Strategický plán
Průběžná zpráva a pozvánka do pracovních skupin

Milí sousedé,

krétní kroky uskutečnit, abychom dosáhli stanovených cílů“). Současná politická reprezentace obce si
rád bych Vám poděkoval za aktivní a hojnou
zvolila složitější metodu tvorby strategie – komunitní
účast na úvodních besedách k přípravě nového Strapřístup. Znamená to, že nenechává tvorbu strategie na
tegického plánu obce. Mile mě překvapilo, jakou měexpertovi zvenčí, který strategii zpracovává „od storou jsme schopni a ochotni sdílet a diskutovat svůj zálu“, ale snaží se strategii vytvořit zejména za vašeho
jem o rozvoj naší obce. V dnešní uspěchané době to
přičinění a ve spolupráci s vámi.
zdaleka není věc samozřejmá, jakkoli nesmírně důležitá.
Co již proběhlo?
Nyní, po zpracování a vyhodnocení dílčích výV průběhu měsíce září proběhlo 5 setkání s vámi
sledků, vstupujeme do druhé fáze, v níž bu– tři setkání proběhla s občany samostatdeme definovat konkrétní cíle. Za tímto
ných lokalit (Lada a Údolí Raků společúčelem sestavujeme tři pracovní skuně s Hajdaláky, v dalším týdnu Hačálpiny, které se sejdou na veřejně příka), jedno s podnikateli a jedno s obystupných jednáních. Podrobnější invateli Tehova. Ať už se jednalo o seformace Vám na dalším řádcích totkání s obyvateli osad, podnikateli či
hoto oběžníku přináší paní Mgr. Lintehovskou veřejností, cíle setkání byly
da Krajčovič, která pro nás přípravu a
obdobné – pojmenovat klíčové problézpracování Strategického plánu zajišťuje.
my Tehova a zamyslet se nad tím, co je
Tehov dnes a jakým směrem jej rozvíjet dále.
Těším se na další setkání s Vámi,
Pojmenované klíčové problémy pak dále přítomní
David Hlouch, starosta obce bodovali. Vyhodnocení můžete číst dále.
Jak jste jistě mnozí z vás zaregistrovali, v průběhu
měsíce září proběhlo několikero setkání vedení obce
s vámi – občany. Setkání s vámi byla velmi příjemná
a plodná. Děkuji vám za to! Ráda bych vás touto cestou v několika větách spravila o dosažených výstupech a plánu do dalších týdnů.

Co je strategický plán a jak na to jdeme?

A k jakým jsme došli výstupům?*
V osadě Lada (přítomno bylo 38 osob) byly jako
klíčové problémy pojmenovány „těžkotonážní doprava“, „kvalita a stav místních komunikací“ a „nakládání s odpadními vodami“. Z diskuse v Údolí Raků
společně s Hajdaláky (celkem 39 přítomných) vyplynul jeden dominantní problém, a to „přístupové cesty do osad“.

Na úvod pár vět těm, kterým se dorazit nepodařilo.
Co je vůbec strategický plán? K čemu je dobrý? A jak
na to vedení Tehova jde? Strategický plán je základní rozvojový dokument obce či regionu, který by měl
obsahovat hlavní linii, kterou se chce obec profilovat,
které oblasti chce primárně rozvíjet, na co se chce
soustředit v horizontu příštích 15 let (3 až 4 volebních období). Dobrý strategický plán by měl obsahovat vizi (jaký by Tehov za těch 15 let měl být – „kam
jdeme“), rozvojové priority („jakými tématy se bude
primárně zabývat“), cíle či záměry („čeho v těchto té- Na setkání s podnikateli bylo hlavní téma opět „těžkotomatech chceme dosáhnout“) a projekty („jaké kon- nážní doprava“, dále nedořešený „pěší prostupnost obce,

propojení Tehova a osad a dostupnost Světic pro pěší“ a
Na základě diskuse těchto oblastí a klíčových propotřeba „posilovat komunitu obce“. S podnikateli byla blémů s vaším zastupitelstvem jsme došli k vytvoření
dále diskutována jejich podpora ze strany obce (ať už 3 větších tematických celků – tzv. priorit rozvoje, kteformou pomoci s propagací či posílením navigace).
rými se bude strategie zabývat:
Na setkání s občany Hačálky dorazilo 18 občanů a
1. DOPRAVA, INFRASTRUKTURA A
diskutovány byly zejména tamní problémy a to „pěší
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
napojení Hačálky směrem do Tehova a na Světice“,
„organizace území“
„lokalita okolo nové autobusové zastávky“ (osvětlení,
2. OBČANSKÁ VYBAVENOST A
absence chodníku, nedodržování pravidel silničního
VZHLED OBCE
provozu) a „kanalizace“.

„pečujeme“

3. VZDĚLÁVÁNÍ, SOUDRŽNOST A
IDENTITA
„jsme Tehovští“

Jak dále?

Na poslední setkání s obyvateli Tehova dorazilo
okolo 40 osob. Nejčastěji jmenovaný problém byla
opět „těžkotonážní doprava“, ale i nedostatečná občanská vybavenost („absence dětského hřiště“, „sportoviště“, „restaurace“ či „obecního koupaliště“). Diskutovány byly taktéž lokality obce, které jsou v neutěšeném stavu (okolí rybníka u návsi, kostel a přilehlý hřbitov).
Pokud všechny pojmenované klíčové problémy
(zde uveden pouze zlomek – podrobně viz odkaz na
web obce) přiřadíme k jednotlivým tematickým celkům, dojdeme k následujícímu výstupu:

Rozvojové priority jsou pojmenované, dalším úkolem je navrhnout, jakých cílů chceme v těchto oblastech dosáhnout a jakými prostředky. V průběhu měsíce října jsou plánována setkání tzv. pracovních skupin, které toto mají za úkol. Každá priorita rozvoje má
ustavenou pracovní skupinu složenou opět z vás – občanů Tehova. Pracovní skupiny jsou z větší části adresné, případní další zájemci se mohou registrovat u
pana starosty (telefonicky, e-mailem či osobně), který
vám podá podrobnější informace. Setkání pracovních
skupin proběhne ve čtvrtém týdnu měsíce října a to:

úterý 20/10 – PS „organizace území“
středa 21/10 – PS „jsme Tehovští“
čtvrtek 22/10 – PS „pečujeme“.
V průběhu měsíce listopadu pak budou diskutované výstupy kompletovány do návrhu strategického
plánu, následovat bude projednání tohoto výstupu a
po zapracování připomínek bude pak materiál předložen ke schválení Zastupitelstvu obce Tehov.
Na další spolupráci se těší
Mgr. Linda Krajčovič

* Podklady on-line

Kompletní výstupy ze setkání společně s jeho vyhodnocením a grafickým znázorněním viz Zpráva
z tvorby SP obce Tehov na webu obce v sekci Obecní úřad/Strategický plán, http://goo.gl/955Uqa .

