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ZÁPIS Z DISKUSNÍ SKUPINY 

Místo: Městský úřad Horní Jelení, Komenského náměstí 114, 533 74 Horní Jelení 

Datum: 30. 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: 5 (viz. prezenční listina) 

 

Délka trvání: 16:00 h – 17:15 h 

 

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

 Lékařská dostupnost v Horním Jelení je dobrá (dospělý lékař, dětský lékař, stomatolog) 

 Sociální služby na dobré úrovni, jelikož v obci se nachází dva domy s pečovatelskou službou. 

Speciální sociální zařízení se v obci nenachází. 

 Jedním z cílů města je udržet v místě poštovní služby, v současné době je podmínka 

zachování pošty v obcích s více jak 2500 obyvateli, což Horní jelení zatím nesplňuje. Veřejná 

knihovna je zřízena na Městském úřadě. Pokrytí internetem je dobré (4 poskytovatelé). 

 Nákupní služby v obci jsou dostačující (je tu k dispozici dostatek prodejen s potravinami). 

 Rozvojové plochy na bydlení řeší nově tvořený územní plán. Nová výstavba se týká 

v současné době 24 domků a vznikly nové plochy pro výstavbu 14 domků, ale to prozatím 

hodnotíme jako dostačující. 

 Kapacita mateřské školy v současné době dostačující. Kapacita mateřské školy je maximálně 

naplněna. Škola i školka jsou vybaveny na velmi dobré úrovni. 

 V obci existují 2 dětská hřiště a pak existuje hřiště v rámci školy na školní zahradě. Bylo by 

třeba vybudovat nějakou víceúčelovou plochu pro mládež – např. pro in-line bruslení. Po 

stránce sportovního využití by bylo určitě vhodné tuto oblast rozšířit. 

 Město převzalo od Sokolů Sokolovnu, kde by chtěli vybudovat sportovně, kulturní centrum 

nebo multifunkční halu (pro sport i kulturu se sociálním zařízením a občerstvením). 

V současné není tato Sokolovna z bezpečnostních důvodů využívána. 

 Bezpečnost v obci je na celkem dobré úrovni (pokrytí zabezpečuje Městská policie Pardubice 

+ bezpečnostní agentura). Veřejné osvětlení v obci je na dobré úrovni. Osvětlení přechodů je 

v místech s nejvíce frekventovanou dopravou. Konkrétní návrh – bylo by vhodné umístit 

zpomalovací retardér u domu s pečovatelskou službou.  

 Bezbariérovost obce - všechny nově budované chodníky v obcích musí být dle nových 

pravidel bezbariérové, tím se obec řídí. 

 

 

http://www.holicko.cz/


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

 Počítačová gramotnost pro seniory by byla celkem vhodná, starší občané by tuto formu 

uvítali „Vůbec základy tady toho je pro nás španělská vesnice“.  

 Škola má svůj plán environmentální výchovy na celý rok, takže zde je pokrytí dostatečné. 

 První pomoc pro zaměstnance obcí a místních organizací je povinné ze zákona. Ale první 

pomoc pro občany by nebyla od věci a tím pádem by mohli být vzděláni i zaměstnanci úřadu. 

 Pracovníci úřadu si vybírají vzdělávací kurzy dle nabídky, která se jim v současné době 

dostává a ta je dostatečná. 

 

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

 Místní komunikace (pozemní komunikace v obci), jejich stav je potřeba neustále řešit. 

 Nejvíce je řešena problematika udržitelnosti chodníků, konkrétně by byla třeba rekonstrukce 

chodníků. 

 Dopravní dostupnost s okolními centry vcelku dobrá, ale chybí spojení do Vysokého Mýta. 

Funguje linka Holice – Jelení  - Choceň, která jezdí minimálně 5x denně. Dobré spojení je i na 

Pardubice. Tento bod hodnocen jako plus 

 Provoz v obci je hustší, ale není problém s průjezdností nákladních aut. Hustota dopravy spíše 

klesá. Budou řešeny autobusové zastávky v rámci revitalizace náměstí. V obci je zájem o 

obnovu dopravního značení na místních komunikacích. 

 Plynofikace, vodovod, kanalizace v obci jsou. 

 Zájem o techniku na úpravu zeleně (sekačku na větší plochy). Zimní údržbu má obec 

vyřešenou prostřednictvím dotace, kdy získala vůz. 

 

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

 V obci jako takové je zájem spíše rozvíjet venkovský cestovní ruch. Přes léto je město 

využíváno hodně cykloturisty, město je napojeno velice dobře na okolní cyklotrasy, které jsou 

dobře značené. Je tu tzv. uzel cyklotras. Na náměstí je rozcestník s kvalitní mapou s velkým 

množstvím informací. 

 Ve městě se dříve nacházelo vyhlášené venkovské koupaliště, ale později byl problém 

s hygienickými předpisy a celkovou náročností provozu. Proto byla jeho činnost ukončena. 

Ovšem městem byla vypracována studie pro jeho revitalizaci, kde by bylo v provozu 

koupaliště, nějaké malé ubytování, sportoviště, tedy konkrétní projekt „Letní sportovní 

centrum na koupališti“. „Je obrovská škody, že tento areál není využitý“ 

 Projekt Revitalizace bývalého pivovaru (pivovar na WELLNES – pivní lázně, s ubytováním, 

hypoturistika) – stav venkovských budov. Zámek, kostel a fara už jsou v obci opravené. 

 V budoucnu by byl možná zájem o sezónní IC. V současné době jsou informace turistům 

poskytovány v přízemí MÚ na podatelně. 

 Větší propagace obce by neškodila. Již jsme nějakou propagaci využili, město bylo uvedeno 

v několika publikacích. 



 

5. Chtěli byste zlepšit něco v oblasti životního prostředí? 

 Kvalita ovzduší v obci není na nejlepší kvalitě, dle měření mají vysokou prašnost, dochází zde 

ke spadu od Pardubic a Opatovic. Obec si nechávala dělat měření kvůli podání žádosti o 

dotaci na „kropící“ vůz. 

 Hluk v obci byl v místě narušován dříve budovou bývalé sokolovny, kde byla provozována 

diskotéka. Hluk z hlediska dopravy není. 

 Čistota v obci je celkem na dobré úrovni. 

 Obec má sběrný dvůr. 

 Výskyt černých skládek v obci téměř není. Spíše problém s projíždějícími občany z jiných míst, 

kteří znečišťují „příkopy“ a lesy v okolí. 

 Znečištění vod a odbahnění potoků v lukách je problém dnes určit komu patří. Konkrétně 

obecní rybník by bylo vhodné odbahnit. 

 Ohrožení půdy erozí a povodněmi v obci nehrozí. 

 Zájem o zateplení pečovatelského Domu s pečovatelskou službou – jedná se o starší budovu, 

ne tu u domu Simeon, tedy zájem o snížení energetických nákladů na vytápění a výměna 

oken. Obec má přislíbenou dotaci na tuto DPS, ale je poměrně vysoká spoluúčast, proto bude 

tento krok ještě projednáván na zastupitelstvu. Školu a školku má obec zateplenou. 

 

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

jakou podporu byste měli zájem? 

 Soukromí zemědělci v obci nejsou. 

 Dříve byl zájem o chov jeseterů na bývalém koupališti. 

 Podnikatelů v obci není příliš mnoho, ale jejich podpora by byla v budoucnu dobrá. 

 

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

 V debatě bylo probráno téměř vše. 


