154 027

59 153

2 443

ČR

1 975 109

3 255 400

2 431 171

762 459

37 932

1 574 856

2 963 972

2 794 996

1 117 830

47 253

Tabulka 4: Struktura obyvatelstva v Neubuzi a vyšších celcích podle vzdělání v letech 2001 a 2011; zdroj ČSÚ

Ve struktuře vzdělanosti došlo, na úkor vzdělanostních skupin neobsahujících
maturitní zkoušku, k posílení skupin vyššího středního a vysokoškolského
vzdělání. Počet obyvatel se vzděláním ukončeným maturitou nebo s vyšším
odborným vzděláním se v roce 2011 oproti roku 2001 zvýšil o téměř 30%. Počet
vysokoškolsky vzdělaných obyvatel se zvýšil přibližně na dvojnásobek.
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IV. Náboženství

Náboženství
2001
ČR
nezjištěno
věřící
bez vyznání

kraj
okres
Neubuz
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Graf 7: Struktura obyvatelstva v Neubuzi a vyšších celcích podle náboženství v roce 2001; zdroj ČSÚ

Náboženství
2011
ČR
nezjištěno
věřící
bez vyznání

kraj
okres
Neubuz
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Graf 8: Struktura obyvatelstva v Neubuzi a vyšších celcích podle náboženství v roce 2011; zdroj ČSÚ

2001
bez vyznání

2011

vě řící

nezjištěno

bez vyznání

věřící

nezjiš tě no

Neubuz

82

328

28

51

164

207

ok res

77 113

103 720

14 543

46 247

52 453

79 405

kraj

219 807

328 516

46 687

132 921

171 271

240 137

ČR

6 039 991

3 288 088

901 981

3 612 804

1 467 438

4 774 323

Tabulka 5: Struktura obyvatelstva v Neubuzi a vyšších celcích podle náboženství v letech 2001 a 2011; zdroj ČSÚ

Při sčítání v roce 2011 odmítlo napříč všemi regiony více než 40% obyvatel uvést
svoji příslušnost k církvi. V Neubuzi poklesl počet obyvatel uvádějících, že jsou bez
náboženského vyznání. Na polovinu poklesl počet obyvatel hlásících se k některé z
církví a nejvýrazněji (7x) vzrostla skupina obyvatel, u kterých nebyla zjištěna
příslušnost k některé z církví.
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V. Národnostní složení
Národnost
2001
ČR
ostatní + neuvedeno
moravská
česká

kraj
okres
Neubuz
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Graf 9: Struktura obyvatelstva v Neubuzi a vyšších celcích podle národnosti v roce 2001; zdroj ČSÚ

Národnost
2011
ČR
ostatní + neuvedeno
moravská
česká

kraj
okres
Neubuz
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10%
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Graf 10: Struktura obyvatelstva v Neubuzi a vyšších celcích podle národnosti v roce 2011; zdroj ČSÚ

2001
česká

2011

m oravsk á

ostatní +
neuvedeno
23
8

česká
227

m oravsk á

ostatní +
neuvedeno
68
132

Neubuz

398

okres

169 825

18 596

4 234

108 714

29 154

45 964

kraj

508 037

65 048

13 639

322 507

96 234

143 217

ČR

9 249 777

380 474

426 982

6 732 104

522 474

2 967 280

Tabulka 6: Struktura obyvatelstva v Neubuzi a vyšších celcích podle národnosti v letech 2001 a 2011; zdroj ČSÚ
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Při sčítání obyvatelstva v roce 2011 uvedlo oproti roku 2001 o
přibližně 40% obyvatel méně národnost českou a přibližně třikrát více
obyvatel oproti roku 2001 uvedlo národnost moravskou. Počet obyvatel
hlásících se k české národnosti přesahuje 50%. Oproti roku 2001 více
než 30% obyvatel neuvedlo, k jaké národnosti se hlásí.
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VI. Nezaměstnanost
Časový průběh míry nezaměstnanosti v Neubuzi kopíruje trendy v ostatních
srovnávaných územích jak v sezónnosti, tak v rámci hospodářského cyklu. Míra
nezaměstnanosti bývá oproti ostatním srovnávaným územním celkům nižší.
Oproti srovnatelně velkým obcím v ČR se jedná o spíše výjimečný jev, který je
pravděpodobně zapříčiněný blízkostí Neubuzi k místním správním a hospodářským
centrům.

Nezaměstnanost
14
12
10
8
6

Neubuz
okres Zlín
Zlínský kraj
ČR

4
2
0
2005/7
2006/7
2007/7
2008/7
2009/7
2010/7
2011/7
2005/1
2006/1
2007/1
2008/1
2009/1
2010/1
2011/1
2011/12
Graf 11: Vývoj míry nezaměstnanosti v Neubuzi a vyšších celcích podle vzdělání v roce 2001; zdroj MPSV

Obecně se dá konstatovat, že za posledních 100 let v obci trvale mírně rostl
počet obyvatel.
V posledních dvaceti letech výrazně poklesl počet obyvatel ve věkové skupině
děti. Počet obyvatel v ekonomicky aktivním věku narostl výrazně a počet obyvatel v
důchodovém věku vzrostl mírněji. V souladu se změnami ve vyšších regionech se i v
Neubuzi zvýšil počet obyvatel s minimálně maturitně zakončeným vzděláním.
Obec mívá míru nezaměstnanosti nižší než okresní, krajský nebo
celorepublikový průměr.
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VII. Vybavenost obce
Obec je plynofikována, částečně odkanalizována a v obci je provozována
malotřídní základní škola.

VIII. Krajina a nemovité kulturní památky
Index ekologické stability (KES) Neubuzi je 5,01.
KES – Koeficient ekologické stability je definován jako poměr ploch tzv. stabilních a
nestabilních krajinotvorných prvků.
Stabilní prvky

Nestabilní prvky

Lesní půda

Orná půda

Vodní plochy a toky

Antropogenizované plochy

Trvalý travní porost

Chmelnice

Pastviny
Mokřady
Sady
Vinice

Hodnoty koeficientu jsou interpretovány následovně :
KES <= 0,1
území s maximálním narušením přírodních struktur, základní
ekologické funkce musí být trvale nahrazovány technologickými zásahy
0,1< KES <= 0,3 území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením
přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány
technickými zásahy
0,3 < KES <= 1,00 území intenzivně využívané zejména zemědělskou
velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich
značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie
1,00 < KES < 3,00 vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v
souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energomateriálových vkladů
KES >= 3,00
přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky
stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem.

Nemovité kulturní památky a významná místa
Venkovská usedlost č.p. 30 v Neubuzi je evidována jako nemovitá
kulturní památka.
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IX. Struktury občanské společnosti v Neubuzi
701 – sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Sportovní a turistický klub Valašského království
Neubuz 149

IČ
27018903

Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Neubuz
Neubuz

49157370

I. FC NEUBUZ
Neubuz

48473421

Myslivecké sdružení Neubuz - Dešná
Neubuz

48471909

731 – organizační jednotka sdružení
Sbor dobrovolných hasičů Neubuz
Neubuz

68729626

761 – honební společenstvo
Honební společenstvo Neubuz - Dešná
Neubuz

70977054

Honební společenstvo Obora - Títěž
Neubuz

71179747
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5. SWOT ANALÝZA KOMUNITNÍHO TÝMU
SWOT analýza komunitního týmu vznikla metodou brainstormingu v průběhu
úvodních setkání týmu a je sloučena s hesly z úvodního komunitního workshopu
obce, která jsou uvedena v druhé části každého oddílu pod přerušovanou čarou.
SWOT analýza je členěna do oddílů, které jsou opatřeny nadpisem. Některá hesla se
v relevantních oblastech opakují. V závorkách počty preferenčních hlasů.
S

W

O

T

Občanská společnost, informovanost občanů a vzdělávání
Jsou zde lidé, kteří se
zapojují (1)
Dobrý poměr mužů a
žen
Funkční systém
varování
Rozhlas

Založit KŠ (5)
Využít celodenně
budovu školy (2)

Ohrožení školy (1)

Kurzy počítače, jazyky

Nízká porodnost

Škola pro seniory

Nedostatek dětí

Nezájem rodičů o
dospívající děti

Mezigenerační kurzy
(děti + prarodiče,
generační)

Lidi – přistěhovalí, co
se nezapojují do života
obce (přespávají)

Nezájem obce o
mládež

Využití znalostí
teenagerů jako lektorů
pro starší, ale i na opak Mezigenerační konflikty

Nezájem mládeže o
obec

Využití lidského
potenciálu (podp. obč.
aktivity) (4)
Rozšíření drog

Chybí MŠ
Chybí vzdělávací kurzy
Chybí zájmové kurzy –
aktivity
Nespravedlnost vůči
mládeži

Nezájem občanů o
obec a dění v obci
Nevíme, co máme dělat
při přívalových deštích

Zapojit občany do
Zpravodaje
Budovat pozitivní
image obce (2)
Podporovat pozitivní
myšlení lidí
Nebrat aktivní přístup
za samozřejmost (2)

Stárnutí obyvatel

Závislosti občanů
(automaty – drogy –
alkohol)

Mobilizace občanů
formou soutěží,
přehlídek (2)
Pozvat lidi na ukázky
činnosti spolků (hasiči)
Soutěž o nejlepší obec
(Vesnice roku)
Rozesílání
informačních SMS
Větší využití možností
rozhlasu
Využití e-mailu pro
pozvání
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Chybí veřejná schůze
občanů (1x za rok) (3)
Nelíbí se nám nezájem
mladých o dění v obci
(2)
Špatná komunikace
občan-škola-obec (1)
Schází školka (1)
Mateřská škola
Proč místní děti chodí
jinam
Liduška pro děti –
dojíždění do obce
Klepy + „špinění
školy“ (1)
Špatná informovanost o
akcích, cvičení

Zapojení dětí do života
obce
Zapojení seniorů do
života obce
Využít více školu (2)
Lepší využitelnost
školní budovy
Málo dětí ve škole –
získat (1)
Vtáhnout seniory do
školy a lépe využít
prostory

Kvalita života, služby
Dostupnost Zlína

Děcka nemají klubovnu Klub seniorů (1)

Zrušení prodejny
potravin

Funkční hasiči

Málo prostoru pro
Při otevření Sheronu
mladé – nemají kam
provoz nákladních aut
chodit
Domov pro seniory
(hluk, bezpečnost)
Nezájem mládeže o
kroužky
Akce pro seniory
Absence folklóru (kroje,
místní historie, tradice) Oslovení seniorů
Svépomocné seniorské
Nejsou jarmarky
aktivity

Máme hodně
pravidelných
(výročních) akcí

Výherní automaty

Dopravní obslužnost
Dostatek míst
k setkávání
Sportovní areál

Místní gajdoš
Jsme obec v bohatém
kraji

Využití seniorů v rozv.
aktivitách
Využití seniorů v práci
s dětmi
Využití potenciálu
teenagerů
V obci nalézt vedoucí
pro teenagery
Veřejné ocenění práce
pro obec s dětmi...
Zdravotní služby (lékař
2x týdně)
Divadlo (ochotníků)
Mateřské centrum –
klub
Zájezdy do divadla
Sanatorium
Termální koupele
Sjezdovka
Koupaliště
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Vybudovat muzeum
Obnovit sušárnu ovoce
Špatné mezilidské
vztahy (6)
Vzájemná arogance
(1)
Špatná výchova
v rodinách
Chování, mluva
mladistvých – úcta
Vandalismus
Chybí klubovna pro
mladé (4)
Mládež na autobusové
zastávce
Místo pro teenagery –
ne na zastávce

Dokončit sportovní
areál (2)

Úprava hospody
Moštárna + místo pro
děcka
Nedostatek
volnočasových aktivit
pro náctileté
Chybí klub seniorů
(50+) (2)
Málo akcí pro důchodce
Ceny jídel pro
důchodce
Služby pro seniory
v obci – pedikúra,
manikúra
Obtížná dostupnost
úřadů (Vizovice)
Nedostatečné
autobusové spojení
Otvírací doba pošty
Kabelová televize –
časté výpadky
Chybí uspořádání
dětského bazaru
Nedostatečné kulturní
vyžití (2)
Malá kulturní místnost
Kultura – neúčast
spoluobčanů
Málo „kulturních“ lidí
Málo společenských
akcí
Chybí ochotnické
divadlo
Veřejné záchody
Údržba sportovního
areálu – chybí (1)
Není tělocvična
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Chybí cvičení nejen pro
ženy
Dětské hřiště u
tenisových kurtů –
nebezpečné schůdky u
skluzavky
Špatný vstup na
dětskou skluzavku

Zaměstnání, ekonomika obce, finanční možnosti
Pracovní příležitosti
(1)
Zastupitelstvo umí
využít dotační zdroje
Povodně jsme „zvládli“
z vlastních zdrojů

Pouze jeden
zaměstnavatel

Obecní projekty pro
místní podnikatele

Pouze jeden velký
zaměstnavatel

Nízká cena pozemků

Chybí diskuze
k budoucím
podnikatelským
záměrům (1)
Finanční podpora pro
spolky od státu (1)
Chybí finance na vše

Infrastruktura a výstavba
Nízká cena pozemků

Málo stavebních míst
Parkování na
chodníkách
Nevyužité prostory

Dokončení areálu
„Moštárna“ (1)

Parkování (8)
Parkování aut v obci
(nevhodné) (2)
Parkování na
chodnících
Parkování kamionů
v obci
Omezení nejvyšší
povolené rychlosti
(Uličky + cesta
Paseky) (8)
Nedodržování
rychlosti v obci (1)
Opravy cest (1)
Cesta na letiště
Úprava autobusových
zastávek (boky)
Chybí přechody pro
chodce (3)
Chodníky v nekvalitním
stavu
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Nevyužitý areál u
Moštárny
Fa Sheron – nelíbí se
architektura
Zvon na zvonici

Životní prostředí, vzhled obce, krajina, zemědělství
Dostupnost přírody
Obora
Dokola je strašně hezká
zeleň
Ohrazené pastviny
Bezohlednost chovatelů
Obec vlastní lesy
koní a psů
Nedostatečná starost o
potok
Kanalizace
Teče voda ze strání

Chybí kanalizace (7)
Kanalizace (5)
Chybějící kanalizace,
vodní řád (4)
Potok Všeminka je
zanesený (1)
Ochrana proti
povodním (1)
Zřízení povodňového
pásma (1)
Vodovod (2)
Nedostatek vody –
není vodovodní řád
(1)
Čistírna odpadních
vod (není) (1)

Otevření (obnovení)
studánky u Strkoviče

Znečištění vod
průmyslovou výrobou

Udělat kanalizaci
Vybudování vlastního
zdroje pitné vody

Znečištění ovzduší
Povodně

Předcházení
povodním (vyčistit
potok) (5)
Zakanalizovat příkopu +
chodník nad ní

Voda na zahradě,
domě při tání sněhu
(1)
Vyřešit povrchovou
vodu za „Čubovým“
Úprava potůčka do
Hořanska
Psi – koně –
znečišťování
chodníků a
komunikací výkaly (5)
Volně běhající psi
v obci (3)
Pobíhání psů + výkaly
Nebezpeční psi na Bílé
hlíně (chatrný plot)
Chybí odpadkové koše
pro pejskaře
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Chybí kontejnery na
bioodpad (1)
Odpadkové koše
Svoz komunálního
odpadu – místo žetonů
peníze v sáčku
Četnost odvozu plastů
Nepořádek v příkopách
Nepořádek kolem
některých domů (1)
Odhrnování chodníků
Topení pet lahvema
Pálení bordela
Vypalování mezí

Propagace, spolupráce domácí a zahraniční, turistika
Členství
v mikroregionu (2)

Není zde cyklostezka

Budovat pozitivní
image obce (2)

Členství v MAS (1)

Spolupráce mladých a
starých je špatná

Zlepšení spolupráce
mezi spolky (společné
akce) (1)

Lidé spolupracují –
mladí i staří ve
strategickém týmu

Pozvat lidi na ukázky
činnosti spolků (hasiči)
Rozlišovat mezi
spolkovými činnostmi
pro sebe (spolek) a pro
obec
Soutěž o nejlepší obec
(Vesnice roku)
Multiplikované
projekty (spolupráce
mezi obcemi) (1)
Možnost organizovaní
velkých akci na letišti

Letiště v pronájmu
místních občanů

Umět nabídnout
možnosti v celém
mikroregionu
Sdílení zkušenosti
různých cílových
skupin různých obcí
(1)
Navázat spolupráci
s obcí v Lucembursku
Využít ranče (koně) +
obory
Chybí místa pro rodinné
vycházky
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Komentář ke SWOT analýze
SWOT analýza staví na celkově dobré atmosféře a občanských vztazích v obci i když
toto se nedá říct o vztazích mezigeneračních a nahlížení na teenagery, kteří jsou
nejen většinou občanů, ale i zastupiteli „házeni do jednoho pytle“ jako potížisté. Je
škoda že účast mládeže v týmu, která se ukázala přínosná pro SWOT analýzu byla
přerušena nevstřícným „odkázáním mladých do patřičných míst spatra“ jednoho z
přítomných zastupitelů po skončení schůzky týmu.
Ukazuje se důležitost otevření komunitní školy pro nabídku celoživotního učení pro
všechny za současného využití místní školy. Tím by se eliminovala hrozba zavření
školy. Žádoucí je zapojení dalších občanů do aktivit ve veřejném prostoru obce,
stejně jako ocenění pravidelné celoroční práce některých aktivních lidí.
Zvyšující se podíl seniorů a lidí nad 50let v obci vyžaduje změnit přístup k nim.
Nebrat je pouze jako příjemce pomoci, ale bude nutno je vidět i jako zajímavou
rozvojovou skupinu, která kromě klubových aktivit organizovaných svépomocí by
mohla přispět i zapojením ve veřejném prostoru obce.
Obec je ohrožena přívalovými dešti a záplavami, přesto nízký podíl orné půdy
k celkové výměře a vysoký index ekologické stability v hezké krajině poblíž Zlína
dává příležitost turistického využití. Pro větší návštěvnost by mohlo přispět zejména
dobudování areálu Moštárna a akce na místním letišti, které je sice v soukromých
rukou, ale vlastníci jsou místními občany, s nimiž je možno jednat.
Silnou stránkou a zároveň příležitostí je areál Moštárna, který by měl v budoucnu být
kombinovaným centrem kultury, sportu i společenského života a vedle toho by mohl
přispívat i k zaměstnanosti.
Tým ve SWOT analýze nastoluje potřebu budování pozitivního image obce a
důležitosti spolupráce v rámci mikroregionu a místní akční skupiny, ale i spolupráce
navenek, ať už mezi obcemi různých regionů, tak spolupráce mezinárodní. K tomu
potřebuje obec zlepšit prezentaci prostřednictvím různých komunikačních kanálů.
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6. AUDIT ZDROJŮ OBCE NEUBUZ
Jaké klíčové strategické zdroje máme v Neubuzi?
A
Okolní
příroda
1 Příroda (8)

B
C
D
E
F
G
Lidský
Vzdělávání Majetek
Podnikání a
Příležitosti Bydlení
potenciál
obce
zaměstnanost k setkávání
(nemovitosti)
Lidé (3)

Vzdělávání Obecní
(2)
majetek (4)

Zaměstnanost Kultura –
Místa
(1)
rekreace (1) pro
novou
výstavbu
pro
mladé!
(1)

2 Stezka
v přírodě
- naučná o
zvířatech a
rostlinách
(1)

Lidský
Škola +
potenciál vybavení
(3)
(1)

Sportoviště
(1)

Velké firmy +
podnikatelská
základna (1)

Letiště
(srazy) (1)

3 Využití
Hasiči + Využití
pastvin pro zbrojnice prostor
hospodářské (1)
školy (1)
účely a
prospěch
občanům
(výroba a
prodej
mléčných
výrobků) (1)
4

Internet (1)

Komentář k auditu zdrojů
Strategický tým obce určil jako využitelné zdroje pro budoucí rozvoj
zejména okolní přírodu, občany obce a vzdělávání pro všechny
prostřednictvím celodenního využití školy. Dále tým vybral i velké
podniky sídlící v obci jako zdroj pracovních míst, obecní majetek,
příležitosti setkávání a místa na bydlení pro mladé rodiny. Staví tak
zejména na vlastních strategických zdrojích.
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7. STRATEGICKÉ PRIORITY OBCE A JEJICH
ČLENĚNÍ DO OPATŘENÍ
VIZE 2028
Obec Neubuz je fungující komunitou atraktivní pro všechny věkové skupiny
s funkční celodenně využitou školou.
Dobře pracující a komunikativní vedení obce podporuje mezilidské vztahy
a patriotismus obyvatel.
Areál Moštárna je plnohodnotným centrem kulturního, sportovního
a společenského života všech věkových kategorií.
Svým provozem přispívá spolu s firmami působícími na území obce
k pracovním příležitostem.
Postupně budovaná infrastruktura a péče o zeleň je základem pro zlepšování
životního prostředí.
Obec Neubuz spolupracuje s ostatními obcemi v rámci mikroregionu a MAS
a úspěšně prezentuje kvalitu života v obci.
Obec Neubuz jde cestou k soběstačnosti.

Priorita 1

Lidé

Pro zdravě fungující obec je založena a funguje komunitní škola zapojující
lidský potenciál. Slouží k podpoře vzdělávání všech občanů a budování jejich
vztahu k obci. Využitím lidského potenciálu a podporou občanských aktivit se
utváří občanská společnost v Neubuzi. Ke spolupráci jsou motivovány
všechny věkové kategorie, především mládež. Jsou využívána setkání vedení
obce s občany k výměně nápadů.
Opatření 1.1
Informovat občany o dění prostřednictvím všech dostupných komunikačních kanálů a
stejně získávat zpětnou vazbu.
Opatření 1.2
Podporovat programy celoživotního učení a vzdělávání v MŠ, ZŠ i KŠ a další
vzdělávací aktivity.
Opatření 1.3
Motivovat občany formou soutěží, přehlídek apod.
Opatření 1.4
Nepodporovat hazardní hry a chování vedoucí ke všem druhům závislostí.
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Priorita 2

Kvalita života – služby

Různými skupinami občanů jsou organizovány akce a aktivity pro všechny
věkové kategorie v oblasti kultury, sportu i zábavy pro budování dobrých
vztahů. Je zvyšována kvalita života rozšiřováním dostupných služeb v obci.

Opatření 2.1.
Podporovat sociální služby.
Opatření 2.2
Efektivně využívat postupně budovaný areál Moštárna.
Opatření 2.3
Podporovat koncepci veřejné dopravy zajišťující dopravní obslužnost.
Opatření 2.4
Zapojit aktivní teenagery a seniory do veřejných aktivit.
Opatření 2.5
Vytvářet místa a příležitosti k celoročnímu setkávání mladých, maminek na MD a
seniorů.
Opatření 2.6
Udržet v obci obchod a hospodu.

Priorita 3

Ekonomika obce

Jsou podporovány firmy, podnikatelé a organizace zajišťující pracovní
příležitosti místním občanům. Obec vytváří pracovní místa v rámci
realizovaných projektů. Jsou využívány finanční možnosti z dostupných
dotačních zdrojů a místní podnikatelské aktivity k zajištění soběstačnosti
obce.

Opatření 3.1
Podporovat místní podnikatele.
Opatření 3.2
Aktivně se zabývat dotačními možnostmi rozvojových programů.
Opatření 3.3
Vytvářet podmínky pro zaměstnávání místních občanů v obci a nejbližším okolí.
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Opatření 3.4
V ekonomice obce rozhodovat zodpovědně a vyváženě s ohledem na život a
budoucnost obce.

Priorita 4

Infrastruktura, výstavba (údržba)

Kromě drobných infrastrukturních staveb je koncepčně zajišťováno
zásobování obce vodou a systém nakládání s odpadními vodami a je
podporována postupná výstavba v areálu Moštárna.
Opatření 4.1
Na základě satelitního průzkumu vodních zdrojů připravovat systém soběstačného
zásobování vodou.
Opatření 4.2
Sledovat možnosti a připravovat koncepci ekonomicky únosného nakládání
s odpadními vodami.
Opatření 4.3
Udržovat kvalitní stav místních komunikací a zvyšovat jejich bezpečnost.

Priorita 5

Životní prostředí – zemědělství

Obcí jsou podporovány aktivity a opatření vedoucí k zachování zdravého
životního prostředí, atraktivního vzhledu obce a okolní krajiny.

Opatření 5.1
Motivovat občany k údržbě zeleně a čistotě v obci.
Opatření 5.2
Předcházet následkům lokálních záplav.
Opatření 5.3
Omezovat spalování odpadu v domácnostech.
Opatření 5.4
Postupně řešit nakládání s bioodpadem.
Opatření 5.5
Zvyšovat podíl zeleně uvnitř obce.
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Opatření 5.6
Dostupnými způsoby zvyšovat čistotu vody v potoce.

Priorita 6

Obraz obce, partnerství vně, cestovní ruch

Je systematicky budována pozitivní image obce. Jsou podporovány aktivity
vedoucí k partnerství na regionální i mezinárodní úrovni. Turisté a návštěvníci
jsou vítáni.

Opatření 6.1
Koordinovat a podporovat prezentace spolků a aktivních skupin pro budování obrazu
obce.
Opatření 6.2
Rozvíjet spolupráci v mikroregionu a MAS.
Opatření 6.3
Propagovat obec všemi dostupnými prostředky.
Opatření 6.4
Budovat vztahy se zahraničními partnery.
Opatření 6.5
Zajišťovat zázemí pro cykloturisty a turisty.

8. KALENDÁŘ AKTUALIZACE STRATEGIE
Na přelomu let 2014/2015 bude provedena první evaluace a aktualizace tohoto
strategického plánu.
Aktualizace bude provedena společně s evaluací za použití stejných týmových
metod, jakými byla strategie vytvořena, facilitovaně v občanském komunitním týmu.
Další evaluace a aktualizace bude vždy ve dvouletých intervalech (2017, 2019….)
se zapojením občanské společnosti, všech sektorů a napříč politickými stranami
s využitím facilitované práce v týmu.
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9. VAZBA STRATEGIE NA DALŠÍ
STRATEGICKÉ DOKUMENTY
A. Strategie se váže na Územní plán obce Neubuz, který byl schválen na jaře
2012.
B. Nejblíže vyšším strategickým dokumentem je Integrovaná strategie území
MAS Vizovicko a Slušovicko. V následujícím popisu je uvedena souvislost
priorit a opatření této strategie s prioritami a opatřeními strategie MAS.
Pozn.: V rámečcích jsou priority ISÚ MAS Vizovicko a Slušovicko, tučně opatření a
kurzívou jsou uvedeny související priority a opatření strategie Neubuzi.

Priorita I.: Udržitelný rozvoj venkova

I.1: Obnova a rozvoj technické infrastruktury
Souvisí Priorita 4.
I.2: Obnova a rozvoj dopravní infrastruktury
Souvisí Priorita 2 – opatření 2.3, Priorita 4 – opatření 4.3.
I.3: Údržba krajiny a infrastruktury v lesích
I.4: Ochrana přírody a krajiny, chráněná území
Souvisí Priorita 5.

Priorita II.: Kvalita života a služeb

II.1: Rozšíření nabídky a zkvalitnění dostupnosti služeb
Souvisí Priorita 1 – opatření 1.1, Priorita 2 – opatření 2.1, Priorita 3 – opatření 3.1.
II.2: Zkvalitnění občanské vybavenosti pro spolkovou činnost
Souvisí Priorita 1 – opatření 1.3, Priorita 2 – opatření 2.5, Priorita 6 – opatření 6.1,
6.5.
II.3: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
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Souvisí Priorita 2.
II.4: Zkvalitnění školství a dostupnosti zdravotní a sociální péče
Souvisí Priorita 1 – opatření 1.2., Priorita 2 – opatření 2.1.

Priorita III.: Zemědělství a lesnictví

III.1: Modernizace zemědělských podniků
III.2: Diverzifikace výroby zemědělských podniků
III.3: Spolupráce a tvorba odbytových sítí v zemědělství
Souvisí Priorita 3 – opatření 3.1.
III.4: Moderní technologie a hospodaření v lesích

Priorita IV.: Podnikání a zaměstnanost

IV.1: Podpora zakládání a rozvoje malých a středních podniků
Souvisí Priorita 3 – opatření 3.1, 3.3.
IV.2: Podpora místních produktů, tradičních služeb a výrob
Souvisí Priorita 3 – opatření 3.1, 3.3, Priorita 6 – opatření 6.3.
IV.3: Poradenství, školení a vzdělávání nezaměstnaných
Souvisí Priorita 1 – opatření 1.2.

Priorita V.: Cestovní ruch

V.1: Zvyšování kvality a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
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Souvisí Priorita 2 – opatření 2.1, Priorita 3 – opatření 3.1, 3.2, Priorita 6 – opatření
6.1, 6.3, 6.5.
V.2: Podpora využití tradic v oblasti cestovního ruchu
Souvisí Priorita 6.
V.3: Marketing a podpora prodeje produktů cestovního ruchu
Souvisí Priorita 6.
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Příloha 1 Fotodokumentace

Budování strategického týmu bude v hasičské klubovně…ještě tak mít klíče…
duben 2012

První setkání členů budoucího týmu pro strategii Neubuzi…
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Jak se nám dnes pracovalo ?… zpětnovazební dotazník

Od druhé schůzky týmu převažují ženy… SWOT analýza
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…nejdůležitější nápady SWOT analýzy…. A klíčová slova vize ( obrázek dole)

41

Obecní koordinátorka (čelem) to vidí optimisticky…
.

Paní starostka chystá jmenovky…. Zde na ně bude každý vidět

42

Audit zdrojů Neubuzi…. Které jsou dlouhodobě udržitelné?

… teenageři“ „díváte se na nás jako na potížisty“… přesto spolupracujeme!!
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Společná práce strategického týmu

Výsledný audit zdrojů…. Největším zdrojem jsou lidé…

44

Formulujeme vizi a priority… tentokrát na obecním úřadu

Místa moc není… ale vidíme ne výsledky

45

Ať je strategii dobře rozumět!

Dnes jsme udělali vážně hodně práce… cíl je na dohled..

46

… závěrečný maraton… dnes musíme strategii na hrubo dodělat…

… poslední setkání nad hotovým dokumentem… dnes ve škole…

47

Výsledek práce týmu v konečné podobě…

… Tak si můžeme pogratulovat… zvládli jsme to…

48

Čas na přípitek…..
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