STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LUČANY NAD NISOU 2018 - 2023

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
MĚSTA LUČANY NAD NISOU
2018 - 2023

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LUČANY NAD NISOU 2018 - 2023

OBSAH:
a.

Úvod

str.3

b.

Obecné údaje a historie města

str.4

c.

Strategický plán rozvoje města

str.7

c.1

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA A DOPRAVA

str.8

c.2

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

str.10

c.3

SPORT, REKREACE A CESTOVNÍ RUCH

str.13

c.4

KULTURA

str.16

c.5

SLUŽBY

str.18

c.6

SOCIÁLNÍ SFÉRA A ZDRAVOTNICTVÍ

str.20

c.7

ŠKOLSTVÍ

str.22

c.8

EKONOMIKA, SAMOSPRÁVA, PODNIKÁNÍ A BYDLENÍ

str.24

V Lučanech nad Nisou v lednu 2018

za kolektiv autorů Ing. arch. Petra Zajíčková

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LUČANY NAD NISOU 2018 - 2023

a.

ÚVOD

Strategický plán rozvoje města deklaruje zájem samosprávy na zodpovědném růstu města
Lučany nad Nisou a vymezujeme konkrétně priority a směry rozvoje našeho města do
budoucnosti.
Strategický plán rozvoje města definuje cíle města a konkrétní rozvojové projekty. Umožňuje
lépe plánovat a hospodařit s finančními prostředky, včetně usnadnění přístupu k čerpání
prostředků z EU. Strategický plán rozvoje města také podporuje komunikaci s veřejností a
podnikateli tím, že pomáhá překonat odpor ke změnám a informuje o nových příležitostech a
záměrech města.
Prostředky města jsou značně omezené a každý rozvoj je tudíž o prioritách. Výsledným
efektem by mělo být maximální možné využití příležitostí a silných stránek a snížení slabých
stránek a ohrožení města. Naší snahou je zajistit pro město maximální možné využití
příležitostí, které nabízejí dotační tituly z EU, ale také národní dotace, krajské dotace a granty.
Město Lučany nad Nisou se soustředí na zajištění moderní infrastruktury a zajištění
dlouhodobě udržitelného rozvoje v oblasti školství, sportu a cestovního ruchu.
Potřeba a charakter strategického plánu
Strategický plán rozvoje města (dále SPRM) je základním střednědobým programem
samosprávy pro řízení budoucího rozvoje města. Je zde deklarována vize města, která je
všeobecnou dohodou o budoucnosti. Na základě analýz definuje cíle města a navrhuje
konkrétní rozvojové projekty. Umožní tak lépe plánovat a dobře hospodařit s finančními
prostředky rozpočtu města včetně účelného čerpání prostředků nejen z fondů EU.
Strategický plán rozvoje města vychází z celostátních koncepcí, jako je Národní rozvojový plán
a Strategie regionálního rozvoje ČR.
Metodika zpracování
Strategický plán rozvoje byl připraven ve spolupráci zastupitelstva a odborného konzultanta.
V první řadě došlo k definování výchozího stavu města (profilu). Byl zhodnocen současný stav
a vymezeny základní závěry a trendy vývoje v posledních letech. Následně byla volena klasická
konstrukce SPRM s cílem co nejvíce zmapovat příležitosti rozvoje města, její ohrožení, silné i
slabé stránky (SWOT analýza) a dobrat se ke konkrétním oblastem strategických cílů
směřujících k realizaci vize. Strategické cíle byly voleny s ohledem na reálné možnosti města a
jsou klíčové pro zpracovávání akčních plánů a projektů, ke kterým bude docházet v průběhu
realizace celé strategie.
Pro stanovení dalších prací bylo nutné definovat vizi města, tedy nejobecnější formu přání
toho, jaké by město Lučany nad Nisou mělo být jak v střednědobém tak v dlouhodobém
horizontu cca 20 let, práce na SPRM byly zahájeny již v roce 2007.
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b.

OBECNÉ ÚDAJE A HISTORIE MĚSTA
status:
město
NUTS 5 (obec):
CZ0512 563692
kraj (NUTS 3):
Liberecký (CZ051)
okres (NUTS 4):
Jablonec nad Nisou (CZ0512)
obec s rozšířenou působností:
Jablonec nad Nisou
historická země:
Čechy
katastrální výměra: 13,13 km²
počet obyvatel:
1800 (leden 2018)
zeměpisná šířka:
50° 44’ 51’’
zeměpisná délka:
15° 13’ 9’’
nadmořská výška:
598 m
PSČ:
466 02 (Jindřichov), 468 44 (Horní Maxov) a 468 71 (Lučany nad Nisou)
zákl. sídelní jednotky: 6
části obce:
3
katastrální území:
3
adresa městského úřadu: Lučany nad Nisou 333, 468 71 Lučany nad Nisou
starosta /starostka: Jiří Řešátko
oficiální web:
http://www.lucany.cz
e-mail:
lucany@lucany.cz

Lučany nad Nisou, dříve Wiesenthal, leží uprostřed jabloneckého okresu na ploše 10 km2
jižně od Janova nad Nisou a Josefova Dolu, západně od Jiřetína pod Bukovou a Smržovky,
severně od Nové Vsi nad Nisou a východně od Jablonce nad Nisou. Město je vzdáleno cca 4
km od Jablonce nad Nisou a 15 km od Liberce.
Přesné datum vzniku obce nelze doložit. První písemná zmínka o Lučanech nad Nisou u
Jablonce nad Nisou je z roku 1623. Nalezneme ji v kronice sklářské rodiny Schürerů z
Waldheimu ve Mšeně, kdy jako kmotr při křtu je uveden Bartoloměj Fischer, rychtář Lučan
nad Nisou. Další písemnou zmínku nalezneme v Urbáři semilském z roku 1634. Při založení
patřila obec k panství semilskému, jehož majiteli byli páni ze Smiřic. Roku 1635 připadá
panství rodu Desfours, kteří sem přišli z Lotrinska ve východní Francii. V roce 1647 je jméno
obce uvedeno na zvonu kostela ve Smržovce. Hrabě Albrecht Maxmilián I. Desfours oddělil v
roce 1662 statek Smržovku s vesnicemi Smržovkou, Tanvaldem, Lučany nad Nisou, Novou
Vsí a Janovem ze semilského panství. Roku 1679 se panství Hrubý Rohozec spojilo se
Smržovkou. Sídlo vrchnosti pro tuto oblast bylo ve Smržovce na zámečku.
Nejstarší pozemková kniha je z roku 1708 a je dokladem toho, že obživu lučanským
poskytovalo drobné zemědělství, domácí tkalcovství a předení. Sklářská výroba přišla do
Lučan nad Nisou teprve v 18. století.
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Jméno obce je pravděpodobně odvozeno od lučanského údolí, kterým protéká Lučanská
Nisa, která pramení na jihovýchodní straně Veisova kopce, protéká mokřadem u pily a dále
pokračuje směrem do středu obce, kde se do ní vlévá potok, který pramení v údolí pod
křížkem (směrem z Lučan nad Nisou na Horní Maxov). V Dolních Lučanech se Lučanská Nisa
vlévá do Lužické Nisy, která pramení na Nové Vsi nad Nisou. V mokřadu na Malé Straně (PR
Malá Strana) pramení vodní tok Malostranský potok (Rábenka), který v Janově nad Nisou
vtéká do Bílé Nisy, která potom v Jablonci nad Nisou vtéká do Lužické Nisy, která vtéká do
Odry a ta teče do Baltského moře. Dalším vodním tokem je Smržovský potok, který pramení
v mokřadu pod kostelem v Horním Maxově a v Böhmově kotlině se do Smržovského potoka
vlévá bezejmenný vodní tok (levý přítok), který pramení nedaleko hřbitova v Horním
Maxově. Nedaleko skokanských můstků v Horních Lučanech se vlévá do Smržovského
potoka bezejmenný vodní tok (levý přítok), který pramení pod vrchem Buková. Smržovský
potok dále protéká Gruntem a Smržovkou a před Tanvaldem se vlévá do Kamenice, která se
vlévá do Jizery a ta se vlévá do Labe, který teče do Severního moře. Území města Lučan nad
Nisou leží na rozvodí dvou moří Baltského moře a Severního moře. Zatím co Lužická Nisa
jako přítok Odry teče do Baltského moře, tak Smržovský potok vtéká do Kamenice, která je
přítokem Jizery, která vtéká do Labe, a to teče do Severního moře. Nejvyšším bodem silnice
do Smržovky, v místě zvaném Krojčenk (Kreuzschenk) prochází rozvodí dvou moří.
V roce 1850 byla odstraněna vrchnostenská neboli patrimoniální správa. Někdejší vrchností
dosazované rychtáře vystřídali volení starostové a na místě poddanských vsí se vytvořily
obce jako společenstva nezávislých a svéprávných občanů.
V roce 1883 byl založen hřbitov a v roce 1889 byla dokončena stavba kostela. Od roku 1886
měla obec i vlastního strážníka.
Školství - zpočátku se nepravidelně vyučovalo v různých místnostech a statcích. Vznik
provizorních školních místností a vyučování můžeme zařadit do roku 1766. Od roku 1858
existovala dvoutřídka a roce 1864 byla postavena zděná škola, která byla rozdělena do šesti
tříd. V roce 1881 vznikla průmyslová škola kreslící a v roce 1887 to byla škola pro další
vzdělávání (živnostenská škola pokračovací). Soukromá škola „Madam Zappe“ jedné
Švýcarky byla mezi dvěma světovými válkami francouzským internátem. Vyučovala se zde
francouzština. V polovině dvacátých let byla otevřena škola pro českou menšinu.
Roku 1867 získala obec poštu a telegraf, telefon získala v roce 1893. V této době na základě
rozhodnutí císaře Františka Josefa I., z 2. 12. 1892 se Lučany nad Nisou mohly nazývat
městysem s tržním právem. V roce 1894 byla dokončena železniční trať a zřízena zastávka v
Dolních Lučanech. V 1905 - 1906 byl zaveden plyn a v roce 1913 byl městys elektrifikován.
V roce 1913 rozhodnutím již dříve zmíněného panovníka byly Lučany nad Nisou povýšeny na
město a v té době patrně získaly i svůj vlastní znak, v němž je na tmavě modrém štítě
stříbrný pelikán s rozepjatými křídly, krmící tři mláďata v hnízdě (tento symbol se používal
přibližně od roku 1850, kdy byl znázorněn na obecní pečeti).
V roce 1945 na konci války byl ustaven národní výbor československý později místní správní
komise. Později to byl místní národní výbor. V té době obec Lučany nad Nisou přišla o statut
města. Následoval obecní úřad a v současné době je to opět městský úřad.
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Na počátku roku 2005 obec zažádala o navrácení historického statutu města a ten ji byl
rozhodnutím Parlamentu České republiky 10. října 2006 navrácen.
Za územní správní reformy v roce 1960 byl k Lučanům nad Nisou připojen Horní Maxov a
Jindřichov.
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c.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA

Strategickým plánem je vytvořit z Lučan nad Nisou, Horního Maxova a Jindřichova oblast
určenou pro bydlení v krásném přírodním prostředí, která bude současně schopná trvale
udržitelného rozvoje díky profilaci na rekreaci, sport a cestovní ruch. Na všechny výše uvedené
funkce je vázán rozvoj služeb a s tím spojený nárůst počtu pracovních míst, který by ovšem
neměl být na úkor krajiny a kvality bydlení (například vytvořením průmyslové zóny).
Lučany nad Nisou, Jindřichov a Horní Maxov musí maximálně využít to, co zde již máme: tj.
vysoce kvalitní životní prostředí, které je atraktivní pro celoroční sportovní vyžití a rekreaci.
Rozšíření nabídky v této oblasti podpoří možnost získání dotací na podporu jednotlivých
aktivit, které jsou dále uvedeny v jednotlivých kapitolách.
Strategický plán vytváří kostru, na jejímž základě bude město směřovat do dalších let.
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c.1 VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA A DOPRAVA
Veřejná infrastruktura představuje jeden ze základních stavebních kamenů, předpokladů pro
trvale udržitelný rozvoj města.
Mezi prvky veřejné infrastruktury patří především:
-

inženýrské sítě: vodovod, plynovod, kanalizace, veřejné osvětlení a rozvodná
elektrická síť,

-

dopravní infrastruktura: osou dopravní infrastruktury je silnice I. třídy číslo I/14
procházející územím města Lučany nad Nisou přibližně v ose východ západ, která
zajišťuje spojení s městy Jablonec nad Nisou a Liberec na jedné straně a městy
Smržovkou, Desnou a Tanvaldem na straně druhé, důležité jsou i krajské silnice III.
třídy číslo 29035 (z Lučany nad Nisou přes Jindřichov do Janova nad Nisou), 29036
(přes Horní Maxov do Janova nad Nisou), 29037 (z Nové Vsi nad Nisou přes
Smržovku, Lučany nad Nisou, Horní Maxov do Josefova Dolu), 29039 (přes Horní
Maxov, Lučany nad Nisou do Josefova Dolu) a 29038 (Grunt, Horní Lučany), dále
místní komunikace II. až IV. třídy a účelové komunikace, důležitá je též železniční
trať Liberec - Tanvald - Harrachov, která na území města Lučany nad Nisou kopíruje
směr silnice I. třídy číslo I/14,

-

pro účely tohoto dokumentu nejsou turistické cesty, lesní cesty, cyklostezky
zařazeny do tohoto oddílu, ale je jim věnována pozornost v části c. 3 Sport,
rekreace a cestovní ruch.

SWOT analýza
Silné stránky
1.
2.
3.
4.

silnice I. třídy číslo I/14
dobrá dopravní obslužnost po stránce automobilové dopravy i železnice
stávající napojení na hlavní kanalizační řád z Jablonce nad Nisou
výhodná dopravní pozice mezi Jabloncem nad Nisou a Tanvaldem (hlavní silniční tah)

Slabé stránky
1.
2.
3.
4.
5.

špatný stavebně technický stav některých místních komunikací a účelových komunikací
na některých místech špatný stavebně technický stav veřejného osvětlení
zatížení hlukem, prachem a smogem podél silnice I. třídy číslo I/14
nedostatečná síť splaškové kanalizace
špatný stavebně technický stav mostů

Příležitosti
1.

možnost získávání dotačních titulů na rozvoj veřejné infrastruktury (obec do 2000
obyvatel)
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Hrozby
1.

s nárůstem dopravy související nárůst zatížení hlukem, prachem a smogem podél silnice
I. třídy číslo I/14

Vymezení cílů - opatření
Krátkodobé cíle
1.
2.
3.
4.
5.
6.

opravy místních komunikací a účelových komunikací
opravy mostů a propustků - u č.p. 694, u č.p. 69, u č.p. 129, u č.p. 117 atd.
výstavba dalších nových splaškových kanalizačních stok a vodovodu
oprava povrchu místní komunikace č. 2c, Lučany nad Nisou
opravy, rozšíření a modernizace veřejného osvětlení
aktivní využití speciální veřejné dopravy - cyklobusy a skibusy, včetně napojení na
železnici

Střednědobé cíle
1.

architektonická úprava prostoru „náměstí“, řešení prostoru pro pořádání společenských
a kulturních akcí, vymezení parkovaní (úprava parkoviště), řešení zeleně atd.

Dlouhodobé cíle
1.
2.
3.
4.
5.

dobrý stav místních komunikací, účelových komunikací, mostů a propustků
trvale zajištění dopravní obslužnosti veřejnou dopravou ve všech částech města
(Lučany nad Nisou, Jindřichov a Horní Maxov)
dobrý stav veřejného osvětlení
rozšíření splaškové kanalizační sítě
rozšíření vodovodní sítě

Činitelé - indikátory
◼ počet domácností připojených na splaškovou kanalizaci a vodovod
◼ počet nákladních automobilů projíždějících městem Lučany nad Nisou
◼ pasport místních komunikací a mostů
◼ pasport veřejného osvětlení
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c.2 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Část území města je zahrnuta do Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jizerské hory, nachází se
zde i Přírodní rezervace Malá Strana, Přírodní památka Jindřichovský mokřad a další významné
krajinotvorné prvky, rašeliniště a mokřady.
Životní prostředí se na území města Lučany nad Nisou pomalu zlepšuje.
Místní farmáři v rámci péče o krajinu v době vegetačního klidu vyřezávají nálety na loukách a
cestách. Na pozemcích, které jsou na území CHKO, se hospodaří s ekologickým omezením tzn.
při své činnosti místní farmáři nesmí používat chemická hnojiva a herbicidy. Některé louky
jsou sečeny dle příkazů Správy Chráněné krajinné oblasti (SCHKO) Jizerské hory, hnůj ze stájí
se vyváží na chráněné hnojiště a posléze se rozmetá pouze na pozemcích mimo CHKO. Pastva
dobytka probíhá na cca 200 ha místních luk.
Na likvidaci invazních rostlin město vynakládá nemalé finanční prostředky za účasti SCHKO
Jizerské hory a za podpory místních obyvatel a chalupářů.
Nejlépe jsou upraveny plochy kolem koupaliště a lyžařského vleku, dále park u městského
úřadu a také hřbitov v části obce Lučany nad Nisou. Místní občané v rámci dobrovolných
brigád udržují okolí památníku k 1. světové válce a pořádají se zde pravidelné brigády, které
jsou zaměřené na udržování (sekání a úklid) hřbitova v části obce Horní Maxov a hřbitova
v části obce Jindřichov. Někteří občané se snaží o úpravu veřejných ploch v blízkosti svého
bydliště. Přes veškerá úsilí jsou však mnohé veřejné plochy opomíjeny, tedy nejsou udržovány
a zarůstají náletem dřevin. V roce 2011 město zažádalo o dotaci z Ministerstva životní
prostředí na ořez významných stromů. Celkem bylo ošetřeno 5 stromů. Velkým problém jsou
pozemky v soukromém vlastnictví např. u obou rozhleden, vodních toků, silnic, místních
komunikací a účelových komunikací, které jsou neudržované (zarůstají náletem dřevin) a tedy
zhoršují celkový vzhled města. Proběhla i úprava aleje na hřbitově. Na jaře 2015 byla městu
Lučany nad Nisou poskytnuta na úpravu parku u Kaiserovy vily účelová dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství. Zaměstnanci
města ve spolupráci s místním hasičským sborem, Lučanským osvětovým a okrašlovacím
spolkem, Základní školou Lučany nad Nisou a s řadou ochotných občanů vykáceli přerostlé a
nemocné stromy, zlikvidovali nálety, upravili terén a nakonec provedli výsadbu nových stromů
a keřů. V rámci dotace byly provedeny odborné průklesty stromů a upraven terén s
vytvořením nových cest. Na jaře 2015 poskytl Liberecký kraj městu Lučany nad Nisou také
dotaci na opravu studánky v Jindřichově (část obce) (účelová dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, Programu životního prostředí a zemědělství). Občané z Jindřichova a
členové Lučanského osvětového a okrašlovacího spolku za podpory města Lučany nad Nisou
upravili okolí studánky a blízkého rybníčku.
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SWOT analýza
Silné stránky
1.
2.
3.
4.

kvalitní životní prostředí s velkým potenciálem
dostatek zeleně a významných krajinných prvků
silná paměť - historie krajiny
životní prostředí představuje jeden z možných pilířů rozvoje města cestou nabídnutí
kvalitního prostředí pro bydlení a rekreaci

Slabé stránky
1.
2.
3.
4.
5.

šíření invazních druhů v krajině
neudržované části veřejné zeleně - nezájem veřejnosti
vandalismus
neudržované vodní plochy a pozemky podél vodních toků
nálety dřevin (zarůstání bezlesých ploch) a neudržované soukromé pozemky

Příležitosti
1.

2.

velký potenciál pro získávání dotačních titulů
zvýšení atraktivity z hlediska cestovního ruchu a rekreace

Hrozby
1.
2.
3.
4.

nevhodná opatření mohou zhoršit kvalitu životního prostředí a dlouhodobě poškodit
potenciál města (nevhodná opatření v územním plánu, agresivní výstavba atd.)
sklad pneumatik v areálu bývalé sklárny - riziko požáru a výrazného zatížení životního
prostředí
případná stará zatížení životního prostředí
nálety dřevin (zarůstáních bezlesých ploch) - snižovaní druhové diverzity a
mozaikovitosti krajiny, alergie, změna mikroklimatu, riziko pádu na pozemní komunikace
a budovy, poškození majetku a zdraví
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Vymezení cílů - opatření
Krátkodobé cíle
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

likvidace invazních druhů, odstraňování náletů dřevin a tlak na soukromé vlastníky
úprava všech veřejných ploch zeleně
oprava vodních děl - např. rybníček na Krojčenku, rybníček v údolí Šupák
vytvoření tras po přírodních zajímavostech na území města, propagace v informačním
letáku města a dále na oficiálních webových stránkách města
vytvoření stabilní sítě informačních cedulí a jejich opravy
obnova, dosadba a výsadba alejí podél pozemních komunikací a cest vhodnými druhy
stromů a keřů
omezení vypalování trávy

Střednědobé cíle
1.
2.

obnova sítě vodních prvků
obnova lesního údolí Šupák

Dlouhodobé cíle
1.
2.

zachování kvalitního životního prostředí
vytvoření rekreační zóny pro obyvatele města a návštěvníky

Činitelé - indikátory
◼ počet vysázených stromů a keřů (aleje)
◼ plán péče o veřejnou zeleň
◼ počet upravených stanovišť tříděného odpadu
◼ pasportizace stavu rozšíření invazních druhů
◼ počet obnovených vodních prvků
◼ značené cesty po přírodních zajímavostech + dokumentace (mapová a textová část,

přístupná veřejnosti)
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c.3 SPORT, REKREACE A CESTOVNÍ RUCH
Sport, a to jak závodní, tak rekreační, představuje jeden ze základních funkčních využití tohoto
území. Stejně tak většina cestovního ruchu je tu dnes vázána na sportovní a rekreační využití,
neboť území města nedisponuje historickými ani kulturními výraznými prvky. Naopak sport,
rekreace a cestovní ruch zde představují dohromady prvek, který by měl zajistit trvale
udržitelný rozvoj města. Město Lučany nad Nisou má ve svém vlastnictví rozhlednu Bramberk
a Slovanku.
Koupaliště, sportovní areál Krojčenk, Ski areál U Pily a sokolovna představují základní pilíře
této struktury. Cílem je vytvoření sportovně rekreační zóny, která nabídne místním
obyvatelům, ale i lidem z okolních měst a obcí a především turistům, možnost celoročního
sportovního vyžití. Na toto je samozřejmě navázáno zajištění dostatečného počtu ubytovací
kapacity v širší nabídce komfortu (od ubytoven až po hotelový standard), dále dobrá
informovanost, reklama a existující nabídky sportovního vyžití. Podmínkou je zajištění
dostatečné kvality služeb.

SWOT analýza
Silné stránky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

existující sportovní zázemí
síť ubytovacích zařízení
fungující oddíly TJ Lučany nad Nisou
výhodné klimatické podmínky pro letní i zimní sporty
požární sport
hřiště nad sokolovnou
rozhledna Bramberk a Slovanka
silnice I. třídy číslo I/14

Slabé stránky
1.
2.

špatný stavebně technický stav sokolovny
absence tělocvičny

Příležitosti
1.
2.

velký potenciál z pohledu klimatického a životního prostředí
možnost získávání dotačních titulů na podporu rozvoje cestovního ruchu a rozvoje
sportovní infrastruktury (obec do 2000 obyvatel)

Hrozby
1.

2.

při nedostatku podpory zánik sportovních aktivit
nedostatečnou šířkou a kvalitou nabídky odliv turistů
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Vymezení cílů - opatření
Krátkodobé cíle
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

propojení sportovního areálu Krojčenk se skokanskými můstky
oprava sokolovny
značení a vybudování sítě cyklostezek a údržba stezek pro pěší turistiku, napojení na
okolní cyklostezky
oprava hasičské zbrojnice
podpora soukromých investorů v oblasti cestovního ruchu (podpora a pomoc při
získávání dotací)
prezentační materiály města, které představí město Lučany nad Nisou jako sportovně
rekreační zónu
vedení cyklotrasy mimo silnici I. třídy číslo I/14
umístění a montáž nových herních prvků (dětských hřišť) u budovy základní školy,
mateřské školy, jídelny, v městském parku (u budovy městského úřadu) a na jiných k
tomu vhodných místech

Střednědobé cíle
1.

2.
3.
4.
5.

vytvoření sportovně rekreační zóny pro zimní a letní období (sokolovna, Ski areál U Pily,
sportovní areál Krojčenk, víceúčelové sportovní hřiště u základní školy, koupaliště a
skokanské můstky) včetně spolupráce se soukromými provozovateli (vyjížďky na koních,
škola lyžování, půjčovna sportovního vybavení, fitness tréninky v prostoru sokolovny
apod.)
napojení na sportovní areály v blízkém okolí (Hrabětice, Bedřichov, Břízky, Smržovka
atd.)
napojení na rekreační areál lesního údolí Šupák
rozšíření sportovního areálu Krojčenk (umělá tráva, asfaltové kolečko, tenisový kurt
atd.)
vybudování informačního centra v návaznosti na parkovací plochy, prodejnu
regionálních výrobků a stanoviště cyklobusů a skibusů

Dlouhodobé cíle
1.
2.
3.
4.
5.

trvale dobrý stav sportovišť (sportovní infrastruktury)
doplnění sportovně rekreační zóny o drobné sportovní prvky v krajině
orientace základní školy na vytvoření sportovně zaměřených tříd
udržovaní turistických cest (tras)
dobrý stavebně technický stav rozhledny Bramberk a Slovanky

Činitelé - indikátory
◼ počet sportovně aktivních obyvatel
◼ počet návštěvníků (turistů) jednotlivých sportovišť
14
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◼ výše příjmů z jednotlivých sportovišť
◼ spolupráce s Turistickým regionem Jizerské hory
◼ spolupráce s okolními sportovními areály
◼ efektivní síť cyklostezek a turistických cest (tras)
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c.4 KULTURA
V oblasti kultury již několik pravidelně pořádaných akcí získává svou tradici, je třeba se tedy
zaměřit především na zkvalitnění jednotlivých akcí z hlediska zajištění zázemí a kvality, a to jak
pro akce konané uvnitř, tak venku.
Dostatečnou pozornost je třeba věnovat prezentaci akcí v regionu a zaměřit se na podporu
regionální produkce. Je nutné podpořit tradiční výrobu (zemědělskou, řemeslnou, sklářskou
atd.) bez omezení pouze na region Lučan nad Nisou, ale případně i rozšířit nabídku a tím zvýšit
atraktivitu.
Pro zvýšení povědomosti o městu Lučany nad Nisou v širším okolí je vhodné případně jednou
ročně investovat do významnější akce, které přiláká nejen místní obyvatele.

SWOT analýza
Silné stránky
1.
2.
3.
4.

zájem občanů o kulturní akce místního charakteru
dostatek akcí pro děti (dětský den, mikulášská nadílka, maškarní ples atd.)
dostatek ochotných občanů ke spolupráci při pořádání akcí
fungující kulturní komise města a spolky

Slabé stránky
1.
2.
3.

chybí kulturní zařízení pro pořádání akcí v exteriéru (přírodní amfiteátr)
absence vazeb na sklářství
sokolovna není úplně vybavena a přizpůsobena na pořádání kulturních akcí

Příležitosti
1.
2.
3.
4.

5.

dostatečný prostor na pořádání větších kulturních akcí v interiéru (sokolovna)
oba kostely - vynikající zázemí pro pořádání koncertů (dobrá spolupráce s vlastníky
kostelů)
možnost propojení kulturních akcí s akcemi okresního, krajského nebo regionálního
charakteru
možnost obnovení starších, dnes již zaniklých tradičních kulturních akcí (spolkové plesy
a zábavy) a možnost navázání spolupráce se spolky v zahraničí (Polsko a Německo) v
rámci kulturních a církevních akcí
možnost získávání dotačních titulů
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Hrozby
1.
2.
3.

odliv zájemců o kulturní akce - obyvatelé budou navštěvovat kvalitnější akce mimo
město, čímž bude docházet k poklesu úrovně místních akcí a k jejich postupnému zániku
nedostatečná informovanost (prezentace) - v místním i regionálním měřítku
pokles zájmu obyvatel Horního Maxova a Jindřichova o kulturní dění v místním měřítku

Vymezení cílů
Krátkodobé cíle
1.
2.
3.

obnova pomníčků, křížů, kapliček a božích muk
zvýšit úroveň stávajících akcí - finanční podpora
umístění zvonu do kostela Navštívení Panny Marie v Lučanech nad Nisou

Střednědobé cíle
1.
2.
3.
4.

rozšířit stávající spektrum akcí - zejména ve vztahu k mládeži
obnovit dříve pořádané akce ve spolupráci s místními spolky
zajistit atraktivnost akcí pro návštěvníky z jiných měst a obcí, vytvořit vazby a
navázat spolupráci s dalšími subjekty v regionu případně v zahraničí
vybudování informačního centra v návaznosti na parkovací plochy, prodejnu regionálních
výrobků a stanoviště cyklobusů a skibusů

Dlouhodobé cíle
1.

2.
3.
4.

vybudování zázemí pro kulturní akce konané v exteriéru (venku)
aktivně spolupracovat s ostatními subjekty v regionu
neustále zvyšovat úroveň a atraktivitu pořádaných akcí
dobrý stav pomníčků, křížů, kapliček a božích muk

Činitelé - indikátory
◼ počet pořádaných akcí a jejich kvalita
◼ počet návštěvníků těchto akcí
◼ počet opravených pomníčků, křížů, kapliček a božích muk
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c.5 SLUŽBY
Kvalita služeb a šíře jejich nabídky zajišťuje nejen kvalitu bydlení stálých obyvatel, ale současně
je nedílnou podmínkou zajištění potřeb cestovního ruchu a služby jsou navázány i na rekreační
funkci. Současný stav sféry služeb je spíše nedostačující, kromě existence obchodů s
potravinami v Lučanech nad Nisou, na Jindřichově a na Horním Maxově chybí i tyto základní
služby.
Cílem je vytvoření dostatečně široké nabídky služeb, přehled o poskytovaných službách by měl
být k dispozici obyvatelům a návštěvníkům v informačním centru.
Město by se mělo zaměřit na podporu místních podnikatelů v oblasti služeb například
nabídkou obecních prostor za výhodné nájemní ceny.

SWOT analýza
Silné stránky
1.
2.
3.

dostatek obchodů s potravinami a základním drobným zbožím v části obce Lučany nad
Nisou
dostatek ubytovacích kapacit
Lučany nad Nisou a Horní Maxov mají zajištěnou kvalitní autobusovou dopravu

Slabé stránky
1.
2.
3.
4.
5.

v Jindřichově a na Horním Maxově chybí obchody se základními potravinami
Jindřichov nemá zajištěnou dostatečnou frekvenci městské autobusové dopravy
absence seznamu poskytovatelů jednotlivých služeb a z toho vyplývající nedostatečná
informovanost občanů o poskytovaných službách
zúžení spektra služeb (kadeřnictví, květinářství apod.)
chybí bankomat

Příležitosti
1.
2.

s provozovatelem MHD zajistit dostatečnou autobusovou dopravu na Jindřichov
navázat spolupráci s místními podnikateli ve vztahu k informacím o službách

Hrozby
1.
2.

občané budou vyhledávat poskytovatele služeb mimo území města
pokles tržeb poskytovatelů služeb a následně pokles příjmů z daní do rozpočtu města
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VYMEZENÍ CÍLŮ
Krátkodobé cíle
1.
2.
3.
4.

vytvořit databázi poskytovatelů služeb na území města
zajistit informovanost občanů o poskytovatelích služeb (informační brožura)
vybudování informačního centra v návaznosti na parkovací plochy, prodejnu
regionálních výrobků a stanoviště cyklobusů a skibusů
podpora místních poskytovatelů služeb (např. výhodné nájmy obecních prostor)

Střednědobé cíle
1.
2.
3.
4.
5.

podporovat poskytovatele stávajících služeb
podporovat rozšiřování spektra služeb
vytvoření prodejny regionálních tradičních výrobků z oblasti zemědělství, řemeslné
výroby a sklářství
zajištění svozu dětí do základní školy z okolních měst a obcí (např. využití mikrobusu,
v případě potřeby)
dostatečná autobusová doprava pro Jindřichov

Činitelé - indikátory
◼ počet poskytovatelů služeb
◼ vybudování informačního centra
◼ kvalita dopravní obslužnosti (autobusová doprava)
◼ délka fungování jednotlivých poskytovatelů služeb
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c.6 SOCIÁLNÍ SFÉRA A ZDRAVOTNICTVÍ
Město Lučany nad Nisou má zajištěnou základní zdravotnickou péči tedy praktický a zubní
lékař. Jako kritické místo se jeví především dům s pečovatelskou službou, který by bylo
potřeba vybudovat nový a zajistit tak možnost osobám starším (seniorům) zůstat v místě, kde
v současnosti žijí, aby mohli dále žít v kvalitních podmínkách s nabídkou základní péče. V této
oblasti je třeba soustředit maximální pozornost na získání dotací na výstavbu takového
objektu.

SWOT analýza
Silné stránky
1.
2.
3.
4.

praktický a zubní lékař na území města
ochotný zdravotnický personál (pomoc a návštěvy u nemocných apod.)
dům s pečovatelskou službou (DPS) na území města
dobrá spolupráce s Domovem Maxov v Horním Maxově

Slabé stránky
1.
2.
3.
4.

kapacita DPS - nedostatečná kapacita
chybí lékárna
nedostatek bezbariérových přístupů do veřejných budov
nedostatek zájmu občanů o sociálně slabé skupiny (senioři, hendikepovaní atd.)

Příležitosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

možnost rozšíření spolupráce s okolními většími městy
intenzivně spolupracovat s církvemi a Domovem Maxov na Horním Maxově (rozšířit
spektrum spolupráce)
vytvořit a podporovat vazby mezi mládeží a sociálně slabšími skupinami (senioři,
nemocní, hendikepovaní atd.)
možnost zajištění dovozu léků potřebným občanům
vybudování DPS (nová budova, dostatečná kapacita)
možnost získávání dotačních titulů
maximální podpora soukromých projektů v sociální oblasti

Hrozby
1.
2.

sociálně slabší skupiny obyvatelstva se mohou ocitnout mimo společenské dění, na
okraji společnosti, bez vazeb na ostatní skupiny obyvatel
stárnoucí populace bez možnosti bydlení v DPS
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Vymezení cílů
Krátkodobé cíle
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zajistit dovoz léků potřebným občanům (za úplatu a ve spolupráci se zdravotnickým
personálem)
vytvořit lepší podmínky pro volnočasové aktivity seniorů
vytvořit vazby mezi mládeží a seniory (spolupráce ZŠ, MŠ a kulturní komise města)
vytvořit vazby mezi hendikepovanými a mládeží (spolupráce ZŠ, MŠ a Domov Maxov)
zapojit hendikepované do aktivního života ve městě (např. účast na kulturních akcích)
vymezení vhodných ploch pro výstavbu DPS v Územním plánu Lučan nad Nisou

Střednědobé cíle
1.
2.
3.

zajistit plnohodnotný život sociálně slabým skupinám obyvatel
navázat spolupráci s okolními městy v regionu v otázkách řešení problémů sociálně
slabých skupin
maximální podpora soukromých projektů v sociální oblasti

Dlouhodobé cíle
1.

vybudování nového domu s pečovatelskou službou na slušné úrovni

Činitelé - indikátory
◼ vybudování nového domu s pečovatelskou službou
◼ zapojení sociálně slabých skupin obyvatelstva do společnosti
◼ zachování stávajícího zdravotního střediska
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c.7 ŠKOLSTVÍ
Na území města se nachází základní a mateřská škola. Základní škola se dlouhodobě potýká s
nedostatkem studentů, mateřská škola je naopak maximálně využita a je potřeba rozšíření o
další prostor, který by mohl sloužit dle aktuálního stavu jako další oddělení mateřské školy a v
případě menšího počtu dětí jako multifunkční centrum.

SWOT analýza
Silné stránky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vybavenost obou škol a školní jídelny
škola rodinného typu - malé kolektivy ve třídách
nabídka odpolední zájmové činnosti
poloha základní školy - dostupnost výuky spojené s přírodou, koupaliště, Ski areál U Pily,
sokolovna, sportovní areál Krojčenk atd.
zahraniční zájezdy
vytíženost mateřské školy

Slabé stránky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

větší koncentrace problémových dětí
málo dětí ve třídách
absence tělocvičny
v základní škole chybí výtah (bezbariérovost)
koncepce strategie vývoje základní školy ze strany zřizovatele
základní škola nemůže nabídnout mladým učitelům obecní byty

Příležitosti
1.
2.
3.

profilace školy v rámci koncepce školního vzdělávacího programu
vedení zájmových kroužků z řad veřejnosti
možnost získávání dotačních titulů

Hrozby
1.
2.
3.
4.
5.

omezenost finančních prostředků na rozvoj obou škol
demografický vývoj na území města
růst verbální a fyzické šikany
stavebně technický stav budov
věkový průměr učitelského sboru, zvyšování kvalifikace vyučujících
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Vymezení cílů - opatření
Krátkodobé cíle
1.
2.
3.

zajištění bezpečnosti žáků v okolí základní školy (dopravní přechody)
prezentace základní školy v médiích a na výstavách
rekonstrukce patra školní jídelny na třetí oddělení mateřské školy

Střednědobé cíle
1.
2.
3.

multifunkční využití prostor základní školy (výukové prostory využít pro rekvalifikační
kurzy)
strategické plánování vývoje základní školy ze strany zřizovatele
svoz studentů z okolních města a obcí (např. využití mikrobusu, v případě potřeby)

Dlouhodobé cíle
1.
2.
3.
4.

zvýšení prestiže základní školy
zvýšení počtu žáků základní školy
zajištění bezbariérovosti budovy základní školy (pořízení výtahu)
profilace základní školy na sportovně zaměřené třídy

Činitelé - indikátory
◼ počet žáků na jednotlivých stupních základní školy
◼ počet dětí v mateřské škole
◼ vybudování víceúčelového sportovního hřiště
◼ čerpání finančních prostředků z dotačních titulů
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c.8 EKONOMIKA, SAMOSPRÁVA, PODNIKÁNÍ A BYDLENÍ
Město Lučany nad Nisou má výhodnou pozice z hlediska rozvíjející se průmyslové aglomerace
Jablonec nad Nisou - Liberec. Přímo na území města se ovšem počet pracovních míst výrazně
snížil ukončením činnosti sklářského průmyslu. Jako sektor, který by mohl občanům
poskytnout nová pracovní místa, se jeví především oblast služeb. Proto ze strany města je
třeba maximální podpory podnikání jak v oblasti služeb, tak v zemědělství a dalších odvětvích.
V rámci samosprávy je třeba se soustředit na možnosti získávání dotačních titulů, správu
majetku a komunikaci s občany.

SWOT analýza
Silné stránky
1.
2.
3.
4.

vstřícný přístup vedení města a zaměstnanců města
městská knihovna s přístupem k internetu
informovanost o dění v obci - Lučanský zpravodaj, oficiální webové stránky města atd.
bezpečnost občanů (nízká kriminalita)

Slabé stránky
1.
2.

chybí informační centrum
nedostatečná intenzita čerpání dotačních titulů

Příležitosti
1.
2.

možnost čerpání dotací (finančních prostředků) z různých dotačních titulů
možnost přeshraniční spolupráce

Hrozby
1.
2.
3.

nezájem občanů a podnikatelů o veřejné dění
zvýšení nezaměstnanosti
omezené finanční zdroje na správu majetku města
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Vymezení cílů - opatření
Krátkodobé cíle
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

získávání dotací (finančních prostředků) z různých dotačních titulů
vybudování informačního centra
rozumná regulace výstavby rodinných domů díky vymezení ploch Územním plánem
Lučan nad Nisou
bezplatná inzerce místních podnikatelů a živnostníků na oficiálních webových stránkách
města, nástěnky, informační tabule atd.
bezbariérová budova Městského úřadu Lučany nad Nisou
lepší komunikace s občany - vytvoření diskusního fóra pro připomínky
rozvoj strojního parku
opravy budov ve vlastnictví města

Střednědobé cíle
1.
2.
3.
4.

prezentace města v rámci regionu
aktivní účast obyvatel ve věcech veřejných
podpora aktivit a spolkových činností
dobrý stav všech budov ve vlastnictví města

Činitelé - indikátory
◼ počet stížnost
◼ počet obyvatel
◼ počet nezaměstnaných
◼ počet podnikajících subjektů a živnostníků
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