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ZÁPIS Z DISKUSNÍ SKUPINY 

Místo: Obecní úřad Ostřetín č. p. 92, 534 01 Holice 

Datum: 6. 2. 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: 3 (viz. prezenční listina) 

 

Délka trvání: 16:00 h – 17:30 h 

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

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

 Dostupnost se zdravotní péči v Ostřetíně není, občané využívají dostupnost v Holicích a na 

Horním Jelení, ale byla vyjádřena pouze nespokojenost se zdravotní pohotovostí v Holicích, 

která byla zrušena. Pohotovost měla být na Holicku zachována, jelikož tu existuje cca 20.000 

obyv. 

 Sociální služby fungují na dobré úrovni, pokrytí je dostatečné. Funguje zde SKP-Pardubice 

nebo charita, ti kteří je potřebují, si je objednají. 

 Poštovní a informační služby jsou téměř dostačující, na poště v Dolní Rovni nevyhovuje 

otevírací doba. Pokrytí internetovým signálem na některých místech chybí, kde nefunguje 

signál, tak je nutné využít telecom. 

 Nákupní služby jsou v obci na dostačující úrovni, existují tu dvě prodejny. Mnozí lidé si 

nakoupí cestou do práce. Bylo by ovšem vhodné podpořit FO, tedy prodejce na udržení jejich 

provozu, jinak bohužel nebude provoz těchto prodejen moci fungovat a nákupní možnosti 

pro měně soběstačné občany nebudou dostačující. 

 Nabídka kvalitního bydlení v obci je v současné době na takové úrovni, že v územních plánech 

jsou zahrnuty plochy pro novou výstavbu. 

 Dostupnost mateřské školy je v obci téměř dostačující v Dolní Rovni, ale v Ostřetíně umístění 

nenašlo 7 dětí, byla udělena výjimka, ale obec musela rozšířit sociální zázemí. 

 Dostupnost základní školy v Ostřetíně je do 5. třídy, přičemž cca 6 dětí chybí k naplnění 

kapacity. 

 Z hlediska volnočasových aktivit chybí v Ostřetíně hřiště (třeba na míčové aktivity) a 

víceúčelová sportovní hala, jejíž náklady činí cca 20.000.000,- Kč. V Dolní Rovni budou žádat o 

dotaci na víceúčelové hřiště a také tu mají projekt na Víceúčelovou halu v cenovém rozsahu 

opět 20.000.000,- Kč (popř. rekonstrukci Sokolovny, kterou obec převede od Sokolů) 

 Z hlediska kulturního vyžití je zájem o podporu spolkové činnosti. V Ostřetíně je bývalá 

„hasičárna“, přičemž obce má zájem jí koupit a umístit zde knihovnu, činnost spolků a 

popřípadě mateřské centrum. V Ostřetíně chtějí založit pingpongový klub. 

 V Dolní Rovni je bohatá spolková činnost, bylo by vhodné určitě tuto oblast podporovat. 

http://www.holicko.cz/


 Současné budovy Sokoloven nemají potřebné parametry dle zákona pro sportovní využívání 

jako víceúčelová hala. 

 Z hlediska bezpečnosti v obci se občané vyjádřili k tomu, že v obcích chybí chodníky. 

Konkrétně v Ostřetíně by měli zájem podél rychlostní silnice umístit bezpečnostní semafory 

na zpomalování rychlosti, měřiče rychlosti a bezpečnostní prvky u přechodů. Obdobná 

situace je i v Dolní Rovni, kde by byl zájem o retardéry a zpomalovače rychlosti. Ochranné a 

bezpečnostní prvky podél přechodů určitě třeba. 

 Bezbariérovost v obci by byla třeba řešit především v Klubu důchodců. Obecní úřady 

v současnosti bezbariérové nejsou, proto by uvítali třeba schodolez. 

 

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

 Počítačová gramotnost pro seniory by byla možná provést v místních školách v obcích, ovšem 

bylo by nutné zajistit vhodného lektora, který jim dokáže lidsky vysvětlit možnosti využívání 

internetu. 

 Jinak občané neshledali žádné další připomínky a náměty k oblasti vzdělávání. 

 

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

 V obcích by byl zájem o údržby místních komunikací obecně (jedná se o „věčné téma a věčné 

peníze“, jelikož slouží mnoha lidem). Ale zároveň i o údržby polních cest „za humny“, 

především těch frekventovanějších. 

 Byl projeven zájem o obnovu dopravního značení. 

 Občané vyjádřili zájem o dostavby chodníků podél komunikací v některých místech v obcích 

nebo popřípadě o jejich rekonstrukce. 

 Dopravní dostupnost do krajského nebo místního střediska veřejnou dopravou shledávají 

občané jako celkem problematickou. Problém s dopravním spojením je především v Trusnově 

(mimo jiné by měly na sebe vlaky a autobusy navazovat a korespondovat třeba s výukou dětí 

ve škole). Obce mimo hlavní tahy nemají časté spoje a neustále se mění časy odjezdů (např. 

Problém ve Vysoké u Holic, kdy je problém se spojením do Vysokého Mýta). 

 Obecně lze říci, že se čeká především na výstavbu nové R35, v současné době si řidiči mnohdy 

zkracují a urychlují cestu přes Dolní Roveň do Pardubic. 

 Kanalizaci, vodovod a plynofikaci obce mají 

 Občané se shodli na tom, že přes MAS má smysl podporovat údržbu veřejného prostranství. 

Výsadba zeleně apod. 

 

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

 Z hlediska podpory cestovního ruchu byl projeven největší zájem o budování a údržbu 

cyklostezek (z Holic na Roveň), i z pohledu bezpečnosti silničního provozu chodců a cyklistů. I 

z hlediska dojížďky do školy nebo do práce. Problém je v Ostřetíně takový, že stezka stezka 

končí před obcí.  



 Cyklotrasy existují, ale je problémem nepořádek okolo cyklostezek od turistů apod., tedy je 

zájem o jejich údržbu. 

 Propagační materiál – je zájem o společný propagační materiál. 

 

5. Chtěli byste zlepšit něco v oblasti životního prostředí? 

 Problémem je hluk hlavně kolem rychlostní silnice č. 35.  

 Zápach je problémem v Dolní Rovni – bioplynová stanice z Ostřetína. 

 Zlepšovat údržbu než prostranství.  

 Zájem o oblast třídění především biologického odpadu, konkrétně kompostárny vč. techniky 

a obsluhy (zaměstnaní občanů) nebo bioplynová stanice. V Ostřetíně se snaží právě o 

vybudování kompostárny. Jelikož biologického odpadu je velké množství. Ideální spojení obcí 

s nějakým místním podnikatelem, který by to dále využíval. 

 Problémem jsou také černé skládky místy a nepořádek okolo průjezdních komunikací, např. 

čerpací stanice. 

 Problém je s obhospodařováním venkovských prostranství. 

 ZESO Ostřetín by mělo zájem o obhospodařování venkovských louček. 

 V Dolní Rovni a v Ostřetíně mají zájem o vybudování tzv. zádržných poldrů a 

protipovodňových opatření vč. odbahnění vodních toků, které navazují n obec, aby se zvýšila 

jejich retence, jelikož jsou v některých případech velmi dlouho neudržované (problém 

s povodím Labe) 

 U Dolní Rovně se nachází chráněný vodní tok Zadní Lodrantka – ptačí oblast. Zde musí být 

znalecké posudky na jakékoliv úpravy a údržby zeleně. 

 Byl projeven zájem o zateplování veřejných budov. Pravděpodobně však v Ostřetíně toto 

budou realizovat z vlastních nákladů bez dotace. 

 Využití obnovitelných zdrojů - v Ostřetíně funguje v současné době bioplynová stanice. 

V návaznosti na bioplynovou stanici by byl zájem vybudovat rozvod tepla (napojení veřejných 

budov na zdroj tepla). 

 

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

jakou podporu byste měli zájem? 

 Občané shledávají za vhodné i v budoucnu zachovat podporu podnikatelů a zemědělců. 

 

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

 Vhodné podporovat a udržovat lesní cesty. 

 


