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ÚVOD:
Z podnětu starosty obce Josefa Šincla, absolventa kurzu komunitního rozvoje pro
starosty pořádaného Svazkem obcí Regionu Ruda a realizovaného Národní sítí
venkovských komunitních škol, se obecní komunita Rovenska zapojila do tvorby
místních strategie umožněné v rámci projektu „Rovné příležitosti ve
venkovských místních partnerstvích“. Po prvních třech setkáních byla komunita
Rovenska vybrána pro dokončení strategického plánu v rámci tohoto projektu.
Strategie je zpracována komunitně týmovým způsobem se zapojením občanů,
zastupitelů a podnikatelů s ohledem na společné dlouhodobé zájmy veřejného
prostoru Rovenska s tím, že po schválení zastupitelstvem se vedle Územního
plánu stane základním strategickým programovým dokumentem obce.
Na základě potřeby evaluace a aktualizace této strategie došlo v roce 2016 ke
komunitnímu projednávání plnění stanovených cílů a definici nových úkolů pro
rozvoje obce. Aktualizovaná strategie byla schválená Zastupitelstvem obce
Rovensko dne…………………. usnesením číslo …………………………
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2. STRATEGICKÁ VIZE 2028
Rovensko je fungující obec spokojených občanů.
Obec vytváří podmínky pro komunitní život ve veřejném prostoru.
Občané jsou motivováni ke spolkovému životu, práci v zájmových skupinách a k udržování
tradic.
Obec se stará o sociálně potřebné a svépomocně je zapojuje.
Chrání přírodní zdroje a odpovědně je využívá, pečuje o krajinný ráz a čistotu životního
prostředí.
Obec vytváří podmínky pro rozličné druhy podnikání.
Obec vytváří podmínky pro celoživotní učení.
Je podporována sounáležitost s obcí zvyšováním povědomí o historickém a kulturním dědictví
obce.
Je podporováno budování cyklostezek a oprava polních a lesních cest pro alternativní a
bezpečné způsoby dopravy, podporu cestovního ruchu a místního podnikání.
Je dobudována infrastruktura pro pěší s cílem zvýšení bezpečnosti.
Obec ve spolupráci s Olomouckým krajem a jimi zřízenými organizacemi usiluje o odklon či
zmírnění intenzity tranzitní dopravy.
Obec vytváří turisticky atraktivní místa a propaguje je. Rovensko jde cestou k nezávislosti a
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 Rovenska.
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-

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

-

Byl proveden audit zdrojů Rovenska s využitím technik týmové práce.

-

Tým zformuloval strategickou vizi obce pro rok 2028.

-

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

-

Byly dohodnuty první termín a perioda 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 tematických okruhů a formální doplnění procesních
parametrů a příloh

-

sociodemografickou analýzu s komentáři k dílčím charakteristikám

-

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

-

rozbor návaznosti strategie na další strategické dokumenty

-

redakci a zpracování strategie do formy dokumentu

Třetí fáze - aktualizace strategie byla zpracována expertně na základě komunitního projednání:
aktualizace sociodemografické analýzy (MAS Horní Pomoraví, o.p.s.)
-

hodnocení naplňování Vize 2028 – Strategický občanský tým

-

doplnění priorit o nová opatření a zrušení neaktuálních opatření – strategický
občanský tým

-

aktualizace návaznosti strategie na další strategické dokumenty (MAS Horní
Pomoraví, o.p.s.)
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STRATEGICKÝ OBČANSKÝ TÝM
Strategický komunitní tým obce byl utvořen takto:
Po realizaci komunitního workshopu, na nějž byli pozváni všichni občané, byli pozváni
nejaktivnější účastníci komunitního workshopu, opakovaně osloveni zastupitelé obce, učitelé
školy a členové spolků a NNO tak, aby byly zastoupeny všechny cílové skupiny obyvatelstva.
Výzva byla zveřejněna s tím, že se může zúčastnit kdokoliv, komu jde o rozvoj Rovenska a chce
se na této práci podílet.
Oslovení zajišťoval prostřednictvím několika komunikačních kanálů starosta a nově vybraná
obecní koordinátorka.
V týmu spolupracovalo 40 lidí, z toho 8 členů zastupitelstva, 17 žen. Podíl na práci týmu a
rozsah týmové práce jsou zachyceny v sumáři týmové práce níže. Průměrný věk členů týmu
byl 44 let a byly zastoupeny všechny věkové, zájmové i profesní kategorie občanů. Tým se
scházel na večerních schůzkách, na termínu konání se vždy dohodl na schůzce předchozí.
Schůzky byly obvykle tříhodinové s jednou přestávkou v půli. Celkem jich bylo 7.
Členové týmu odpracovali ve svém volném čase v týmu strategie celkem 369 hodin
(člověkohodin).
Na aktualizaci Strategického rozvojového plánu obce Rovensko se podílelo 28 osob, z toho
14 žen.
Členové týmu

Jméno

Věk

Sektor

Zaměstnání

Zastupitel

Michaela Bezděková

24

samospráva obce

státní správa

ano

Marcela Machálková

47

občan

administrativní

ne

Petr Wagner

33

samospráva obce

OSVČ

ano

Pavla Domesová

44

občan

státní správa

ne

Petr Král

31

občan

prodavač

ne

Anna Horáková

73

občan

důchodce

ne

Antonín Hrubý

38

soukromý

řidič

ne

Markéta Hrubá

34

občan

zdravotní sestra

ne

František Domes

47

občan

prodavač

ano

Josef Šincl

45

samospráva obce

státní správa

ano

Luděk Matějíček

39

občan + neziskovka

zámečník

ne
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Pavla Wagnerová

43

občan

kuchařka

ne

Luděk Soják

35

soukromý

OSVČ

ne

Božena Sojáková

56

občan

vedoucí školní stravovny

ne

Martin Soják

20

občan

nezaměstnaný

ne

Marek Pelikán

43

občan

stavbyvedoucí

ano

Zbyněk Staudinger

40

občan + neziskovka

finanční poradce

ne

Milan Doleček

37

občan

státní správa

ne

Ing. Tomáš Nedoma

43

samospráva obce

projektant

ano

Josef Valouch

32

občan

vedoucí autoservisu

ne

Anna Valouchová

30

občan

prodejce

ne

Ladislav Indra

52

soukromý

OSVČ

ne

Antonín Hrubý st.

75

zemědělec

důchodce

ne

Pavla Indrová

50

neziskovka

zaměstnanec MŠ

ne

Vlasta Klevetová

57

veřejný

ředitelka ZŠ a MŠ

ne

Jiří Šincl

18

neziskovka

student

ne

Zdenka Šinclová

41

neziskovka

RD

ne

Pavla Schönová

36

veřejný

učitelka ZŠ

ne

Přemysl Čech

41

zemědělec

OSVČ

ne

Milan Matějček

56

občan

strojírenství

ne

Stanislav Klimeš

48

podnikatel

OSVČ

ano

Stanislav Kunert

45

soukromý

OSVČ – autodoprava

ne

Zbyněk Tuleja

47

soukromý

OSVČ

ne

Milan Voráč

47

občan

technik ČEZ

ne

Kateřina Staudingerová

40

občan + neziskovka

účetní

ne

František Krňávek

65

občan

důchodce

Ne

Dagmar Pelikánová

64

neziskovka

důchodce

Ne
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Zdenka Vágnerová

67

občan

důchodce

Ne

Monika Gregušová

30

občan

RD

Ne

Stanislava Gintherová

46

samospráva obce

ekonom

ano

Věra Krmelová
Vladimír Kordas st.
Vladimír Kordas
Pavel Chládek
Lydie Jedelská
Anna Valouchová

Sektorem se rozumí: veřejný (všichni placení z daní, např. škola, zastupitelstvo – soukromý
(podnikatelský zaměstnávající a vytvářející zisk) – občanský (občané a členové spolků a
neziskovek)

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, práce ve skupinách, OPERA. Facilitátor
nezasahoval věcně do práce a neomezoval ani neusměrňoval členy týmu v jejich názorech.

Pravidla strategického týmu
Cíl: Vytvořit strategii Rovenska 2013 – 2028
1.
2.
3.
4.
5.

Budeme dochvilní.
Budeme se bavit o každém názoru.
Každý člen týmu má právo se svobodně vyjádřit, respektuje se.
Chceme dokončit strategii.
Rozhodujeme se za souhlasu všech, nedohodneme-li se, rozhodnutí odložíme.
Tato pravidla jsou otevřený systém.

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

22.1.13

5.2.13

29.4.13

2.5.13

20.5.13

22.5.13

20.6.13

Jste spokojeni s dnešní prací?

69%

69%

94%

80%

91%

93%

100%

Co dnes v programu chybělo? (nic)

95%

75%

100%

92%

91%

100%

100%

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

67%

-

-

72%

78%

93%

92%

Jste spokojeni s facilitací?

74%

66%

96%

86%

97%

97%

100%

Vystihují priority skutečné potřeby
obce, vedou k naplnění vize?

-

-

-

84%

88%

93%

83%

Souhlasíte s formulací strategické vize
pro Vaši obec?

-

-

-

-

97%

97%

-

Komentáře členů týmu Co chybělo, co chcete doplnit
1. setkání – Budování týmu 22. 1. 2013
Co Vám chybělo? Co byste se chtěli dozvědět?
- časová náročnost setkávání, počet? čas?
- Mluvilo se dlouze velmi obecně, uvítala bych zkrátit začátek.
Co by měla obsahovat vize obce na rok 2025?
- prosperující a soběstačná obec (z hlediska zdrojů)
- zlepšení infrastruktury a zeleně v obci
- strategii /plánování, přípravu týmu
- rozvoj obce bez osobního prospěchu zúčastněných
- ekologie, cesta k větší nezávislosti obce
- nechávám zatím otevřené :-)
- rozvoj občanské společnosti, pracovní příležitosti, více stavebních parcel
- samostatnost obce, vlastní zdroje, ekologie
- kvalitní život v obci
- Očekávala jsem, že se to právě dnes dozvím.
- Myslela jsem, že již budeme řešit konkrétní věci.
- řešení zeleně, řešení rozvojových ploch a využití obecních budov a pozemků
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-

životní prostředí, zeleň, obecní budovy obec by měla využívat vlastní zdroje

aby obec byla schopna samostatnosti

Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
- ne
- ne
- ne
- ne
- ne

Setkání strategického týmu 5. 2. 2013
Co Vám chybělo? Co byste se chtěli dozvědět?
- stále se opakuje to samé
- některé body byly totožné s prací při prvním setkání
- návaznost facilitátorů = pokaždé jiný
- chyběly podklady z prvního setkání pro zapracování do SWOT analýzy
- nápady z prvního sezení
- některé podklady z minulých setkání
- nedozvěděl jsem se nic nového
- chyběl mi postup vpřed
- některé body se opakují
- hodnotit náročnost na finance = pravděpodobnost realizace projektů
- rychlejší průběh
- pomalé
- chyběly výstupy z prvního setkání
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
- šlapeme vodu
- opakovaly se věci řečené již na prvním setkání
- Zohlednit komplexnější pohled na problematiku (provázanost, souvislosti).
- ne
- Jde vám o to, aby se ženy více zapojily do rozhodování obce? opakuje se celé sezení dokola
- Nebyl by lepší jeden přednášející?
- ne
- už opravdu ne
- ne

Setkání strategického týmu 29. 4. 2013
Co Vám chybělo? Co byste se chtěli dozvědět?
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
- ne
- nechci
- ne
- ne
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Setkání strategického týmu 2. 5. 2013
Co Vám chybělo? Co byste se chtěli dozvědět?
- stále dokola
- vlastní energie
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
- Kolem obce udržovat pořádek, myslím tím záhumení cesty, přístupy k zem. pozemkům. Dbát a starat se
o zem. pozemky, tj. vysazovat užitkovou zeleň, vrby – lípy – olše – třešně, švestky, jabloně. A vychovávat
občany k úctě ke všemu, co souvisí s pořádkem, dbát o nezávislé zdroje – pitnou vodu, vysazovat, tj.
zalesňovat.
- ne
- zatím ne

Setkání strategického týmu 20. 5. 2013
Co Vám chybělo? Co byste se chtěli dozvědět?
- málo lidí
- více času
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
- ne
- ne

Setkání strategického týmu 22. 5. 2013
Co Vám chybělo? Co byste se chtěli dozvědět?
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
- Spokojenost s dnešní přednáškou - ne
- Zatím nejlepší pocit ze všech setkání strategického týmu!
- ne

Poslední setkání strategického týmu 20. 6. 2013
Co Vám dnes chybělo?
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?

Prezenční listina a sumář týmové práce

Mgr. Michaela Bezděková

22.1.13

5.2.13

X

X

29.4.13 2.5.13
X

X

20.5.13 22.5.13 20.6.13 16.3.16 11.5.16 19.9.16
X

X

X
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Marcela Machálková

X

X

X

X

X

X

Petr Wagner

X

X

X

X

X

X

Pavla Domesová

X

Petr Král

X

Anna Horáková

X

Antonín Hrubý

X

Markéta Hrubá

X

František Domes

X

Josef Šincl

X

X

Luděk Matějíček

X

X

Pavla Wagnerová

X

Luděk Soják

X

Božena Sojáková

X

Martin Soják

X

Marek Pelikán

X

X

Ing. Zbyněk Staudinger

X

X

Milan Doleček

X

X

Ing. Tomáš Nedoma

X

X

Josef Valouch

X

Anna Kochová

X

Ladislav Indra

X

Antonín Hrubý st.

X

Pavla Indrová

X

Mgr. Vlasta Klevetová

X

Jiří Šincl

X

Zdenka Šinclová
Mgr. Pavla Schönová

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ing. Přemysl Čech

X

X

X

X

Milan Matějček

X

X

Stanislav Klimeš

X

X

Stanislav Kunert

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Zbyněk Tuleja

X

Milan Voráč

X

Kateřina Staudingerová

X

František Krňávek

X

Dagmar Pelikánová

X

X

X

Zdenka Vágnerová

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Monika Gregušová
Bc. Stanislava Gintherová

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

Ludmila Štorková

X

Věra Krmelová

X

X

X

Vladimír Kordas st.

X

X

X

X
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Vladimír Kordas

X

Pavel Chládek

X

Lydie Jedelská

X

Anna Valouchová

X
X

X
X

X

4. SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA
I. Úvod
Obec Rovensko leží na silnici č. 359 přibližně 4 km severně od města Zábřeh.
Mapa č. 1: Katastr obce Rovensko a okolních obcí

Zdroj: WMS CUZK

Ke konci roku 2015 měla obec 814 obyvatel ve 250 domech. Půdní fond, který zahrnuje 743
ha, tvoří z nadpoloviční většiny zemědělská půda. Orná půda se na zemědělské půdě podílí z
cca 86%.
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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 Šumperk
- kraj Olomoucký
- Česká republika
Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatelstva na historickém území Rovenska

Zdroj: ČSÚ
Tabulka 1: Počet obyvatel a domů v Rovensku v letech 1869-2011
Rok
Počet obyvatel
Počet domů

Zdroj: ČSÚ

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
617 685 677 744 764 749 746 676 721 710 714 674 732 786
106 107 108 115 121 126 147 156 176 171 187 209 223 250

Počet obyvatel na historickém území Rovenska se do roku 1910 zvyšoval. Poté mírně poklesl v
období 1910-1930. Vývoj počtu obyvatel byl v tomto období velmi podobný vývoji na celém
okrese. Na úrovni kraje a ČR počet obyvatel rostl až do roku 1930.
Po druhé světové válce počet obyvatel při sčítání v roce 1950 klesl o přibližně 9% oproti stavu
roku 1930. V poválečném období počet obyvatel mírně rostl až do roku 1980. V roce 1991 byl
mírně rostoucí trend přerušený, ale již při sčítání roku 2001 žilo v obci opět více obyvatel než v
letech předchozích a v roce 2011 žilo v Rovensku nejvíce obyvatel za celé sledované období.
Vývoj v posledních čtyřech desetiletích ovlivnilo připojení Postřelmůvku v roce 1975 s 357
obyvateli a jeho opětovné oddělení v roce 1989, kdy způsobilo pokles o 339 obyvatel.
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Graf č. 2: Indexový vývoj počtu obyvatel obce Rovensko, okresu Šumperk a Čestké republiky

Zdroj: ČSÚ

Srovnání počtu obyvatel mezi jednotlivými porovnávanými oblastmi bylo provedeno pomocí
indexování absolutních hodnot parametrů obce a jednotlivých oblastí. Hodnoty z roku 1991
jsou považovány za 100%. Hodnoty ostatních let jsou uvedeny jako poměr k hodnotě z roku
1991. Tímto způsobem můžeme porovnat vývoj mezi jednotlivými oblastmi (regiony) bez
zkreslení způsobeném rozdílnými absolutními počty.
Tabulka č. 3: Vývoj věkové struktury obyvatel v Rovensku, okrese, kraji a ČR

Zdroj: ČSÚ
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Graf č. 3: Věková struktura v roce 1991

Zdroj: ČSÚ
Graf č. 4: Věková struktura v roce 2011

Zdroj: ČSÚ
Graf č. 5: Věková struktura v roce 2016
ČR

Kraj

0-14
15-64

okres

65+

Rovensko
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Zdroj: ČSÚ
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Rovensko má oproti srovnávaným regionům výrazně slibnější demografický vývoj. Jako jediné
vykazuje nárůst věkové skupiny 0-14 let. Zatímco mezi lety 1991-2011 vzrostl počet dětí v
Rovensku o cca 6%, v okrese, kraji a ČR poklesl počet dětí o 27-35%! Pozitivní trend obec
Rovensko do roku 2016 neudržela a mezi lety 2011 a 2016 došlo k velmi mírnému poklesu
osob mladších 15 let, a to o 2 % resp. 3 osoby. Mnohem důležitější je nebývale pozitivní trend
indexu stáří, který roste strmým tempem v ČR, Olomouckém kraji i okresu Šumperk. Obec
Rovensko si dlouhodobě drží stagnující vývoj indexu staří, což je velká devíza pro další pozitivní
rozvoj obce, má stabilní počet obyvatel mladších 15 let.
Graf č. 6: Vývoj indexu stáří ve sledovaných regionech
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0

Rovensko
okres
kraj
ČR

0,0

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
Počet ekonomicky aktivních obyvatel v Rovensku vzrostl rychleji než u ostatních regionů a
počet obyvatel ve věku 65 a více let rostl mírnějším tempem.
Graf. 7: Demografický pohyb obyvatel v Rovensko mezi lety 1971 a 2011

Zdroj: ČSÚ
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Počet obyvatel v Rovensku za posledních 40 let rostl jak vlivem pozitivního přirozeného
přírůstku, tak vlivem pozitivního salda migrace obyvatel. Přirozený přírůstek hrál přibližně
třikrát významnější roli než saldo z migrace. Průměrný roční přirozený přírůstek byl 0,203% a
průměrný roční přírůstek z migrace 0,06%.
Z analýzy přirozeného přírůstku a přírůstku stěhováním pouze v období 2002 a 2015 vyplývá,
že obě hlediska nárůstu počtu obyvatel jsou většinu let pozitivní. Za sledované období došlo
k nárůstu počtu obyvatel Rovenska díky přirozenému o 17 obyvatel a díky stěhování v obci
přibylo 67 obyvatel.
Graf č. 8: Faktory růstů obyvatel v letech 2002 až 2015
25
20
15
10
5
0
-5
-10
přírůstek stěhováním

přirozený přírůstek

Zdroj: ČSÚ

III. Vzdělanost
Graf č. 9: Vzdělanostní struktura v roce 2001

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001
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Graf č. 10: Vzdělanostní struktura v roce 2011

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001
Tabulka č. 4: Vývoj vzdělanostní struktury v Rovensku, okrese, kraji a ČR

Zdroj: ČSÚ
Mezi lety 2001 a 2011 došlo ve vzdělanostní struktuře k posílení skupin vyššího středního a
vysokoškolského vzdělání na úkor vzdělanostních skupin neobsahujících maturitní zkoušku.
Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel se téměř zdvojnásobil. Zvýšení ve skupině
vysokoškolského vzdělání bylo v porovnání s ostatními regiony výraznější. Jedná se o velmi
pozitivní fakt prospěšný pro další rozvoj obce.

IV. Náboženství
Graf č. 11: Uvedené náboženská příslušnost v roce 2001

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001
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Graf č. 12: Uvedené náboženská příslušnost v roce 2011

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011
Tabulka 5: Příslušnost k církvím Rovensko, okres, kraj a ČR
2001
bez vyznání
Rovensko
okres
kraj
ČR

věřící

nezjištěno

309

348

71 018

44 389

2011
bez vyznání

75

věřící

nezjištěno

224

192

307

11 160

42 605

19 899

52 941

104 736

238 096

344 162

236 441

58 766

204 867

6 039 991

3 288 088

901 981

3 612 804

1 467 438

4 774 323

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001 a 2011
Při sčítání v roce 2011 odmítlo napříč všemi regiony téměř 50% obyvatel uvést svoji
příslušnost k církvi. V Rovensku poklesl počet obyvatel uvádějících, že jsou bez náboženského
vyznání. Velmi výrazně poklesl počet obyvatel hlásících se k některé z církví a nejvýrazněji
vzrostla skupina obyvatel, u kterých nebyl zjištěný vztah k církví.

20

V. Národnostní složení
Při sčítání obyvatelstva v roce 2011 uvedlo svoji národnost méně obyvatel. Došlo k růstu
počtu obyvatel hlásících se k české nebo moravské národnosti.
Graf č. 13: Národnostní složení v roce 2001

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001
Graf č. 14: Národnostní složení v roce 2011

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011
Tabulka č. 6: Národnostní rozdělení v obci Rovensko, okrese, kraji a ČR

Zdroj: ČSÚ
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VI. Nezaměstnanost
Časový průběh míry nezaměstnanosti v Rovensku kopíruje trendy v ostatních srovnávaných
územích jak v sezónnosti, tak v rámci hospodářského cyklu. Pouze rok 2006 a 2011 významně
vybočuje, kdy v Rovensku bývala nezaměstnanost výrazně vyšší než v ostatních srovnávaných
regionech.
V roce 2012 došlo v souvislosti se změnou řízení Úřadů práce a v souvislosti s úspornými
opatřeními ve státní správě k omezení podrobnosti údajů o nezaměstnanosti. Z tohoto
důvodu obsahuje počínaje rokem 2012 graf pouze data za okres, kraj a republiku.
Graf č. 15: Míra nezaměstnanosti mezi lety 2005 až 2013

Zdroj: MPSV ČR
Od roku 2014 jsou opět dostupná data o podílu nezaměstnaných osob, z kterých vyplývá, že
v Rovensku stejně jako v okrese Šumperk či ORP Zábřeh od března 2014 do srpna 2016
dochází k pozvolnému poklesu nezaměstnanosti v závislosti na pracovní sezóně (nárůst
nezaměstnanosti v zimním období, kdy minimalizovány stavební a zemědělské práce). Od
poloviny roku 2015 je v Rovensku ke stabilně nižší nezaměstnanost než v okrese Šumperk a
dosahuje méně než 6 % procent, což je úroveň, kdy nezaměstnanost nelze chápat, jako
významný společenský či ekonomický problém.
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Graf č. 16: Podíl nezaměstnaných osob v letech 2014 až 2016
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Rovensko

ORP Zábřeh

okres

Zdroj: MPSV, vlastní zpracování dat

VII. Vybavenost obce
V obci je provozována mateřská škola a základní škola nižšího stupně, které provozují dvě třídy
v MŠ a dvě třídy v ZŠ. V mateřské škole došlo v posledních dvou letech k mírnému poklesu
dětí, ale naopak v základní škole dochází k prudkému nárůstu počtu žáků.
V obci lze využít sportovní hřiště a služeb knihovny. Obec je plynofikována, provozuje vodovod
a je dokončena splašková gravitační kanalizace. V obci jsou k dispozici linky autobusové
dopravy spojující obec s okolními městy.
Tabulka č. 7: Vývoj počtu dětí a žáků ve škole
školní rok

MŠ

ZŠ

2011/2012

35

26

2011/2012

35

32

2013/2014

35

30

2014/2015

33

38

2015/2016
32
Zdroj: MěÚ Zábřeh, vlastní zpracování
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VIII. Krajina a nemovité kulturní památky
Index ekologické stability (KES) Rovenska je 0,41.
KES – Koeficient ekologické stability je definován jako poměr ploch tzv.
stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků.
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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
energo-materiálových vkladů
KES >= 3,00
přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou
ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem.
Nemovité kulturní památky

16089/8-1109

boží muka u silnice Rovensko-Postřelmůvek

45088/8-1110

čp.7.

venkovská usedlost

30957/8-1111

č.p.44.

venkovská usedlost
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IX. Struktury občanské společnosti v Rovensku
331 – Příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Rovensko, okres Šumperk, příspěvková
organizace
Rovensko 227

IČ
75029031

701 – sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
SDRUŽENÍ PŘÁTEL ROVENSKÝCH VOD z.s.
Rovensko 211

60801174

Myslivecké sdružení "Vlčí doly" Zábřeh, o.s.
Rovensko 29

65496221

"Občanské sdružení Rovensko"
Rovensko 254

22855785

F.O.F.O. DROZDOV
Rovensko 266

22770798

Myslivecké sdružení Libinsko
Rovensko 13

22740554

Rakovec
Rovensko 52

22607528

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL SOUKROMÉ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Rovensko

62350641

Myslivecké sdružení Moravské vrchy
Rovensko 169

01429086

SDRUŽENÍ ROVENSKÝCH HUDEBNÍKŮ
Rovensko

60801182

TJ Sokol Rovensko
Rovensko

44939655

FC Rovensko z.s.
Rovensko

47999403

Hudební skupina PROMĚNA
Zábřeh na Moravě, Rovensko 204

26526531

731 – organizační jednotka sdružení
AMK ROVENSKO
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Rovensko 33

67341772

OREL JEDNOTA ROVENSKO
Rovensko 140

64986128

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Rovensko
Rovensko

60341980

Sbor dobrovolných hasičů Rovensko
Rovensko, Rovensko

64094936

Český svaz včelařů, ZO Zábřeh
skupina Rovensko

65497210
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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 Silné stránky
ŽP, poloha a krajina
Strategická poloha

W Slabé stránky

O příležitosti

T Hrozby

V zimě špatné ovzduší
(1)

Vlastní zdroje pitné vody
(6)

Napojení kanalizace do
Zábřeha

Udržení vody v krajině (2)

Bývala skládka
komunálních odpadů
Erozní ohrožení
Zhoršená kvalita ovzduší

Čistý potok
Čisté rybníky
Posílení zeleně v
krajině (2)
Zpracování bioodpadu
v obci

Čistota (ne) ovzduší
(3)
Znečištěné ovzduší v
zimním období
Neudržitelnost vod v
krajině (eroze)

Využít vodní zdroje pro
pitný režim občanů (6)
Využití prostor bývalého
rybníka – dolní
Chránit + kumulovat
vodstva

Regulace (vyčištění) potoka
(1)
Navrhnout biokoridory +
Chybí komplexní
biocentra
pozemková úprava
(2)
Obnova zeleně
(stromy, keře) (1) Vyčištění
horního rybníka
Energetická
soběstačnost Rozvod
elektřiny do země
Zemědělci i jednotliví
obyvatelé zatěžují spodní
vody, chybí ochrana a
povědomí obyvatel
Odpadkové koše Odpadky
v příkopech (chataři,
rekreanti z Jes.)
Volné pobíhání psů
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(1)
Úklid po psech
Nedostatečné
zajištění psů majiteli

Správa obce, infrastruktura, doprava
Bezpečnost chodců +
cyklistů (3)
Fungující samospráva
Obec vlastní budovy a
pozemky
Stav obecních budov (1)
Zlepšující se infrastruktura
Budova Junáku
Není provedena
komplexní pozemková
úprava
Budova orlovny

Využití budovy staré školy
(7)

Závislost financování obce
na státu

Cestní síť v extravilánu

Není provázanost
územních plánů
sousedních obcí

Provedení KPÚ (1)

Bezpečné přechody

Málo stavebních parcel
Vedlejší komunikace (8)
Oprava místní komunikace
po kanalizaci (8)

Více stavebních parcel (4)

Chybí zapravení cest po
kanalizaci (4)

Vylepšit záhumení + polní
cesty (1)
Omezit provoz v
bočních ulicích

Nebezpečné úseky
pro děti (3)

Omezit parkování na
chodnících

Chybí měřič rychlosti
/semafor

Nová fasáda na školu
Využít prostor
Chybí chodníky (3) Chodník v bývalé kotelně
Měřič rychlosti (radar)
(chybí) od zastávky k
rybníčku (kritické) (2)
Chodník od OÚ k
obchodu (1)
Chybí obrubníky (1)
Chodník od Vágnerů k MŠ

28

Propojení komunikace
(pěší) horní x dolní
Nepořádek na dolní
zastávce (2)
Zastřešení zastávky
(1)
Oprava zastávky Stojany
na kola u zastávky (1)
Chybí parkoviště u
hřbitova
Chybí parkoviště u
školky Chybí parkovací
místa
Oprava střechy kostela (3)
Chátrají 2 obecní budovy
(1)
Není využití pro 2 obecní
budovy
Rekonstrukce OÚ s
bezbariérovým přístupem
(1) Špatná fasáda ZŠ
Rekonstrukce junácké
klubovny (1)
Oprava a využití objektu
staré školy Úprava
prostoru okolo obchodu
Odpočinkové zóny –
lavičky Nedostatek
stavebních parcel
Finance, podnikání, pracovní příležitosti
Nedostatek peněz (daňové
prahy)
Projekty z fondů EU
Nedostatek čerpání z
Pomoc občanům s
fondů EU
dotacemi na změnu
topení
Financování spolků
Podpora podnikového
sektoru
Málo pracovních
příležitostí
Zjistit zdroje financování
pro život obce (1)
Podpora podnikání +
podnikatelů (drobných)
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Absence finančních zdrojů
Absence informací spolků
o zdrojích peněz

Více pracovních
příležitostí

Vytvoření pracovních
příležitostí

Lidé, spolupráce, kultura, tradice

Aktivní občané
Sounáležitost, spolupráce
občanů
Kulturní akce
Fungující organizace a
spolky v obci

Spolupráce se
zahraničím –
Málo aktivních občanů
partnerské obce
Spolková činnost
Prodej místních produktů
nepokrývá všechny věkové na jednom místě
kategorie
Dodržování tradic
Více kulturních akcí

Odchod mladých

Zviditelnit historii obce
Obnova tradic
Doprava pro pohybově
znevýhodněné seniory
(akce v obci)

Nezájem obyvatel o
zastupitelstva, o věci
veřejné (2)

Obnova místních tradic
Noví obyvatelé: zapojit do
aktivit
Motivovat občany na účast
na zastupitelstvu
Zlepšit komunikaci mezi
občany Podpora spolků
Podpora kulturních
aktivit

Kvalita života a služeb v obci

Fotbalové hřiště

Chybí herní
infrastruktura pro malé
děti
Chybí klub seniorů

Obecní OPS pro služby (4)

Multifunkční hřiště
(výstavba) (1)
Rekonstrukce školního
hřiště

Péče o seniory
Vybavit dětské hřiště u
školy (2)

Sociální zařízení +
šatny na fotbalovém
hřišti

Hlídání dětí

Na místě koupaliště hřiště
Lepší vybavení pro
SDH
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Venkovní sportovní areál
na horním konci (1)
Dětské hřiště za kaplí Areál
(skat. dráha) pro využití
teenagerů – chybí
Nedostatečně zásobený
obchod (1)
Organizované
aktivity pro seniory, pro
ženy, pro matky s dětmi
(1) Nedostatek
volnočasových aktivit pro
všechny
Málo využívané aktivity
(neúčast dětí) Klubovna
pro mládež
(2)
Chybí klubovna pro
teenagery
Taneční zábavy pro mládež
(1)
Zábava pro seniory – pro
osamělé, pravidelná
Klubovna pro seniory
Pečovatelský dům pro
seniory (denní stacionář)
(1)
Chybí odbornější
besedy/přednášky
Informovanost v obci
Obecní rozhlas není slyšet
(2)
Špatné pokrytí mobilních
operátorů/internet
(2)
Chybí Multiplex 4 Nezájem
rodičů o aktivity v obci
Omezení zábavné
pyrotechniky
Omezení používání
sekaček, pil v neděli
Prevence z pohledu policie
Prevence z pohledu hasičů
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Vzdělávání, celoživotní učení
ZŠ + MŠ (2)

Slabá flexibilita
(časová) školky

Vzdělávací kurzy (3)
Zájmová činnost pro starší
Komunitní škola (2)

Chybí hřiště
(vybavení) v areálu ZŠ (2)

Rozšíření školy, MŠ

Dětské hřiště u školy
(1)
Zastaralé sociální zařízení,
kuchyň ZŠ/MŠ (2)
Rekonstrukce ZŠ + jídelny
Rekonstrukce školní
kuchyně
Rekonstrukce sociálního
zařízení ZŠ a MŠ

Cestovní ruch a turistika
Malá turistická atraktivita
(2)

Cyklostezka Zábřeh
(13)
Rozhledna na Háječku
Propojení turistických tras
v rámci MAS

Chybí cyklostezka
Rovensko – Zábřeh
(13)
Cyklostezka na
Zábřeh (3) Vybudování
cyklostezky (2)

Vybudovat koupaliště

Napojení obce
cyklostezkami na okolní
obce
Není rozhledna – turistické
cíle
Není napojení na
turistické značky

Komentář ke SWOT analýze
Rovensko je mladá obec, a to nejenom překvapivě nízkým průměrným věkem, jak je
konstatováno v sociodemografii, ale i přístupem k rozvoji. Komunitní tým vidí nutnost vzít věci
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v obci do svých rukou a zapojit co nejvíce občanů, zejména aktivizovat ke svépomocným
aktivitám teenagery, matky na MD a seniory. Jako největší příležitosti shledává využití budovy
staré školy, vlastní zdroj pitné vody a zejména založení komunitní školy pro celoživotní učení
dospělých. Významným nedostatkem nejenom pro turistický ruch, ale i pro dopravu občanů
obce, je chybějící cyklostezka do Zábřeha. Zajímavou podporovanou myšlenkou je založení
municipální obecně prospěšné společnosti pro zajišťování služeb v obci, která by poskytovala
pracovní příležitosti místním obyvatelům. Za největší ohrožení vedle odchodu mladých vidí
tým ohrožení erozí, které s ohledem na index ekologické stability území je hrozbou více než
reálnou.
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6. AUDIT ZDROJŮ OBCE ROVENSKO
Které jsou klíčové strategické zdroje pro Rovensko?
A
Lidský
potenciál

B
Občanská
vzdělanost

1 Lidské zdroje
Kvalita
Aktivní občané vzdělání
(3)
(5)

C
Výhodná
poloha

D
Přírodní zdroje k
soběstačnosti

Poloha obce
(3)

Lesy
Louky
Pole
(2)

2 Stabilní počet
obyvatelstva v
cca nižším
věku a cca
vyrovnaném
počtu M+Ž
(1)

Aktivní
práce s
dětmi,
zapojení
mladší
generace
(1)

Strategické
umístění
obce
(dobrá
dojezdná
vzdálenost)
(2)

Podzemní voda (1)

3 Generační
soudržnost
(1)

Kvalitní
vzdělávací
místo (MŠ +
ZŠ) (1)

Výhodná
poloha obce
(1)

Obecní les (1)

4 Občanská
sounáležitost
(1)

E
Podnikání s
využitím
místních
zdrojů
Rozvoj
podnikání
(využití
místních
přírodních
zdrojů) (2)

F
Veřejný prostor

Kvalitní
shromažďovací
místa v obci
(orlovna +
fotbalové hřiště)
(1)

Zemědělství (2)

Komentář k auditu zdrojů
Za hlavní strategický zdroj vybral komunitní tým občany obce, kde stojí za zmínku nejenom
aktivita, ale i generační soudržnost a sounáležitost s obcí, významným zdrojem je rovněž
vzdělávání a vzdělanost lidí, stejně jako výhodná poloha a vlastní přírodní zdroje. Zde zejména
s ohledem na SWOT analýzu zaslouží významnou pozornost péče o půdu a nakládání s půdou,
která je velmi intenzivně využívána. Z tohoto pohledu je zemědělství jako strategický zdroj
zdrojem problémovým, protože při současném trendu využívání a degradace půd může vést k
jejich nevratnému poškození. „Zemědělská půda“ byla jedním z hesel ve sloupci „Přírodní
zdroje k soběstačnosti“, které nedostalo žádný preferenční hlas, ale v souvislosti s heslem
„Zemědělství“ se dvěma hlasy se půda paradoxně dostává s ním do konfliktu, protože je
využívána pouze jako výrobní prostředek. Zdrojem je i obecní les. Přesto, že heslo „Východisko
pro nenáročnou turistiku“ nedostalo preferenční body a tudíž v tabulce auditu není, je to také
zajímavý strategický zdroj Rovenska.
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7. STRATEGICKÉ PRIORITY OBCE A JEJICH ČLENĚNÍ
Vize Rovenska 2028
Rovensko je fungující obec spokojených občanů.
Obec vytváří podmínky pro komunitní život ve veřejném prostoru.
Občané jsou motivováni ke spolkovému životu, práci v zájmových skupinách a k udržování
tradic.
Obec se stará o sociálně potřebné a svépomocně je zapojuje.
Chrání přírodní zdroje a odpovědně je využívá, pečuje o krajinný ráz a čistotu životního
prostředí.
Obec vytváří podmínky pro rozličné druhy podnikání.
Obec vytváří podmínky pro CŽU.
Je podporována sounáležitost s obcí zvyšováním povědomí o historickém a kulturním
dědictví obce.
Je podporováno budování cyklostezek a oprava polních a lesních cest pro alternativní a
bezpečné způsoby dopravy, podporu cestovního ruchu a místního podnikání.
Je dobudována infrastruktura pro pěší s cílem zvýšení bezpečnosti.
Obec usiluje o odklon tranzitní dopravy.
Obec vytváří turisticky atraktivní místa a propaguje je.
Rovensko jde cestou k nezávislosti a soběstačnosti.
Aktualizace strategie během roku 2016 obsahovala i evaluaci plnění vize obec Rovensko 2028,
z které vyplývá, že obci se nedaří vytvářet dostatečné podmínky pro podnikání a cestovní
ruchu a odklonit tranzitní dopravu z obce. V oblasti ochrany životního prostředí došlo díky
výstavbě kanalizace a rozvoji třídění odpadů k zlepšení ochrany přírodních zdrojů, ale
nedochází ke zlepšení stavu ovzduší v topné sezóně.
Naopak z projednávání aktualizace strategie vyplývá, že obce Rovensko se daří podporovat
komunitní život, celoživotní účení a spolupracovat na zajištění sociálních služeb.

Priorita 1

ŽP, poloha, krajina

Jsou využívány všechny způsoby pro udržení vody v krajině. Jsou zkvalitňovány tepelné zdroje.
Jsou vytvářeny podmínky pro snižování množství komunálního odpadu. Je zajišťováno zlepšení
prostupnosti krajiny. Je udržována a obnovována zeleň v obci. Je systematicky pečováno o
čistotu v obci. Jsou vyhledávány a chráněny přírodní zdroje obce.

Opatření 1.1 Zakládat biocentra a biokoridory a chránit je (meze, remízky, mokřady).
Opatření 1.2 Motivovat občany ke třídění odpadu.
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Opatření 1.3 Rozšiřovat a modernizovat sběrná místa na tříděný odpad.
Opatření 1.4 Podporovat recyklaci bioodpadu kompostováním.
Opatření 1.5 Provést komplexní pozemkové úpravy.
Opatření 1.6 Provádět kroky k vlastnímu čištění odpadních vod.
Opatření 1.7 Motivovat občany a podnikatelské subjekty k udržování čistoty a zlepšování
prostředí obce.

Opatření 1.8 Podporovat přechod na ekologické vytápění a obnovitelné zdroje energie.

Priorita 2

Správa obce, infrastruktura, doprava

Jsou postupně zlepšovány místní komunikace v obci s cílem zvýšení bezpečnosti. Je udržena
nebo se rozšiřuje dopravní obslužnost. Jsou udržovány a ekonomicky využívány obecní budovy.
Je zajišťováno rozšíření stavební infrastruktury.

Opatření 2.1 Ve spolupráci s ostatními obcemi budovat cyklostezku Zábřeh – Rovensko.
Opatření 2.2 Renovovat a budovat chodníky zejména podél hlavní
silnice.
Opatření 2.3 Vybudovat přechody pro chodce.
Opatření 2.4 Zajišťovat prostředky pro nákup a síť infrastruktury stavebních pozemků a připravit
systém jejich prodeje s předností pro rovenské občany.
Opatření 2.5 Zlepšovat přístup bez bariér do obecních budov.

Priorita 3

Finance, podnikání, pracovní příležitosti

K financování obce je vedle prostředků daňových, EU a LEADER zvyšován podíl vlastních zdrojů.
Jsou podporováni a využíváni místní podnikatelé. Obec vytváří pracovní místa ve vlastním
subjektu zajišťujícím vhodné činnosti v obci. Obec zprostředkovává informace o dostupných
možnostech financování.
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Opatření 3.1 Založit a rozvíjet obecní subjekt poskytující služby, v němž jsou přednostně
zaměstnáváni místní občané.
Opatření 3.2 Využívat obecní majetek jako zdroj financí (lesy, vody, pronájmy
obecních nemovitostí).

Opatření 3.3 Sledovat možnosti dotované výstavby centra pro bydlení seniorů i jako možnosti
pracovních příležitostí.

Priorita 4

Lidé, spolupráce, kultura, tradice, kvalita života a služeb

Jsou vytvářeny podmínky pro spolupráci občanů všech věkových skupin. Jsou podporovány
udržování, obnova a vytváření nových tradic v rámci obecních spolků. Je rozvíjena spolupráce s
obcemi MAS a mikroregionu Zábřežsko. Občané jsou motivováni k zájmu o dění v obci.

Opatření 4.1 Motivovat k účasti na jednání zastupitelstva pro informovanost a získání zpětné
vazby od občanů.
Opatření 4.2 Založit a podporovat přesgenerační divadelní soubor.
Opatření 4.3 Vytvářet prostor pro svépomocné aktivity seniorů a jejich zapojení do života
obce.
Opatření 4.4 Udržovat úspěšné tradice (Hry bez hranic, Člověče, nezlob se, Ostatky, Dětský
den a další) a vytvářet nové.
Opatření 4.5 Podporovat spolky s prioritou práce s mládeží.
Opatření 4.6 Udržovat a budovat dětská hřiště a sportoviště.
Opatření 4.7 Zajistit spolupráci obce a Orla při využití, údržbě a provozu orlovny.
Opatření 4.8 Využívat nové formy komunikace s občany.
Opatření 4.9 Nárokovat zlepšení pokrytí obce signálem mobilních operátorů a digitálním TV
signálem.
Opatření 4.10 Zbudovat komunitní centrum.
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Priorita 5

Vzdělávání a celoživotní učení

S využitím kvalit základní školy jsou zajišťovány a rozšiřovány vzdělávací aktivity pro všechny
občany obce.

Opatření 5.1 Zapojit lidi v produktivním věku a seniory do vzdělávacích a zájmových aktivit s
využitím jejich vlastní svépomoci.
Opatření 5.2Postupně modernizovat a budovat školská zařízení v obci s ohledem na potřeby
občanů Rovenska.

Priorita 6

Cestovní ruch a turistika

Je systematicky zvyšována turistická atraktivita obce, zejména s vazbou na propojení
turistických tras v rámci MAS a mikroregionu Zábřežsko.

Opatření 6.1 Vybudovat cyklostezku na Zábřeh a postupně budovat spojení cyklostezkami s
dalšími obcemi.

Opatření 6.2 Zvyšovat zájem návštěvníků budováním nových turistických atraktivit (rozhledna
na Háječku a další cíle).
Opatření 6.3 Propagovat Rovensko a okolí jako zajímavou turistickou lokalitu uvnitř území
MAS a mikroregionu Zábřežsko.
Aktualizace strategie během roku 2016 obsahovala hodnocení aktuálnosti opatření, díky
kterému byla opatření 1.8, 3.3, 5.1 odstraněna z důvodu splnění či neaktuálnosti. Bylo
vytvořeno i nové opatření vztahující se k vytvoření infrastruktury pro další rozvoj komunitního
života (4.10 Zbudování komunitního centra).
Součásti hodnocení strategie byla i definice prioritních opatření, které jsou výše označeny
ztučněným textem. Z veřejného projednání vyplynulo, že prioritní je opatření:
 1.2 Motivovat občany ke třídění odpadu.
 2.1 Ve spolupráci s ostatními obcemi budovat cyklostezku Zábřeh – Rovensko.
38







2.4 Zajišťovat prostředky pro nákup a síť infrastruktury stavebních pozemků a připravit
systém jejich prodeje s předností pro rovenské občany.
3.3 Sledovat možnosti dotované výstavby centra pro bydlení seniorů i jako možnosti
pracovních příležitostí.
4.5 Podporovat spolky s prioritou práce s mládeží.
4.10 Zbudovat komunitní centrum.
5.2 Postupně modernizovat a budovat školská zařízení v obci s ohledem na potřeby
občanů Rovenska.

8. KALENDÁŘ AKTUALIZACE STRATEGIE
V roce 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 se zapojením občanské
společnosti, všech sektorů a politických stran s využitím facilitované práce v týmu.

9. VAZBA STRATEGIE NA DALŠÍ STRATEGICKÉ
DOKUMENTY
A.
V současné době je platný Územního plánu obce Rovensko se 2 změnami. V roce 2017
je předpokládáno zahájení prací na novém ÚP..
B.
Nejblíže vyšším strategickým dokumentem je Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví (SCLLD). V následujícím popisu je uvedena souvislost
priorit a opatření této strategie s prioritami a opatřeními strategie MAS. Pozn.: V rámečcích
jsou priority SCLLD MAS Horní Pomoraví, tučně opatření SCLLD a kurzívou jsou uvedeny
související priority a opatření strategie Rovenska.
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Lidské zdroje
1.1 Fungující a kvalitní školství
Opatření 5.23 Postupně modernizovat a budovat školská zařízení v obci s ohledem na potřeby občanů
Rovenska.
1.2 Rozvinutý komunitní život
Opatření 4.1 Motivovat k účasti na jednání zastupitelstva pro informovanost a získání zpětné vazby od
občanů.
Opatření 4.2 Založit a podporovat přesgenerační divadelní soubor.
Opatření 4.3 Vytvářet prostor pro svépomocné aktivity seniorů a jejich zapojení do života obce.
Opatření 4.4 Udržovat úspěšné tradice (Hry bez hranic, Člověče, nezlob se, Ostatky, Dětský den a další)
a vytvářet nové.
Opatření 4.5 Podporovat spolky s prioritou práce s mládeží.
Opatření 4.6 Udržovat a budovat dětská hřiště a sportoviště.
Opatření 4.7 Zajistit spolupráci obce a Orla při využití, údržbě a provozu orlovny.
Opatření 4.8 Využívat nové formy komunikace s občany.
Opatření 4.10 Zbudování komunitního centra
Opatření 5.12 Zapojit lidi v produktivním věku a seniory do vzdělávacích a zájmových aktivit s využitím
jejich vlastní svépomoci.
1.3 Rozvinutá sociální síť a kvalitní péče o sociálně potřebné
Opatření 3.3 Sledovat možnosti dotované výstavby centra pro bydlení seniorů i jako možnosti
pracovních příležitostí.

Podnikání a zaměstnanost
2.1 Ekonomicky silný region
Opatření 3.1 Založit a rozvíjet obecní subjekt poskytující služby, v němž jsou přednostně zaměstnáváni
místní občané.
Opatření 3.2 Využívat obecní majetek jako zdroj financí (lesy, vody, pronájmy obecních nemovitostí).
2.2 Silný pracovní potenciál

---

Zemědělství a životní prostředí
3.1 Udržitelné zemědělství
Opatření 1.4 Podporovat recyklaci bioodpadu kompostováním.
Opatření 1.5 Provést komplexní pozemkové úpravy.
3.2 Zdravé životní prostředí
Opatření 1.1 Zakládat biocentra a biokoridory a chránit je (meze, remízky, mokřady).
Opatření 1.2 Motivovat občany ke třídění odpadu.
Opatření 1.3 Rozšiřovat a modernizovat sběrná místa na tříděný odpad.
Opatření 1.6 Provádět kroky k vlastnímu čištění odpadních vod.
Opatření 1.7 Motivovat občany a podnikatelské subjekty k udržování čistoty a zlepšování prostředí
obce.
Opatření 1.8 Podporovat přechod na ekologické vytápění a obnovitelné zdroje energie.
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Rozvoj obcí
4.1 Spokojený život obyvatel v obcích a kvalitní obecní infrastruktura
Opatření 2.4 Zajišťovat prostředky pro nákup a síť infrastruktury stavebních pozemků a připravit systém
jejich prodeje s předností pro rovenské občany.
Opatření 2.5 Zlepšovat přístup bez bariér do obecních budov.
Opatření 4.9 Nárokovat zlepšení pokrytí obce signálem mobilních operátorů a digitálním TV signálem.
4.2 Bezpečná doprava a dopravní dostupnost
Opatření 2.1 Ve spolupráci s ostatními obcemi budovat cyklostezku Zábřeh – Rovensko.
Opatření 2.2 Renovovat a budovat chodníky zejména podél hlavní silnice.
Opatření 2.3 Vybudovat přechody pro chodce.
4.3 Osvícená místní politika, partnerství a spolupráce

Cestovní ruch a kulturní dědictví
5.1 Rozvinutý a živý cestovní ruch
Opatření 6.1 Vybudovat cyklostezku na Zábřeh a postupně budovat spojení cyklostezkami s dalšími
obcemi.
Opatření 6.2 Zvyšovat zájem návštěvníků budováním nových turistických atraktivit (rozhledna na Háječku
a další cíle).
Opatření 6.3 Propagovat Rovensko a okolí jako zajímavou turistickou lokalitu uvnitř území MAS a
mikroregionu Zábřežsko.
5.2 Zachovalé kulturní dědictví
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