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ZÁPIS Z DISKUSNÍ SKUPINY 

Místo: Obecní úřad Horní Ředice, Horní Ředice 101, 533 75 Dolní Ředice 

Datum: 20. 2. 2013 17:00 h 

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

dotační období 2014 – 2020 

 

Počet zúčastněných osob: 10 (viz. prezenční listina) 

 

Délka trvání: 17:00 h – 19:00 h 

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

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

 Zdravotní péče v obci není žádná, občané dojíždí do Holic a nevadí jim to. Pohotovost 

v Holicích nefunguje, což shledávají jako problém (problém noční pohotovosti). 

 Sociální služby a jejich dostupnost je celkem na dobré úrovni. V obci není moc občanů, kteří 

by právě sociální péči potřebovali využívat (děti se starají o staré rodiče). Oblastní Charita 

v Holicích potřebu občanů pokryje, v obci existuje rozvážení obědů. Faktem je, že populace 

stárne. 

 Poštovní a informační služby – v obci existuje místní firma, která provozuje internetové 

služby a pokrytí je dobré. Pošta v obci není. 

 Dostupnost nákupních služeb – v obci existuje jedna soukromá prodejna se smíšeným 

zbožím, která funguje celkem na dobré úrovni. Provozovatel má záměr na stavební úpravy – 

bezpečnost vchodu do ulice, ale zatím ho nestihne v nejbližší době realizovat. 

 Nabídka rozvojových ploch pro bydlení v obci je na takové úrovni, že obytné zóny jsou 

připraveny. V nedávné době byla výstavba v obci rozšířena a tenkrát obec musela řešit i 

rozšíření místní infrastruktury. Obytné zóny v územním plánu jsou zahrnuty, ale pozemky 

jsou v soukromých vlastnictvích (územní plán má obec velmi dobře připravený). 

 Obec nemá vlastní mateřskou školu, využívají školku v Dolních Ředicích, která byla dříve 

postavena pro obě obce. 

 Základní škola v obci je, funguje od 1. do 5. třídy (celkem 3 třídy), je obsazena dětmi z obce. 

Po té děti dojíždí do Holic nebo Pardubic. 

 Volnočasové aktivity pro děti jsou v obci v rámci možností. V obci je funkční Sokol, ve škole je 

menší tělocvična. V budoucnu by byl zájem o nějakou multifunkční halu pravděpodobně 

dohromady s Dolními Ředicemi.  

 Z hlediska volnočasových aktivit by byl zájem o vybavení SDH – konkrétně oblečením a 

pomůckami pro děti na provozování požárního sportu. Bylo by vhodné zavést i nějaké 

vzdělávací aktivity pro děti, přímo kroužky („co hoří, nehoří, aby děti věděli“). Nejde o 

vybavení jednotky, ale o vybavení spolku – dětí. Měli by zájem o rekonstrukci stávající 

knihovny pro SDH, jako klubovnu. 

http://www.holicko.cz/


 V obci jsou podmínky pro sportovní vyžití, existuje tu spolek Sokol (základní tělovýchova 

s dětmi), fotbalový klub. V obci mají sportovní areál u rybníka – mají vytvořenou studii na 

jeho využití, náklady na rekonstrukci činí cca 15.000.000,- Kč. Realizace tohoto projektu by 

pozvedlo kulturu života v obci. 

 V obci mají kulturní sál cca pro 60 -70 lidí, dále je v obci Hospoda u Červinků, kde mají opět 

sál asi pro 130 lidí. Což je malá kapacita, proto všechny velké akce směřují ven na fotbalové 

hřiště, ale v nepřízni počasí je to problém. Byl by třeba vybudovat velký společenský sál, ale 

po finanční stránce je toto pro obec nereálné. 

 Bezpečnost v obci – viz změna vchodu u prodejny smíšeného zboží, aby nebyl přímo do 

silnice.  Bylo by vhodné řešit v rámci strategie území jako celý obvod, a pak by bylo vhodné 

tuto oblast do strategie zahrnout. Bylo by vhodné, kdyby vznikla obecní policie, a především 

v Holicích nic takového neexistuje, pouze dohled dvakrát týdně od Městské policie 

v Pardubicích. Bylo by nutné udržovat v obci bezpečnostní pořádek a dohled. Aby vzniklo 

zázemí pro tuto službu (budova apod.) a službu jako takovou by si musely obce financovat 

samy. Bylo by vhodné toto realizovat jako celoúzemní projekt. 

 Bezbariérovost obce je v obci chápán jako problém, bylo by nutné zprůjezdnit chodníky pro 

vozíčkáře a maminky s kočárky, v současné době nemají kde jezdit. Město Holice 

bezbariérovost řešilo dotací, kterou získalo na úpravu chodníků a jejich zpřístupnění pro 

maminky s kočárky. Problémem je, že mnohdy na chodníkách stojí automobily a brání 

průjezdu. 

 

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

 Nabídky vzdělávání je strašně moc, ale největším problémem je, že mnozí lidé nemohou najít 

práci po absolvování studia. 

 Na Holicku se lidé vzdělávat chtějí – vzdělávací projekt Mami, tati, pečuj, pracuj - byl dělán 

průzkum, kde bylo potvrzeno, že se lidé vzdělávat chtějí. Byl by zájem o mediální gramotnost 

pro seniory („že to co slyší v reklamách, nemusí být vždy pravda“) a bezpečnost seniorů 

celkově („jak se mají chovat, když jim někdo cizí zazvoní u dveří“). Někdy je však složité kurzy 

naplnit, jelikož mnozí lidé nepřijdou. 

 Vzdělávání hasičů je povinné a SDH by chtěli pořádat kurz první pomoci – např. co dělat než 

přijede záchranná služba, jelikož byla zvýšena dojezdová vzdálenost (konkrétní příklady 

z praxe – „můžou nastat situace, kdy člověk potřebuje dostat první pomoc hned a pokud jí 

nedostane, má problém“) 

 

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

 Místní komunikace jsou na celkem dobré úrovni, státní jsou problém, především jejich 

údržba. 

 Údržba chodníků je třeba provádět průběžně. 

 Veřejné osvětlení se v obci aktuálně řeší, jeho výměna. 

 Kanalizace v obci je. 

 Plynofikace a vodovod v obci jsou. 



 Úprava veřejných prostranství – je zájem o obnovu zastaralé technologie, je to nepřetržitý 

proces. „Nikdy nelze říct, že je vše hotové“.  

 V obci by byl zájem o technologii na likvidaci bioodpadu a zelených zbytků (např. 

kompostárnu). Kompostárna je ale pro obec finančně nereálná. Bylo by vhodné, kdyby se 

likvidace řešila v místě, kde odpad vzniká a nemusel se odvážet jinam, např. do bioplynových 

stanic. V současné době toto obec není schopna řešit. 

 

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

 V obci existují místa (např. kopec Hubák), která by byla vhodná podpořit odpočinkovými 

místy a značením např. pro pěší turistiku, ale i cykloturistiku. 

 V obci by byl zájem zpevnění polních cest a jejich údržbu, protože mnohdy jsou zničené, bylo 

by třeba je odvodnit a vybudovat podél nich příkopy. Tím pádem by tu mohly být využívány 

jako cyklotrasy, je nutné zpevnit i podklad cest. 

 Rekreace a poznávání místního okolí na základě místních cest, které by tam vedly ve 

vhodném udržovaném stavu. 

 V rámci místní akční skupiny se v obci řešilo odpočívadlo u místního rybníka, jinak v územním 

plánu je zahrnuta spousta možností, právě k tomuto využití. 

 

5. Chtěli byste zlepšit něco v oblasti životního prostředí? 

 Ovzduší v obci je znečištěno především na základě topení tuhými palivy v zimním období. (v 

zimě inverze) 

 Hluk v obci je vnímán na bezproblémové úrovni. 

 V obci existuje sběrný dvůr. 

 Výskyt černých skládek není hlavním problémem, vyskytují se jen občas. Toto nelze ovlivnit. 

 Znečištění vod a protipovodňová opatření – občas se stávají. 

 Využití obnovitelných zdrojů – vhodné změny zdrojů vytápění, ohřevy vody (možné řešit 

solárními panely). 

 

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

jakou podporu byste měli zájem? 

 Byl by vhodný garanční a záruční fond pro mikropodnikatele (zabezpečit možnost úvěrů 

prostřednictvím nějaké instituce). 

 Zájem mikropodnikatelů na nákup nových technologií pro provozování jejich činností je 

(např. konkrétně zámečnictví). Čím kvalitnější má podnikatel technologii, tím je více 

konkurenceschopnější. 

 Podpora zemědělců je možná i z jiných operačních programů. 

 

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

 


