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ÚVOD K NÁVRHOVÉ ČÁSTI
Zastřešujícím rámcem celé strategie je vize, která popisuje budoucí stav, kterého chce město
dosáhnout. Zvolené vize dosáhne město naplněním strategických cílů, tj. prostřednictvím
smysluplných projektů přispívajících k naplnění těchto cílů. Výsledkem debat v pracovní skupině byla
zformulována následující vize strategie:

„Týnec nad Sázavou – město příležitostí a živé kultury“
Na vizi následně navazují další výstupy návrhové části. Zvolené rozvojové cíle Strategie pro kulturu
a volný čas města Týnec nad Sázavou do roku 2028 jsou:
Cíl 1: Modernizace a rozvoj společenských zařízení a prostor
Cíl 2: Uchování a rozvoj kulturního dědictví města
Cíl 3: Podpora rozmanité nabídky kulturních a volnočasových aktivit
Cíl 4: Stimulace zájmu občanů a návštěvníků města k účasti na kulturních
a volnočasových akcích a programech
Cíl 5: Rozvoj spolupráce se zájmovými sdruženími působícími v oblasti kultury a volného
času
Každý cíl má dále vyspecifikována opatření, indikátory, partnery a zodpovědného (viz níže).
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Cíl 1: Modernizace a rozvoj společenských zařízení a prostor
Hlavní opatření








Modernizace a údržba společenských zařízení a prostor (vč. školských) v majetku města
Zpracování pasportizace kulturních a volnočasových zařízení ve vlastnictví města
Podpora kulturních a volnočasových zařízení, která nejsou v majetku města
Zpřístupnění kulturních a volnočasových zařízení znevýhodněným skupinám obyvatel
Výstavba nových zařízení určených kultuře a volnému času ve vlastnictví města (spolkový dům atd.)
Revitalizace krajiny (zejména okolí řeky Sázavy) a veřejných prostranství za účelem využití pro trávení
volného času
Vytváření podmínek pro případné podnikatele v oblasti kultury a volného času

Indikátory


Počet, struktura a technický stav kulturních a volnočasových zařízení

Partneři







Zájmová sdružení
Majitelé kulturních a volnočasových zařízení
Majitelé pozemků
ZŠ, MŠ
Podnikatelé v oblasti kultury a volného času
Komise rady

Zodpovědný realizátor


MěÚ Týnec nad Sázavou – odbor majetku

Cíl 2: Uchování a rozvoj kulturního dědictví města
Hlavní opatření






Ochrana kulturního dědictví města
Realizace významných výročí k posílení identity obyvatel
Podpora výuky kulturních dědictví v mimoškolním vzdělávání
Publikační činnost (vydávání brožur, knih, publikace článků, …)
Pasportizace památníků, kapliček, zvoniček, křížků, božích muk na území města

Indikátory


Počet aktivit v oblasti kulturního dědictví

Partneři





Zájmová sdružení
Majitelé pozemků
ZŠ, MŠ
Komise rady

Zodpovědný realizátor


MěÚ Týnec nad Sázavou – odbor majetku
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Cíl 3: Podpora rozmanité nabídky kulturních a volnočasových akcí a programů pro občany
Hlavní opatření






Zajištění celoroční nabídky kulturních a volnočasových akcí pro všechny cílové skupiny (pořádání
městem, podpora zájmových a jiných sdružení)
Podpora konání jednorázových akcí regionálního charakteru
Zpřístupnění kulturních a volnočasových akcí znevýhodněným skupinám obyvatel
Rozvoj spolupráce s okolními obcemi (participace na společných projektech)
Podpora participace obyvatel

Indikátory


Počet akcí realizovaných ve městě za rok

Partneři







Zájmová sdružení
Majitelé kulturních a volnočasových zařízení
Majitelé pozemků
ZŠ, MŠ
Podnikatelé v oblasti kultury a volného času
Komise rady

Zodpovědný realizátor


MěÚ Týnec nad Sázavou – kancelář starosty

Cíl 4: Stimulace zájmu občanů a návštěvníků města k účasti na kulturních a volnočasových akcích
a programech
Hlavní opatření





Aktivní vyhledávání nových způsobů efektivní propagace a komunikace s občany
Zvyšování povědomí obyvatel o činnosti zájmových sdružení
Spolupráce s místními částmi a okolními obcemi při propagaci kulturních a volnočasových akcí
Podpora spolupráce s občany (pravidelné konání anket, veřejná projednání, …)

Indikátory


Počet návštěvníků na pravidelných akcích pořádaných městem

Partneři





ZŠ, MŠ
Zájmová sdružení
Dobrovolníci
Komise rady

Zodpovědný realizátor


MěÚ Týnec nad Sázavou – kancelář starosty
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Cíl 5: Rozvoj spolupráce se spolky působícími v oblasti kultury a volného času
Hlavní opatření






Podpora činnosti a rozvoje spolků působících v oblasti kultury a volného času (formou dotace)
Podpora rozšiřování kulturních a volnočasových aktivit v rámci spolků a školy
Používání záštity města jako podpory kulturních a volnočasových akcí
Podpora dobrovolnické činnosti (finanční i nefinanční)
Poskytování pomoci (metodické, poradenské) spolkům při získávání vnějších finančních prostředků

Indikátory




Počet spolků podpořených formou dotace z rozpočtu města
Celková výše poskytnutých dotací spolkům

Partneři




ZŠ, MŠ
Spolky
Komise rady

Zodpovědný realizátor


MěÚ Týnec nad Sázavou – kancelář starosty
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