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I.   Podpora vzdělávání

Prvořadým cílem pro další  čtyřleté  období bude vytvoření  vize pro podporu vzdělávání,  které 
bude konkurenceschopné nejen vůči okolním ZŠ, ale i osmiletým gymnáziím. 

I.1.    Vzdělávací centrum
            Na místě bývalé školní jídelny U Floriánka 53, je připravováno vybudování Vzdělávacího
            centra, které bude zahrnovat:

− výuku prvního stupně ZŠ
− školní družinu
− knihovnu
− Základní uměleckou školu
− školní bazén (určen pro výuku a pro mimoškolní organizované aktivity)
− víceúčelové sportoviště
− zahradní trakt bude využit pro aktivní odpočinek dětí

Cílem vybudování Vzdělávacího centra je vybudování moderní budovy určené pro školní a vzdělávací 
programy.

I.2.   Základní vzdělávání
            Vedení obce se aktivně zapojí do formulování vize pro Základní a Mateřskou školu do 
            roku 2018. 
            Vedení obce vytvoří organizační a finanční zázemí, které bude zajišťovat naplnění přijaté
            vize.
            Pro potřeby ZŠ bude vybudováno sportovní zázemí u tréninkového fotbalového hřiště.

  
I.3. Sportovní a mimoškolní aktivity
Obec bude  klást  důraz  na  propojení  školních,  sportovních  a  mimoškolních  aktivit.  Jednotlivá 
sportoviště  se  stanou základnou pro organizované sportovní  aktivity  i  pro aktivity  Základní  a 
Mateřské školy.  

         a)  Sportovně společenský areál  Sokolské hřiště
            Základem pro mimoškolní aktivity se stane Sportovně společenský areál – Sokolské hřiště.
            Pro tento areál je zpracovaná studie, která obsahuje:

− sportovní halu
− venkovní sportoviště
− zázemí pro konání společenských akcí
− rekonstrukce Sokolovny na moderní kulturní centrum obce
      b)  Sportovní areál (na místě tréninkového fotbalového hřiště)
      Na místě současného tréninkového fotbalového hřiště vznikne víceúčelový sportovní areál, který 

bude sloužit,  nejen  SK (fotbalistům),  ale  rovněž  Základní  a  Mateřské  škole,  Sokolu  i  dalším 
sportovní veřejnosti

             c)  Park pro aktivní odpočinek
          Pro oddech matek s dětmi, ale i pro odpočinek, či procházku, v klidném a ničím
             neobtěžujícím prostředí bude vybudován „Park - Hlinek“. Park bude umístěn do
             lokality, známé pod názvem Hlinek, a jeho součástí bude:
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-  parková zeleň, která bude respektovat již zasázené stromy a předpokládá výsadbu
   dalších vhodných kultur
- parkový mobiliář (lavičky, odp. koše, stojany na kola, info. tabule)
− dětské hřiště pro děti i pro dospělé

              c)  Knihovna
           Přestěhováním do plánovaného Vzdělávacího centra  vznikne moderní knihovna, která se
               zaměří nejen na půjčování knih, ale i na moderní digitální nosiče (čtečky).
               Dojde k bližší spolupráci s Klubem maminek se zavedením nové služby: půjčování
               hraček pro  nejmenší.
               d)  Celoživotní vzdělávání
               Vize pro podporu vzdělávání bude obsahovat rovněž celoživotní vzdělávání. Jeho
                součástí bude mimo Základní vzdělávání v ZŠ a MŠ následující oblasti:

− předškolní vzdělávání – podpora klubu maminek, kurzy plavání pro nejmenší, 
− vzdělávací programy pro  práci na PC pro seniory,
− kursy zaměřené na finanční gramotnost a jiné

II.  Plán investic a oprav

II.1. Doprava
V dopravě se bude pozornost věnovat zejména následujícím oblastem:

a)  Údržba a oprava komunikací a chodníků
− pravidelná a systémová obnova kompletní infrastruktury
− pravidelný úklid komunikací a chodníků
b)  propojení západní části obce s centrem
Cílem  je  vybudování  bezpečného  propojení  pro  pěší  ulic  U  Hlinku,  U  Hájku,  Dolin  a  Nad 
Dolinami s centrem obce. Reálným řešením je prodloužení stávajícího podchodu u nádraží ČD.
Oprava uličky z ul. Pouzdřanská k nádraží ČD a systémové řešení pro celou tuto lokalitu.
c)  Vybudování nové komunikace okolo areálu bývalého Atraxu (ještě dříve 
Vitany)
Podmínkou  pro  vybudování  této  nové  komunikace  je  majetkové  vypořádání  s  ČD,  kterým v 
současnosti celý pozemek patří.

         Vybudováním této nové komunikace budou vytvořeny podmínky pro úpravu dopravního
            značení pro ulice U Hájku, Sadová, Doliny a Polní. Bude možno řešit jednosměrné ulice atd.

            II.2.  Infrastruktura
           I nadále se budou vytvářet podmínky pro rodinnou výstavbu v obci.
             Obec nebude spolupracovat s žádnými developery, ale sama bude investovat do rozšíření
             infrastruktury potřebnou pro výstavbu rodinných domů venkovského typu.

III. Sociální program

I nadále bude v sociální oblasti věnována pozornost následujícím oblastem:
            a)  sociální program pro seniory a rodiny s dětmi
            b)  poradenství v oblasti sociální pomoci a podpory

c)  postižené rodiny, jedinci, projekt - „Podaná ruka“
V domě pro seniory dojde za spoluúčasti obce k otevření nové služby: Denní stacionář
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                                     IV. Pořádek a bezpečnost v obci

IV.1. Bezpečnost v obci
Ve spolupráci s ČD a SŽDC realizovat výstavbu oboustranného oplocení podél celé železniční tratě v 
intravilánu obce. Jedná se zejména o úsek: přechod na ul. Přibická – směrem na Brno – až po poslední 
zástavbu rodinných domů.  
Do oblasti  pořádku v obci je nutné rovněž zahrnout „bezpečnost“ v obci, kterou může ovlivnit vedení 
obce. Do této oblasti nepatří trestně právní bezpečnost, ta spadá do kompetence policie ČR. 

IV.2.  Bezpečnost v obci
K celkovému zlepšení pořádku v obci je nutné zajistit úklid a regeneraci  ploch, které nejsou v 
majetku obce (jsou v majetku ČD a SŽDC) – jedná se o dlouhodobě neudržované plochy podél 
železnice (od přejezdu přes přejezd lokálky až po ulici Sadová).
− udržovat upravené veřejné plochy
− udržovat čistotu chodníků a komunikací 

V.  Péče o krajinu a zeleň v obci

V.1.     Péče o krajinu
             Dokončení Komplexní pozemkové úpravy, čímž budou řešeny následující oblasti péče o
             krajinu:

-  opatření, sloužící ke zpřístupnění všech pozemků (obecní cesty) 
-  opatření protierozní a vodohospodářské
-  opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability
    (biokoridory, větrolamy atd.).

            V.2.      Pěší zóna Šatava
          Podél říčka Šatava vznikne klidová zóna určena pro procházky, pro aktivní odpočinek.
             Břeh říčky bude kompletně rekultivován a trvalé udržován. 
             Pěší zóna bude doplněná o parkový mobiliář. 

V.2.    Odborná údržba zeleně
             V současné době je zajištěna  údržba zelených ploch v obci. Neexistuje však pravidelná a
              odborná údržba ostatních kultur (stromy, okrasné keře atd.).
              Bude provedeno výběrové řízení na firmu, která bude zajišťovat pravidelnou a odbornou
              údržbu veškerých stromů a keřů na obecních pozemcích.

VI. Společenský život v obci
Společenský život v obci se bude soustředit do následujících oblastí:
− Prvořadým cílem bude propojení základního vzdělávání, sportru a společenského života 

v obci
− Zachování a podpora tradic
− Podpora společenských a zájmových organizací
− Podpora farnosti a její veřejné aktivity
− Podpora Turistického informačního centra
            Centrum volného času ve spolupráci s TIC vytvoří podmínky pro společnou propagaci  
veškerých podnikatelských aktivit  v  naší  obci.  Cílem bude vybudovat  infrastrukturu,  která  dá 
předpoklad pro vyšší návštěvnost naší obce turisty.
Dojde k výrazné podpoře služeb pro turisty.
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