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ZÁPIS Z DISKUSNÍ SKUPINY 

Místo: Obecní úřad Chvojenec, Chvojenec 30, 534 01 Holice 

Datum: 23. 1. 2013 v 16:00 h 

Akce: Kvalitativní výzkum pro Integrovanou strategii rozvoje území MAS Holicko, o.p.s. na nové 

dotační období 2014 – 2020 

 

Počet zúčastněných osob: 7 (viz. prezenční listina) 

 

Délka trvání: 16:00 h – 17:45 h 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Máte zájem zlepšit nebo něco vybudovat v oblasti občanské vybavenosti? 

 Co se týká dostupnosti kvalitní zdravotní péče, tak není zcela dostačující, jelikož v Holicích 

byla zrušena lékařská pohotovost a občané musí dojíždět do HK nebo Pa.  

 Pečovatelská služba je poskytována v dostatečné kvalitě a je dostupná pro ty, kteří ji 

potřebují a využívají. 

 Poštovní a informační služby jsou na celkem dobré úrovni, v obci je dobré pokrytí internetem, 

mají i místní rozhlas. Knihovna v obci funguje jednou týdně pro veřejnost, ale není v ní 

dostupný internet pro občany, otázka, jestli by měli občané o tuto službu zájem, když 

internet má dnes každý doma. 

 Nákupní služby jsou na úrovni místní jednoty. 

 Mateřská škola v obci je. Ve třídě by byla potřeba nová podlaha a vnitřní vybavení. Obec s e 

snaží vše postupně udržovat a obnovovat, ale byl by zájem rozšířit vybavení tříd pro děti. 

Konkrétně se jedná o nábytek, konkrétně nové skříňky a skladovací místa. (mají již nová okna, 

nové stolky, židličky, hračky pro děti již mají, mimo jiné mají nová WC, každý rok se něco ve 

třídách obnovuje). 

 Volnočasové aktivity v obci není zcela dostatečné, je tam fotbalové hřiště, al bez potřebného 

zázemí. V obci chybí víceúčelové hřiště. Obec jako taková je hodně dlouhá, leží podél hlavní 

komunikace, proto by bylo v obci vhodné mít více hřišť v obci. 

 Problémem je místní sokolovna, jejíž rozvoj a obnovu brzdí současný majitel. 

 Spolková činnost v obci je zajišťována třemi spolky: sportovci, myslivci a hasiči.  

 Bezpečnost v obci z dopravního pohledu hodnotí občané jako špatnou, jelikož obec protíná 

rychlostní komunikace I/35, jejíž provoz je hodně silný. Zvýšení bezpečnosti ve vztahu 

k dopravě – konkrétně by bylo vhodné komunikaci v obci doplnit osvětlením na přechodech 

pro chodce.  

Radar v obci mají, ale nemá takovou účinnost, aby zpomalil řidiče na začátku obce dostatečně. 

Bezpečnost občanů je také třeba zajistit z pohledu krádeží v obci, které již několikrát proběhly. 

V obci již bývá po desáté hodině tma, a krádeže pravděpodobně činí tzv. „nájezdní gangy“ podél 

rychlostní silnice. Dle názoru občanů je to problém všech obcí, které se nachází podél nějaké 
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hlavní rychlostní komunikace. Veřejné budovy by mohly být zabezpečeny kamerovým systémem, 

zabezpečovačkou. 

 

2. Máte zájem zlepšit nebo nějak podpořit dosavadní vzdělávání a pracovní příležitosti? 

 Vzdělávání v obci se moc občanů neúčastí, je to způsobeno nezájmem občanů. 

 Počítačová gramotnost na území celé MAS (základní znalosti, jak založit mail, nákup po 

internetu). Informace z obce doručovat prostřednictvím mailové komunikace (informace o 

tom, že lékař nebude v obci apod., akce v obcích). První pomoc napříč obcemi podél R35 – 

v rámci bezpečnosti dopravního provozu, pro laické obyvatelstvo, jak se mají zachovat při 

dopravní nehodě, motoristé a krizové situace apod.). Akce pro veřejnost  - Bezpečnostní 

sbory. 

 Lesnická pedagogika (pro dospělé, děti, důchodce). Enviromentální vzdělávání napříč 

věkovými skupinami (v současné době neexistuje pro takovýto druh vzdělávání podpora).  

 

3. Chtěli byste něco zlepšit nebo vybudovat v oblasti dopravní a technické infrastruktury? 

 V obci chybí podél hlavní komunikace chodníky, v současné době se podél komunikací 

nachází neupravené povrchy. Důvodem je i zvýšení bezpečnosti podél hlavní komunikace. 

 Místní komunikace jsou na špatné úrovni, nevhodné záplatování děr. 

 Přes obec si zkracují řidiči cestu směřující na dálnici. 

Mechanizace na zimní údržbu místních komunikací a chodníků. Chybí traktůrek na zimní 

údržbu chodníků a komunikací. 

 Z Chvojence není dobrá dopravní dostupnost do Pardubic (na HK je to celkem dobré). Existují 

nesmyslná přestupní místa nebo například autobusy zastavují pouze na jedné zastávce v obci, 

přičemž zastávek je v obci více. Možná by byl zájem o například osmimístný autobus, který by 

jezdil pro občany na objednání. 

 ČOV obec má. 

 Plynofikaci obec má. 

 Vodovod obec má. 

 Úprava veřejných prostranství funguje na celkem dobré úrovni, byl by zájem o větší 

multifunkční traktůrek, na sekání, zametání, posyp, prohrnování. Traktor by bylo možné 

využít i na údržbu lesních obecních prostorů. 

 

4. Máte zájem zlepšit nebo vybudovat něco v oblasti podpory cestovního ruchu? 

 Dlouhodobě uvažují a naučné stezce, u které by mohla být vybudována rozhledna včetně 

zázemí, altánku v místě kde se každoročně konají „čarodějnice“.  Naučná stezka by měla mít 

environmentální-rekreační možná až trošku sportovní zaměření. 

 Rozhledna by měla stát na místním kopečku, odkud je rozhled na místní rybník „Šmatlák“ a 

přilehlou přírodní rezervaci. Není to vysoké místo, ale je odtud široký rozhled do okolí. 



 Není potřeba ubytovacích kapacit, nejsou tu žádné významné památky, pouze bývala tvrz, 

kterou vlastní soukromý majitel a není přístupná pro občany. Kdysi se v těch místech hrávalo 

divadlo. Je to archeologické naleziště, ale v současné době neudržované. 

 Cyklostezky a cyklotrasy vznikají ve spolupráci s okolními obcemi a městem Holice. Zde se 

vychází z dlouhodobého záměru. 

 Propagace obce a společné propagační materiály je na úrovni obce, kdy je propagován 

hlavně sport a podobné akce, např. vodní zkoušky psů. Prostor pro propagaci tu ale 

samozřejmě je. Vhodná spíše propagace v rámci obyvatel obce, než pro okolní turisty. 

 

5. Chtěli byste zlepšit něco v oblasti životního prostředí? 

 Kvalita ovzduší a hluk je ovlivněn hlavní komunikací. 

 Čistota v obci podél hlavní komunikace není příliš na dobré úrovni. 

 Černé skládky v obci nejsou, bývaly dříve. Střed a parkoviště v obci zaneseno odpadky od 

hlavní komunikace. 

 Čistota vodních toků celkem dobrá, ale je třeba průběžná údržba. Např. odbahnění a údržba 

vč. stavebně technických částí. 

 Zájem o ekologizaci vytápění obecních prostor (kotel, ekonomičtější výtop sokolovny, školky). 

Ekologizace vytápění veřejných budov. 

 Zájem o oblast Agrolesnictví – kombinace cenných dřevin a zemědělství (na pastvině se 

chovají a krávy a mezi tím se pěstují dřeviny). 

 Nové výsadby a zlepšení biodiverzity krajiny. 

 

6. Myslíte si, že je třeba v novém dotačním období podporovat zemědělce a drobné podnikatele? O 

jakou podporu byste měli zájem? 

 Zájem vybudovat lesnickou a zemědělskou infrastrukturu. 

 Nákup strojů a technologií pro zemědělské podnikatele. 

 

7. Máte jiné návrhy, popřípadě záměry, které tu během společné diskuze ještě nezazněly? 

 Vzdělávání osob ve věku od 60 let v oblasti obsluhy internetu viz. konkrétně rozepsáno ve 

vzdělávání.  

  

 Dva odborníci na území celé MAS, kteří by školili tyto zájemce v rámci jednotlivých obcí (aby 

byli schopni si založit e-mail, jeho obsluhu, vyhledávání autobusových spojů, nákup přes 

internet, i rizika plynoucí z internetu). 

 Zlepšit informovanost v rámci obce, rozesílání společných informačních e-mailů o aktualitách 

v obcích. 

 Enviromentální vzdělávání napříč věkovými skupinami, odpadové hospodářství, první pomoc 

pro laické obyvatelstvo např. při dopravní nehodě (co mají dělat, kam mají zavolat). 


