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ZÁPIS Z DISKUSNÍ SKUPINY 

Místo: Obecní úřad Jaroslav, Jaroslav 6, 534 01 Holice 

Datum: 13. 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: 4 (viz. prezenční listina) 

 

Délka trvání: 17:00 h – 18:15 h 

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

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

 Zdravotní péče je zajištěna tak, že občané jezdí za lékaři na Horní Jelení, přičemž jednou 

měsíčně o obce dojíždí lékař pro dospělé a také dětský lékař. S dostupností problém není, 

autobusové spojení je dobré a ordinační hodiny jsou také velice dobře nastaveny. 

 Dostupnost sociálních služeb je zajišťována prostřednictvím charity v Holicích a pak také 

služby z Pardubic. 

 Poštovní a informační služby. Poštu využívá obec na Horním Jelení, především ji využívají staří 

občané. Pokrytí internetem není zcela bezproblémové, poskytuje je ho jedna firma, jejichž 

nastavení cen není příliš přívětivé a internet není 100% funkční. Do budoucna je výhled, že 

bude poskytován internet i od jiného poskytovatele. Veřejné internetové místo mají 

v knihovně, ale není příliš využívané. 

 Nákupní služby v obci jsou problémem, obchod potravin tu byl pouze dříve, ale jeho provoz 

se tu neuživí. Nejblíže jsou opět obchody v Horním Jelení. 

 V majetku obce nejsou žádné parcely vhodné k bydlení, obec vypracovává nový územní plán, 

kde je navrhnuta pár parcel, které jsou ovšem v soukromém vlastnictví. V obci není příliš 

zájem rozšiřovat plochy pro bydlení. 

 Mateřská školka je využívána v Horním Jelení, kapacita a dostupnost je dobrá. 

 Základní školu využívají opět v Horním Jelení. 

 Volnočasové aktivity pro děti a mládež – obec by měla zájem o vybudování víceúčelového 

hřiště, pro děti od 15 let a výše, aby jej mohly využívat i dospělí, vč. i nějakého zázemí a 

posezení (za budovou bývalé školy). Prolézačky pro děti v obci mají právě za budovou bývalé 

školy, která je využívána pro obecní akce, jako společenská budova (do 50 osob místnost). 

 Možnost kulturního a spolkového využití (hasiči, sokol) právě v budově bývalé školy, koná se 

tu např. dětský karneval. Pokud nenaroste v obci počet obyvatel, kapacita vyhovuje. Proto 

bude nutné tuto budovu i do budoucna udržovat. 

 Bezpečnost v obci -  je největším problémem silnice č. 35. Problémem je také vykrádání 

okolních budov, podél této komunikace (konec obce – Sokol a chatky v okolí). Bylo by vhodné 

zabezpečit tento prostor nějakým bezpečnostním systémem. V hasičské zbrojnici mají 
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pořízenou novou techniku, proto by uvítali i lepší zabezpečení této budovy. V obci by uvítali 

častější dohled dopravní policie z důvodů nerespektování rychlosti po průjezdní komunikaci. 

Ostrůvky a retardéry rychlosti by neměly smysl. Bylo by vhodné zlepšit osvětlení přechodů a 

nějakým způsobem umožnit výjezd autobusů z autobusové zastávky na hlavní komunikaci. 

 Bezbariérovost obce je v současné době vyřešena u chodníků, do budoucna by měla obec 

zájem o zpřístupnění bývalé školy a obecního úřadu pro imobilní občany. 

 

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

 V obci by nebyl pravděpodobně zájem o vzdělávání, nejsou si jisti, zda by konkrétně někdo na 

kurz pro seniory dorazil. Toto by bylo pravděpodobně tématem pro nějakou větší obec, než 

v Jaroslavi. 

 

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

 Stav místních komunikací je v obci problémem. Mají rezervy v údržbě, existují některé 

frekventovanější úseky. V některých úsecích místních komunikací je problém v údržbě 

v zimním období. Obec nemá prostředky na to, aby plnohodnotně zabezpečila údržbu 

komunikací, obec nemá stálého zaměstnance na trvalý pracovní poměr. 

 Údržba chodníků funguje především díky údržbě místních občanů, kdy obec platí každému 

občanovi 400,- Kč za rok. Zbytek prohrnuje osoba zaměstnaná na částečný úvazek. Traktůrek 

na údržbu obec nechce, protože není nikdo na jeho obsluhu. 

 Dopravní dostupnost do krajského centra veřejnou dopravou celkem vyhovuje, všemi směry. 

 Přetížení dopravních komunikací je značné na silnici č. 35. 

 Byla by třeba provést v obci značná rekonstrukce veřejného osvětlení, kompletní. 

 Veřejná kanalizace v obci není, obec splňuje počtem obyvatel, že ji mít nemusí. Obec má 

projekt „na odkaliště“ (ekologický rybník), ale bohužel chybí obecní prostředky na jeho 

realizaci. 

 Plynofikace v obci je. 

 Vodovod v obci také je, ale občané na kopci mají problém s odběrem vody (nízký tlak), dělali 

se vrty, ale výkyvy vody trvají nadále, což je problémem správce a vlastníka vodovodu. Jinak 3 

– 4 domy mají svoji vlastní studnu. 

 Údržba veřejné zeleně – má na starosti osoba na částečný úvazek, SDH, nebo studenti 

brigádně. Techniku na sekání mají, do budoucna ba byl zájem o obnovu techniky. Měli by 

zájem o podporu a rozvoj údržby veřejného prostranství (i výsadba zeleně). 

 

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

 V obci by byl zájem o vybudování cyklostezek a propojení k okolním městům, návrh Jaroslav – 

Týnišťko. 

 Informační tabule v obci jsou, cyklotrasy jsou značeny směrem na Horním Jelení a fungují bez 

problémů. 

 Propagace by byla vhodná společnou formou pro více obcí. 



5. Chtěli byste zlepšit něco v oblasti životního prostředí? 

 Kvalita ovzduší je horší podél rychlostní komunikace a také hluk je problémem, který se 

přenáší do celé obce. 

 Čistota v obci je celkem na dobré úrovni. 

 Obec má dohodu s Horním Jelením o využívání sběrného dvoru. Jednou ročně bude dělat 

SDH svoz nebezp. odpadu, jinak občané mohou využívat bezplatně HJ. Problémem budou do 

budoucna dle zákona biologické odpady. 

 Černé skládky se poměrně vyskytují, nejvíce jsou znečištěny příkopy podél rychlostní 

komunikace nebo okolní les. V obci mají jednou za čas akci na uklízení těchto lokalit. 

 Znečištění vod je problémem u místního soukromého rybníka, který má v budoucnu obec 

zájem odkoupit, kde by byla ovšem nutná revitalizace rybníku, jeho odbahnění apod. 

 Ohrožení půdy erozí a povodněmi jsou největším problémem přívalové deště na okolních 

polích, především na kopcích, kde by byl zájem vybudovat protipovodňová opatření u domů 

pod kopci. 

 V obci není zájem o využití obnovitelných zdrojů, popřípadě svoz bioodpadu přes svozovou 

firmu do nějaké okolní bioplynky. Veřejné budovy jsou veškeré vytápěné plynem, ale zařízení 

na výtop zastarávají a v budoucnu bude třeba je vyměnit. 

 

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

jakou podporu byste měli zájem? 

 V obci nejsou soukromí zemědělci, ale jsou tu drobní živnostníci, jako např. truhlář, malíř 

nebo autoopravna (přístrojové vybavení). 

 

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

 


