Klíčová oblast 4: VOLNÝ ČAS
Vize rozvoje oblasti
Volný čas v Mokrovousích v roce 2030
V obci je dobré zázemí pro kulturní, společenské a sportovní aktivity a relaxaci. Obec
žije bohatým společenským životem, konají se zde akce, které přispívají k pospolité
atmosféře, jsou udržovány tradiční akce a vytvářeny nové. Možnosti vyžití ve volném čase
mají obyvatelé i návštěvníci všech věkových kategorií.
Fungují zde zájmová sdružení, aktivní Sbor dobrovolných hasičů, obec i obyvatelé
podporují rozvoj volnočasových aktivit, podílí se na jejich organizaci a aktivně se akcí
a aktivit účastní.
Obec dostatečně informuje o nabídce volnočasových aktivit v obci i v okolí
a spolupracuje s okolními obcemi na rozšiřování nabídky využití volného času.

Strategické cíle
Strategický cíl

Indikátor

o I-S-4.I.1 Počet
stávajících tradičních
akcí (↔)
o I-S-4.I.2 Počet nových
akcí (↑)
o I-S-4.I.3 Spokojenost
obyvatel s nabídkou
aktivit volného času (↑)
o I-S-4.II.1 Spokojenost
S-4.II. Zajistit dobrou materiálně
obyvatel a návštěvníků
technickou základnu pro aktivity
s podmínkami
volného času a místa setkávání
pro aktivity volného
obyvatel
času a společenský
život
o I-S-4.III.1 Počet
S-4.III Zajistit spolupráci subjektů v obci
aktivně
i s okolními obcemi na rozvoji aktivit
spolupracujících
volného času a aktivní účast občanů,
subjektů a obyvatel (↑)
podporovat zakládání spolků
S-4.IV Zajistit dostatečnou informovanost o I-S-4.IV.1 Spokojenost
obyvatel
o aktivitách volného času v obci
s informovaností
i okolí
o aktivitách volného
času (↑)
S-4.I Zajistit pestrou nabídku zájmových,
sportovních, kulturních,
společenských, vzdělávacích
a dalších aktivit volného času
pro obyvatele i návštěvníky obce
všech věkových kategorií, udržovat
stávající a vytvářet nové akce

Prostředek
ověření
o PO-S-4.I.1
Evidence
o PO-S-4.I.2
Evidence
o PO-S-4.I.3
Anketa
o PO-S-4.II.1
Anketa

o PO-S-4.III.1
Evidence

o PO-S-4.IV.1
Anketa

Podoblasti:
4.1

Nabídka aktivit volného času a společenský život

4.2

Informovanost, spolupráce pro aktivity volného času

4.3

Materiálně-technické a finanční zajištění aktivit volného času

Specifické cíle
4.1 Nabídka aktivit volného času a společenský život
Specifické cíle
4.1.1

4.1.2

Zachovat a dále rozvíjet stávající akce
volného času, udržet jejich kvalitu

Vytvářet nové akce a aktivity volného
času pro všechny věkové kategorie

4.1.3

Podporovat sportovní akce a aktivity

4.1.4

Podporovat akce a aktivity pro děti

4.1.5

Ve spolupráci s náctiletými zajišťovat
jejich vyžití ve volném čase,
organizované i neorganizované

4.1.6

Podporovat setkávání seniorů a akce pro
ně

4.1.7

Budovat naučné a zábavné trasy v obci
a okolí

Indikátor
o I-4.1.1.1 Počet
tradičních obecních
akcí/rok (╧)
o I-4.1.1.2
Spokojenost
obyvatel s novými
akcemi a aktivitami
volného času /4 roky
o I-4.1.2.1 Počet nově
realizovaných akcí
a aktivit / rok
o I-4.1.2.2
Spokojenost
obyvatel s novými
akcemi a aktivitami
volného času /4 roky
o I-4.1.3.1 Počet
sportovních akcí
a aktivit/rok
o I-4.1.4.1 Počet akcí
a aktivit pro děti/rok

Prostředek
ověření
o PO-4.1.1.1
Evidence
o PO-4.1.1.2
Anketa

o PO-4.1.2.1
Evidence
o PO-4.1.2.2
Anketa

o PO-4.1.3.1
Evidence
o PO-4.1.4.1
o Evidence

o I-4.1.5.1
Spokojenost
náctiletých
s trávením volného
času/2 roky (↑)
o I-4.1.6.1 Počet akcí
pro seniory/rok (↑)

o PO-4.1.5.1
Anketa

o I-4.1.7.1 Počet
naučných tras v obci
a okolí/rok (↑)

o PO-4.1.7.1
Evidence

4.2 Informovanost, spolupráce pro aktivity volného času

o PO-4.1.6.1
Evidence

Specifické cíle
4.2.1

Zajišťovat informovanost o nabídce
volnočasových akcí a aktivit v obci
a okolí; vytvářet a zveřejňovat Kalendář
akcí na rok

4.2.2

Zajistit zpětnou vazbu od účastníků akcí
a aktivit volného času

4.2.3

Spolupracovat v rámci obce při
organizování akcí a aktivit pro volný čas

Indikátor
o I-4.2.1.1 Kalendář
akcí na rok vytvořen
a zveřejněn
do začátku
následujícího
roku/rok (A/N)
o I-4.2.2.1
Spokojenost
účastníků akcí (↑)
o I-4.2.3.1 Počet
společně
realizovaných akcí
a aktivit v obci/rok
(↑)

Prostředek
ověření
o PO-4.2.1.1
Zveřejněný
Kalendář akcí
na rok

o PO-4.2.2.1
Zpětná vazba
o PO-4.2.3.1
Zpráva

4.3 Materiálně-technické a finanční zajištění aktivit volného času
Specifické cíle
4.3.1

4.3.2

Zrekonstruovat prostory pro setkávání
obyvatel a pořádání kulturních
a společenských akcí a volnočasových
aktivit

Vybudovat multifunkční sportovní areál
se zázemím

4.3.3

Ve spolupráci s mladistvými vytvářet
a upravovat místa pro neformální
venkovní setkávání

4.3.4

Rekonstruovat klubovnu

4.3.5

Zpracovat nová pravidla pro využívání
klubovny a zveřejnit je

Indikátor
o I-4.3.1.1 Prostory
pro setkávání
zrekonstruovány
(A/N)
o I-4.3.1.2
Spokojenost
obyvatel
s prostorami
pro setkávání/4 roky
(↑)
o I-4.3.2.1
Multifunkční
sportovní areál se
zázemím vybudován
(A/N)
o I-4.3.2.2
Spokojenost
obyvatel se zázemím
pro sportovní
aktivity/4 roky (↑)
o I-4.3.3.1
Spokojenost
mladistvých
s možnostmi
neformálního
setkávání/4 roky (↑)
o I-4.3.4.1 Klubovna
rekonstruována
(A/N)
o I-4.3.5.1 Nová
pravidla pro

Prostředek
ověření
o PO-4.3.1.1
Zpráva

o PO-4.3.1.2
Anketa

o PO-4.3.2.1
Zpráva

o PO-4.3.2.2
Anketa

o PO-4.3.3.1
Anketa

o PO-4.3.4.1
Zpráva
o PO-4.3.5.1
Nová pravidla

4.3.6

Po získání pozemku pod požární nádrží
tuto nádrž upravit a zachovat možnost
koupání

o

4.3.7

Vybudovat cestu ke kiosku vč. přístupu
na obecní pozemky

o

4.3.8

Zajistit finanční prostředky pro zájmová
sdružení a aktivity volného času

o

o

4.3.9

Udržovat dětská hřiště v dobrém stavu

o

využívání klubovny
zpracována
a zveřejněna do XII.
2017
I-4.3.6.1 Požární
nádrž upravena
(dle dle termínu
získání pozemku
bude upřesněno)
I-4.3.7.1 Cesta
ke kiosku
vč. přístupu
na obecní pozemek
vybudována do XII.
2020
I-4.3.8.1 Objem
finančních
prostředků
pro aktivity volného
času/rok
I-4.3.8.2 Objem
finančních
prostředků
pro aktivity volného
času z externích
zdrojů/rok
I-4.3.9.1
Spokojenost
obyvatel s dětskými
hřišti/4 roky (↑)

pro využívání
klubovny

o PO-4.3.6.1
Zpráva

o PO-4.3.7.1
Zpráva

o PO-4.3.8.1
Rozpočet obce

o PO-4.3.8.2
Evidence

o PO-4.3.9.1
Rozpočet obce

