
Závěrečná zpráva – shrnutí výsledků z kvalitativního výzkumu 

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.  

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

 V obci není k dispozici žádný lékař. Lidé v obci těžce nesou to, že v Holicích byla zrušena 

lékařská pohotovost, dříve fungovala alespoň do 4 hodin odpoledne. Také těžce nesli to, že 

s pohotovostí nejezdí lékař, ale pouze vyškolená sestra. Jinak nemocnice v Pardubicích je 

dostupná. 

 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. 

 Dostupnost zdravotní péče shledávají občané jako vyhovující. 

 Ve městě je odborná lékařská péče zachována vč. specialistů. Lékařská služba první pomoci 

(LSPP) dříve fungovala jako lékařská pohotovost i přes noc, v současné době však bohužel 

nefunguje. Pohotovost byla zrušena z důvodu dobré dostupnosti do HK a Pa, Vysokého Mýta 

a Rychnova nad Kněžnou. V současné době funguje přes den bez lékaře, ale zdravotník. Mají 

tu vybudované zdravotní středisko. 

 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. 

 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). 

Zpráva: 

Dostupnost zdravotní péče shledávají občané na Holicku jako dostačující. V Holicích je poskytována 

odborná lékařská péče včetně specialistů. Ve spádových obcích mají lékaři ordinace výjimečně, 

přičemž zde ordinují přibližně jednou týdně. Občané z těchto obcí proto využívají lékařských služeb 

nejvíce v Holicích a na Horním Jelení, kde ordinuje lékař pro dospělé, dětský lékař a stomatolog. 

Největším nedostatkem v poskytování zdravotní péče je pohotovost. Dříve byla pohotovost pro 

občany na území Holicka poskytována i v nočních hodinách z Holic. Současná situace je však taková, 

že pohotovost tu dnes funguje jen přes den, kdy první pomoc není poskytována lékařem, ale 

zdravotníkem. Občané hodnotí toto jako značný nedostatek a dojezdovou vzdálenost do Pardubic 

nebo Hradce Králové shledávají jako problematickou. 

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

potřebují a využívají. Sociální služby na dobré úrovni, jelikož v obci se nachází dva domy 

s pečovatelskou službou. Speciální sociální zařízení se v obci nenachází. 

 Sociální služby jsou dostačující. Působí zde charita a Holická pečovatelská služba. Kdo 

potřebuje tyto služby využívat, objedná si je. O domově důchodců jsme kdysi jako obec 

uvažovali, ale zjistili jsme, že lidé by tento dům nevyužívali. V současné době jsou 



podporováni lidé, kteří domov důchodců opravdu potřebují, ne ti kteří jsou soběstační. 

Občané z obce využívají peč. službu z Horního Jelení nebo z Holic. 

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

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

 Sociální služby jsou vnímány ze dvou úhlů. Pečovatelská služba v terénu je vyhovující 

(zabezpečována Charitou z Holic, která dojíždí). Stálá pečovatelská služba v domě pro seniory 

není flexibilní, konkrétně se jedná o ubytovací kapacity pro seniory (je tu pouze dům DP 

Hrachoviště, kde se bydlí a to bez pečovatelských služeb, musí se sami o sebe postarat a 

případně si sociální služby doobjednat). 

 Dostupnost sociálních služeb je na celkem dobré úrovni, pokrytí je dostatečné.  

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

služby z Pardubic. 

 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. 

Zpráva: 

Dostupnost sociálních služeb hodnotí občané na území MAS Holicka jako dostatečně kvalitní. 

Pečovatelská služba je dostupná pro ty, kteří ji potřebují a využívají. Na území funguje Oblastní 

charita v Holicích, Pečovatelská služba v Holicích, Pečovatelská služba na Horním Jelení a mimo jiné 

poskytování těchto služeb zabezpečují někteří poskytovatelé z Pardubic. Dříve v několika obcích 

uvažovali o vybudování domovů důchodců, avšak situace je dnes taková, že jsou tímto způsobem 

služby podporování pouze ti lidé, kteří domov důchodců opravdu potřebují a ne ti, kteří jsou 

soběstační. Jelikož tito soběstační občané nemají mnohdy o domov důchodců zájem a podporují 

jejich rodiny. 

 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. 

 Dále by měli zájem o rekonstrukci obecního rozhlasu vč. protipovodňového opatření. Toto 

rozhlasové zařízení by mělo jít ovládat dálkově přes mobilní telefon, nebo aby šlo 

naprogramovat hlášení dopředu. Bylo by nutné tento rozhlas spojit se spádovými obcemi 

dráty z důvodu nouzového zdroje energie (např. v případě kalamity). 

 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). 

 Pošta se nachází v budově OÚ a bude do budoucna zachována, protože je spádová i pro 

Horní Ředice. Pokrytí internetem je dostačující. 

 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. 

 Poštovní a informační služby – pokrytí internetem v Býšti je na dobré úrovni kromě přilehlé 

obce Bělečka, kde internetové připojení chybí. 



 Pošta v Holicích je a bude určitě zachována, ale kvalita poštovních služeb není na nejlepší 

úrovni (např. nekvalitní roznes obecního zpravodaje). Pokrytí internetem je. Veřejný rozhlas 

je rozšiřován a udržován, pouze některé okrajové části (Kamenec, Podlesí) pokryty nejsou. 

Bezdrátová hnízda pro tyto hlásiče jsou drahá, proto rozšiřován rozhlas postupně. Povodňový 

hlásič v obci bude přes DSOH. 

 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. 

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

služby a pokrytí je dobré. Pošta v obci není. 

Zpráva: 

Hlavním cílem měst a obcí na území MAS je zachování poštovních služeb do budoucna minimálně na 

takové úrovni, jako jsou dnes. Malé obce, které poštu nemají, využívají těchto služeb v přilehlých 

větších obcích. V některých případech byla občany vyjádřena nespokojenost s kvalitou poštovních 

služeb, tedy s doručováním a také s nevhodnou otevírací dobou. Pokrytí internetem na území Holicka 

je dostačující vyjma některých okrajových částí několika obcí, kde je pokrytí internetovým signálem 

nedostatečné (např. Bělečko aj.). Ceny poskytovatelů internetových služeb se v území liší, tam kde 

funguje více poskytovatelů najednou, jsou ceny mnohem přijatelnější, než v částech, kde funguje 

pouze jeden poskytovatel. Většina obcí má veřejnou knihovnu, kde je i pro občany veřejné 

internetové místo. Avšak těchto služeb občané příliš nevyužívají, jelikož má dnes téměř každý 

internet doma. Veřejný rozhlas je ve většině obcí udržován a dle možností i rozšiřován, do budoucna 

by bylo vhodné podporovat rekonstrukce rozhlasových zařízení a doplnit je moderní technologií, 

která bude schopna reagovat i na případné přírodní kalamity, povodně apod. (tzv. hlásiče). 

 Nákupní služby jsou na úrovni místní jednoty. Nákupní služby v obci jsou dostačující (je tu 

k dispozici dostatek prodejen s potravinami). 

 V obci se nachází prodejna s potravinami. Dostupnost jinam není problém. 

 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. 

 Nákupní služby dobré v Býšti a v přilehlé obci Hoděšovice, v přilehlých obcích Bělečko a 

Hrachovina nákupní možnosti chybí. Mnoho lidí si nakoupí v HK nebo v Pardubicích.  

 Nákupní služby dobré. 

 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. 

 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. 

Zpráva: 



Dostupnost místních nákupních služeb je dobrá ve městech nebo větších obcích, kde je k dispozici 

několik nákupních možností. V malých obcích mnohdy prodejna s potravinami či smíšeným zbožím 

chybí, nebo pokud je provozována, tak místními živnostníky, pro které není jednoduché tuto živnost 

v obci udržet při současných konkurenčních podmínkách velkých obchodních řetězců. Tyto služby 

v místě využívají především méně soběstační občané a ostatní občané mnohdy využijí nákupních 

služeb při dojížďce za prací. Bylo by vhodné na území Holicka podpořit malé živnostníky – prodejce 

tak, aby jejich služby mohly být i v malých obcích do budoucna zachovány. Služeb pojízdné prodejny 

v obcích příliš využíváno není. 

 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. 

 Nabídka kvalitního bydlení v obci je velká, v novém územním plánu bude schváleno zvětšení 

obce až o 1/3 své původní velikosti, tedy až 100 parcel ve výhledu 10 let. Je obrovský zájem o 

novou výstavbu v obci. 

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

jsou zahrnuty plochy pro novou výstavbu. 

 V oblasti rozvojových ploch pro bydlení se jedná spíše o útlum, není zájem tvořit velké 

„satelity“. Ovšem je nutné, aby obce měly dostatečnou infrastrukturu a po té rozšiřování 

ploch pro bydlení. Obec nechce více rozvíjet plochy pro bydlení. 

 Nabídka ploch pro bydlení – je nově schválený územní plán, kde je spousta rozvojových 

ploch. Ovšem v rozvojových plochách nejsou parcely v majetku města. Rozvojový nárůst 

ploch pro bydlení je do budoucna možný. Ve Vysokém Chvojně je problém v tom, že územní 

plán nemají dosud schválený. 

 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. 

 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). 

Zpráva: 

Nabídka rozvojových ploch pro bydlení v obcích na území Holicka se odvíjí od schválených územních 

plánů, přičemž v některých obcích zpracovávají nové územní plány a čekají teprve na jejich schválení. 

Situace s nabídkou rozvojových ploch je i tak různorodá, jsou obce, které jsou schopné rozšířit 

výstavbu v obci až o 1/3 své plochy, jako například Dolní Ředice, ale také existují obce, jako například 

Býšť, které novou výstavbu podpořily v minulosti a dále tyto aktivity již neplánují. Starostové všech 

obcí se jednoznačně shodli na tom, že pokud obec plánuje rozvoj ploch pro bydlení, měla by mít 

k nárůstu počtu obyvatel i odpovídající infrastrukturu, která je třeba v návaznosti na tyto aktivity 

řešit. V územních plánech jsou mnohdy zahrnuty rozvojové plochy pro bydlení, které ale nejsou 

v majetku obcí. 

 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). 

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

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

 Kapacita mateřské školy v současné době dostačující. Většinou musí obec tři až 4 děti 

odmítnout, ale jinak to vychází. 

 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 mateřské je dostačující pro Býšť a spádové obce. Ve dvou odděleních je téměř 50 

dětí. 

 Kapacita mateřské školy je v současné době ve vyrovnaném stavu. 

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

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

postavena pro obě obce. 

Zpráva: 

Kapacita mateřských škol na území MAS Holicko je maximálně využívána, přičemž mnoho dětí je 

umístěno právě místních školkách, které se nachází v několika obcích a také městech. Obce dbají o 

udržování těchto budov na odpovídající úrovni, do budoucna by mohl být zájem tyto školky dovybavit 

v jednotlivých třídách pro děti např. novými skříňkami a skladovacími prostory na hračky. 

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

kapacity. 

 Kapacita základní školy je dostačující, mají 9 tříd. 

 Základní škola má také vyrovnaný stav, mají 2 ZŠ s cca 700 – 750 děti. Ve městě se nachází 

ještě gymnázium, které má 12 tříd. Holice se potýkají s problémem, že kraj chce toto 

gymnázium v budoucnu pravděpodobně zrušit. Dále se tu nachází SŠ automobilní. 

 Základní školu využívají opět v Horním Jelení. 

 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. 

Zpráva: 

Dostupnost základních škol na území MAS je hodnocena jako dostačující. Místní děti mnohdy 

využívají právě místních obecních škol, ať už jen těch, které mají pouze první I. stupeň, tak i těch 

které mají všech devět tříd. 

 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. 

 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. 



 Volnočasové aktivity v obci celkem na dobré úrovni. „Snem všech asi 120 Ředických dětí je 

tělocvična pro děti“, nyní využívají malou tělocvičnu, kam chodí cvičit až 100 osob denně. 

Mimo jiné by obec uvítala hřiště na pétanque a volejbal. 

 Dovybavení SDH – jednotek zřizovaných obcemi – technickým vybavením, ochrannými 

prostředky na dovybavení hasičské jednotky, auta a cisterny, „kalovka“ (konkrétní projekt: 

Zvýšení bezpečnosti základním vybavením ochrannými pomůckami) – jedinou možnost měli 

dosud od kraje 

 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. 

 Volnočasové aktivity v obci jsou na celkem dostačující úrovni, dětské hřiště se nachází v Býšti 

a ve všech spádových vesnicích. Hřiště víceúčelové je opět v každé vesnici, přičemž v Býšti je 

nové. Klubové záležitosti se konají individuálně, mají vybudovanou hasičskou zbrojnici. 

Společenské aktivity se konají v místním kulturním domě – plesy, divadlo každých 14 dní 

(ochotnická divadla z okolí). Oblast posvícení a poutí se již tolik nedodržuje, ale dodržuje se 

místní slavnost v kostele o posvícení. 

 Volnočasové aktivity – v Holicích je Dům dětí a mládeže. Nyní připravují Holice multifunkční 

hřiště (dotace z ČEZ). Toto hřiště by mělo být přímo ve městě vedle fotbal. Stadionu u domu 

dětí a mládeže, který by se o toto hřiště staral. Toto hřiště by využívaly i místní školy, které 

vlastní sportovní hřiště nemají, protože se v blízkosti nenachází vhodné pozemky. Jinak školy 

využívají sokolovnu a sportovní halu. 

 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. 

 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. 

 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. 



Zpráva: 

Volnočasové aktivity pro děti a mládež jsou vnímány ve všech obcích jako důležité. Mnozí se 

domnívají, že je zájem o to budovat spolkový život právě pro mladé. Ve všech obcích se nachází 

sdružení Sboru dobrovolných hasičů, kteří právě podporují volnočasové aktivity dětí. Právě tyto 

spolky by mnohdy uvítali podporu v oblasti rekonstrukce současných obecních prostor, které pro tuto 

spolkovou činnost využívají, vč. dovybavení hasičských jednotek (např. společný projekt pro celé 

území MAS Holicko: Zvýšení bezpečnosti základním vybavením ochrannými pomůckami - konkrétně 

oblečení a pomůcky pro děti na provozování požárního sportu). Bylo by vhodné zavést i nějaké 

vzdělávací aktivity pro děti, tedy přímo kroužky („co hoří, nehoří, aby děti věděli“). V mnohých obcích 

by měli zájem vybudovat víceúčelová sportoviště nejen pro děti, která by byla na odpovídající úrovní 

vč. zázemí pro provozování několika sportů. V některých obcích se také na spolkovém životě podílí 

Sokol, kdy mnohdy chybí odpovídající zázemí pro provozování tělovýchovných činností a obce by tak 

měly zájem o vybudování víceúčelových sportovních hal. Př. „Snem všech asi 120 Ředických dětí je 

tělocvična pro děti“. Ve všech obcích se nachází dětská kříště, která jsou využívána místními dětmi. 

V Holicích funguje Dům dětí a mládeže a také Základní umělecká škola. Podpora spolkového života 

v obcích je občany tedy vnímána jako velmi důležitá. 

Zpráva: 

Možnosti sportovního vyžití v obcích jsou na různé úrovni, ale téměř v každé obci byla vyslovena 

potřeba podpory sportovního zázemí. Jedná se především o rekonstrukce a přestavby místních 

sportovišť a hal na víceúčelová zařízení, která by mohla být provozována na základě odpovídajících 

norem pro několik sportů najednou. V některých obcích by byl zájem o rekonstrukci fotbalového 

hřiště příp. stadionu, v jiných obcích by byl zájem o vybudování víceúčelové sportovní haly apod. 

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

 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. 

 Obec odkoupila starou Sokolovnu, je to pro ně nyní priorita č. 1. - Rekonstrukce sálu 

s hospodou za účelem vybudování centra pro kulturně společenské využití. Mimo jiné by byl 

v obci zájem vybudovat centrum pro mladé – klubovna (péče o mladistvé, podpora 

volnočasových aktivit). 

 Současné budovy Sokoloven nemají potřebné parametry dle zákona pro sportovní využívání 

jako víceúčelová hala 

 V obci by chtěli vybudovat multifunkční společenské centrum (jednalo by se o rekonstrukci 

objektu „bývalé kotelny“ za kulturním domem), kde by bylo především informační centrum, 

dále cukrárna a vinárna. Probíhal by zde prodej regionálních výrobků (např. perníčků), obecní 

pohledy, turistické známky a zmrzlinu. 

 Obec by měla zájem o rekonstrukci sociálního zařízení a patra v kulturním domě. Celkově by 

byla třeba kompletní rekonstrukce se zateplením a výměnou oken, vybourat konstrukce 

podlahy, vytvořit nové rozvody vody atd. Bylo by nutné vytvořit i pracovní místo pro správce 

vč. bytu. 

 Holice by měly zájem o rekonstrukci fotbalového stadionu, konkrétně i zázemí pro atletiku. 

Jedná se o kompletní rekonstrukci. Pozemky na stadionu nejsou ale ve vlastnictví města, ale 



státu. Proto zatím město neusilovalo o žádnou dotaci na jeho obnovu. Obecně je třeba 

sportoviště udržovat a průběžně rekonstruovat, s tím souvisí i rekonstrukce sportovní haly. 

 Kulturní vyžití a spolkový život je v obci na celkem dobré úrovni. Největší spolky se mají kde 

scházet (Rybáři, Chovatelé, Zahrádkáři). Včelaři se bohužel nemají kde scházet. Podpora 

spolkového života by byla do budoucna vhodná. Mohl by tu být vybudován tzv. „Spolkový 

dům“ v budově bývalé šatlavy (vězení), později tu byly sklady a dnes je budova za místní 

poštou nevyužívaná. 

 Město si prosadilo, že vybuduje novou ZUŠ se všemi obory za kulturním domem z vlastních 

prostředků. (stavbu zahajují v roce 2013) Vznikne tu budova ZUŠ a víceúčelový sál na malé 

plesy pro cca 300 lidí. Protože město nemá vlastní sál. V kulturním domě je pouze divadelní 

sál. 

 Problémem v Holicích je kino, které bude muset v budoucnu podstoupit digitalizaci 

v celkovém řádu cca 4.000.000,- Kč. Dalším problémem pak bude i nákup autorských práv pro 

promítání filmů. 

 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. 

Zpráva: 

Kulturní vyžití v obcích je mnohdy vnímáno problematicky a to díky nevyhovujícím podmínkám, pro 

zabezpečení kulturně-společenských akcí. Obce mnohdy převzaly do své správy Sokolovny, které 

chátrají nebo jsou v nevyhovujícím stavu. Obce by rády tyto budovy zrekonstruovaly na „multifunkční 

společenská centra“ s odpovídající kapacitou a zázemím pro občany obcí. V některých obcích se 

konají pravidelně plesy a posvícení. V Holicích funguje v současné době Kulturní dům s bohatou 

nabídkou divadelních představení a mimo jiné tu také funguje kino, ale jeho provoz bude do 

budoucna pravděpodobně problematický. 

 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 hlavní rychlostní komunikace. Veřejné budovy by mohly být 

zabezpečeny kamerovým systémem, zabezpečovačkou. 

 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.  

 Bezpečnost v obci - největším problémem je průjezdní průtah obcí, řešením by byly 

zpomalovací semafory (jeden vyjde finančně na 150.000,- Kč). Nejnebezpečnější místo je u 

základní školy.  



 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. 

 Bezpečnost v obci by bylo nutné zvýšit především na průjezdu R35 (konkrétně vybudování 

kruhového objezdu), jako například vybudování osvětlení přechodů a v menších okolních 

obcích vybudovat chodníky. V obci by uvítali celkovou výměnu a modernizaci veřejného 

osvětlení.  

 Bezpečnost v obci – provoz v centru města je veliký 6 – 8 tis. Aut denně, i když je vybudován 

obchvat. Problém je bezpečnost cyklistů v centru. Město má projekt pro bezbariérové 

náměstí, kde je na tyto oblasti myšleno a hodlá jej v 4 – 5 letech realizovat. Mimo jiné je 

velký provoz přes Staré Holice směrem na Borohrádek. Proto chce město do budoucna 

zlepšit zázemí formou cyklostezek pro cyklostezky. 

 Kamerové systémy ve městě jsou jen na základní úrovni, u MÚ, u Kulturního domu a u Klubu 

Maxim. Ale město nemá svoji městskou policii (využívají služeb městské policie v Pardubicích 

– 2 služby v týdnu). 

 O osvětlení přechodů nemají zájem. Zájem by byl o výraznější dopravní značení – např. i u 

přechodů.  Problémové přechody jsou ulicí Hradeckou a Staroholickou.  Město rozmísťuje po 

městě tzv. pasivní radary, v budoucnu budou mít celkem 4 radary. 

 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 

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. 

 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. 

Zpráva: 

Bezpečnost v obcích je vnímána z několika hledisek. Jednou z nejproblematičtějších oblastí je 

rychlostní komunikace I/35, která se potýká s hodně silným provozem a vede napříč několika obcemi 

na území MAS Holicko. Řidiči mnohdy nedodržují rychlost při průjezdu těmito obcemi a pro místní 

obyvatele není lehké tuto komunikaci pouze přejít. V několika obcích byly instalovány zpomalovací 

prvky, jako např. ostrůvky uprostřed komunikace nebo měřiče rychlosti, přičemž v některých 

případech je i tak řidiči nerespektují. Někteří občané se domnívají, že řešením by mohly být tzv. 

zpomalovací semafory a také častější dohled a měření rychlosti státní policií. Na některých místních 

komunikacích by uvítali zpomalovací retardéry. Mimo jiné by bylo potřeba podpořit v několika obcích 



bezpečnost podél komunikací vybudováním chodníků, kdy v některých úsecích naprosto chybí a 

občané musí chodit po nezpevněném okraji vozovky. V několika obcích by bylo vhodné umístit 

výraznější značení přechodů a dalších prvků vč. nasvícení přechodů a celkové rekonstrukce místního 

osvětlení. Z druhého pohledu vnímají občané bezpečnost v obcích s narůstající kriminalitou, tedy 

místními krádežemi především právě podél hlavní rychlostní průjezdní komunikace. Toto je 

jednoznačný problém všech obcí, kterými tato komunikace vede. V Holicích nefunguje městská 

policie a tuto službu zajišťuje v Holicích smluvně pouze dvakrát v týdnu městská policie z Pardubic. 

Obce by proto podél rychlostní komunikace měly zájem o zdokonalení zabezpečení veřejných budov, 

ať už kamerovým, nebo jiným bezpečnostním systémem. 

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

pravidel bezbariérové, tím se obec řídí. 

 Bezbariérovost obce by bylo vhodné řešit, je do budoucna zájem o výtah pro zdravotně 

postižené na OÚ. Bezbariérová by měla být v budoucnu i škola. 

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

v současnosti bezbariérové nejsou, proto by uvítali třeba schodolez. 

 Bezbariérovost obce je na takové úrovni, že v obci mají v současné době najížděcí rampu pro 

vozíčkáře nebo je na budově zvonek pro imobilní občany. Místní hospoda a pošta je 

přístupná také imobilním občanům, v obchodě je tu problém. Další problém je ve škole, která 

není uzpůsobena pro imobilní občany. 

 Bezbariérovost řešena projektem výše. 

 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. 

 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. 

Zpráva: 

Bezbariérovost v obcích je vnímána individuálně. Dle nových předpisů jsou obci povinny budovat 

všechny nové chodníky již bezbariérově (také i nově vznikající budovy). V nejvíce případech by byl 

zájem o zpřístupnění obecního úřadu pro imobilní občany výtahem či schodolezem. V konkrétních 

případech je třeba řešit bezbariérovost u základní školy a klubu důchodců. V Holicích byl zpracován 

projekt na bezbariérové centrum města, přičemž již v minulosti získalo město dotaci na 

bezbariérovou úpravu chodníků ve městě. Z pohledu občanů je ovšem ještě vnímán problém 

průjezdnosti chodníků, kdy právě mnohdy n okrajích chodníků stojí zaparkovaná auta a brání 

průjezdu. Toto by bylo třeba řešit nějakým vhodným způsobem. 

 

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

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

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



 V kulturním domě by uvítali mít alespoň jednu dobře moderně vybavenou učebnu pro různé 

kurzy. 

 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. 

 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. 

  

 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).  

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

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

 Byl by zájem o počítačovou gramotnost pro seniory (možnost výuky v místní škole, kde je 

počítačová učebna). 

 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. 

 Občané si myslí, že by bylo vhodné zavést vzdělávání pro seniory ohledně počítačové 

gramotnosti. Škola má počítačovou učebnu. Bohužel si však občané myslí, že by jejich účast 

ve skutečnosti nebyla vysoká, byla by třeba nejprve udělat nějaká anketa, kde by se zjistil 

případný zájem. 

 Kdysi v Holicích proběhly počítačové kurzy pro seniory, ale bohužel o ně nebyl zájem. 

  

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

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

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

 V lesním družstvo Vysoké Chvojno by uvítali nákup výukových pomůcek pro lesní pedagogiku, 

kterou nyní již částečně provozují (+ další zařízení na podporu výuky, např. tisk výukových 

materiálů). 

  

 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. 

 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. 



 SDH v obci bude mít vlastní školící středisko, kde budou proškolovat i ostatní sdružení 

(jednotky)  z okolních obcí. 

  Kurz pro občany v rámci prevence s názvem „Požární prevence a ochrana obyvatelstva“, také 

ve školícím středisku budou probíhat další zájmová školení občanů. Mimo jiné by byly vhodné 

vzdělávací aktivity pro mladistvé (podpora volnočasových aktivit pro mládež např. „Hry bez 

hranic“). 

 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“) 

  

 Existuje tu Rodinné vzdělávací centrum Holoubek s projektem vzdělávacím „Mami, tati, 

pečuj, pracuj“, který je určený na dobu 3 let a nyní se začíná školit, je určen pro matky na 

mateřské dovolené a nezaměstnané, lidé předdůchodového věku, či postižení občané. 

 Byla by vhodná podpora podmínek pro začínající mikropodnikatele, tedy kurzy jak začít 

podnikat, co je třeba si zařídit dle zákona apod. (právní odpovědnost). Kdysi tento kurz 

realizovala Hospodářská komora. 

  

Zpráva: 

Na Holicku se názor na další vzdělávání občanů různí, mnozí se domnívají, že je potřeba, ale občané 

by nakonec neprojevili zájem k jejich obsazení. Možná by bylo vhodné další vzdělávání směřovat jako 

kurzy pro celé území Holicka nebo svazku obcí. Avšak průzkum, který byl proveden pro projekt 

„Mami, tati, pečuj, pracuj“ potvrzuje, že lidé se na území Holicka vzdělávat chtějí. 

Dle názoru místních občanů by bylo pravděpodobně nejvhodnější vzdělávání ro seniory, tedy 

konkrétně například základní počítačová gramotnost pro seniory, jednalo by se o základní znalosti, 

jak si třeba založit e-mail, jak nakoupit po internetu a naopak jak se vyvarovat nebezpečným 

nabídkám. „Vůbec základy tady toho je pro nás španělská vesnice“, uvedla jedna seniorka. Na území 

Holicka existuje mnoho seniorů, kteří internet ovládají, jelikož je to rodinní příslušníci naučili, ale 

zároveň existuje mnoho seniorů, kteří tyto základy neovládají a možná ani někdy nechtějí ovládat. 

Tyto kurzy by bylo možné realizovat v místních základních školách, které jsou vybaveny počítačovými 

učebnami, bylo by nutné zajistit vhodného lektora, který by měl pochopení pro práci se staršími 

lidmi. Mimo jiné by se pro seniory mohl uplatnit kurz např. „Mediální gramotnost“, tedy že vše co vidí 

a slyší v reklamách, vždy nemusí být pravda a také „Bezpečnost seniorů“, jak se zachovat, když někdo 

cizí zazvoní u dveří. 

Mimo jiné byl projeven zájem o kurzy „Lesní pedagogiky“, tedy konkrétně pro podporu tohoto typu 

vzdělávání například nákupem výukových pomůcek apod. Dále byl projeven zájem o „Enviromentální 

vzdělávání napříč všemi věkovými skupinami“ 

V Dolních Ředicích bude vybudováno školící středisko pro SDH, kde budou pořádány povinné kurzy 

pro místní jednotky. Mimo jiné by však občané uvítaly kurzy pro širokou veřejnost zaměřené na 

„První pomoc“, jak poskytnout první pomoc při dopravní nehodě nebo co dělat, než přijede 

záchranná služba a konkrétní příklady z praxe. Jeden občan uvedl: „Můžou nastat situace, kdy člověk 



potřebuje dostat první pomoc hned a pokud jí nedostane, má problém“.  Dále byl projeven zájem o 

kurz pro občany v rámci prevence s názvem „Požární prevence a ochrana obyvatelstva“ a nebo 

vhodné vzdělávací aktivity pro mladistvé, jako podpora volnočasových aktivit pro mládež např. „Hry 

bez hranic“. 

V Holicích existuje tu Rodinné vzdělávací centrum Holoubek s projektem vzdělávacím „Mami, tati, 

pečuj, pracuj“, který je určený na dobu 3 let a nyní se začíná školit, je určen pro matky na mateřské 

dovolené a nezaměstnané, lidé předdůchodového věku, či postižení občané. Mimo jiné by byla 

vhodná podpora podmínek pro začínající mikropodnikatele, tedy kurzy jak začít podnikat, co je třeba 

si zařídit dle zákona apod.  

 

 

 

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. 

 Místní komunikace jsou na špatné úrovni, nevhodné záplatování děr. 

 Místní komunikace - v obci byly do poslední chvíle prašné cesty, postupně obec cesty 

dodělává, ale nyní chybí v obci kanalizace, proto definitivní úprava místních komunikací 

připadá v úvahu až po této úpravě. K domům vedou mnohdy pouze obyčejné cesty. 

 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. 

 Místní komunikace jsou celkem na bezproblémové úrovni - Holice. 

 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. 

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

údržba. 

Zpráva: 

Největším problémem je pro občany z hlediska dopravní a technické infrastruktury je stav místních 

pozemních komunikací, které jsou ve vlastnictví obcí. Dle názoru zástupců veřejné správy jsou místní 

komunikace „Věčné téma a věčné peníze“, jelikož jsou stále využívány mnoha lidmi. V některých 

obcích byly donedávna také prašné cesty, v jedné obci ještě jsou, jelikož nebylo vyřešeno vybudování 

místní kanalizace. Na dobré úrovni byly hodnoceny místní komunikace v Holicích, menší obce se však 

potýkají s finanční náročností na udržování těchto komunikací. Dále byl zájem o údržbu cest „za 

humny“, tedy především těch frekventovanějších polních cest. 

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

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



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

údržbu chodníků a komunikací. 

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

chodníků. 

 Chodníky jsou na území obce ze 2/3 nové, ale ve spodní části obce nejsou vybudované. 

Problémem jsou mostky, které vedou v obci na pole atd., nemají potřebnou nosnost. 

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

nebo popřípadě o jejich rekonstrukce. 

 Údržba chodníků a jejich stav je nutné stále udržovat, ale město je v tomto ohledu dá se říci 

soběstačné, ale uvítali by podporu víceúčelových zařízení na údržbu chodníků v zimě i v létě. 

(konkrétně by byl třeba úzký traktůrek) 

 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. 

 Údržba chodníků je třeba provádět průběžně. 

 Místní komunikace jsou třeba udržovat především na úrovni přilehlých chodníků. Jejich 

údržba a vybudování tam, kde chybí. Případně chodníky vybudovat společně s cyklostezkou. 

Zpráva: 

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

jejich rekonstrukce např vč. nosnosti můstků, které vedou přes některé vodoteče v obcích. Případně 

chodníky vybudovat společně s cyklostezkou. Údržbu chodníků a jejich stav je nutné stále udržovat, 

proto byl v některých obcích projeven zájem o mechanizaci pro tyto služby, např. traktůrek na zimní 

údržbu. 

 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. 

 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 

 Dopravní dostupnost je velmi dobrá (autobusové spojení každých 30 min.). Obec leží na 

hlavní autobusové lince Pardubice – Holice – Horní Jelení. 

 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). 

 Dopravní obslužnost veřejnou dopravou je dobrá (každou hodinu), tato obec je spíše 

spádovější do HK, do krajského města Pardubice je dostupnost horší, díky špatné kvalitě 

místní komunikace. 

 Dopravní dostupnost veřejnou dopravou do krajského města se zlepšuje. Přibyly spoje. 

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



Zpráva: 

Dopravní dostupnost shledávají občané v obcích, které leží na hlavních dopravních komunikacích, 

jako dostačující, dopravní spojení bývají častá a všemi směry, jak do HK, Pardubic, tak i například do 

Vysokého Mýta. Nespokojenost byla vyjádřena spíše tímto směrem, že někdy existují nesmyslná 

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

je v obci více. Obce mimo hlavní tahy nemají časté dopravní spoje a prý se neustále mění časy 

odjezdů, jako např. Trusnov nebo Vysoká u Holic, kdy je problém se spojením do Vysokého Mýta. 

 Problémem je také přetížení dopravních komunikací, konkrétně v Býšti, kde je velká hustota 

dopravy. Občané, kteří jedou směrem na Hradec, mají problém se díky hustotě dopravy 

napojit na silnici. 

 Přetížení dopravních komunikací bylo řešeno nosností max. do 3,5 t. 

 Přetížení dopravních komunikací je způsobeno hlavně místní dopravou (ne tranzitní 

dopravou), není to o přetíženosti, ale vytíženosti. Je to způsobeno také tím, že Holice jsou 

správním městem pro okolní obce, všechny organizace soustředěny na náměstí. 

 Přetížení dopravních komunikací je značné na silnici č. 35. 

 Přes obec si zkracují řidiči cestu směřující na dálnici. 

 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. 

Zpráva: 

V mnohých obcích je problém s hustotou dopravy a přetížením dopravních komunikací, tato situace 

je však prozatím neřešitelná, jedná se především o obce ležící na rychlostní silnici I/35, kde se čeká na 

výstavbu nové R35. Mnohdy je problém se z vedlejších komunikací napojit na tuto hlavní silnici. Toto 

však není jediným problémem, v některých obcích si například řidiči zkracují cestu přes vedlejší 

komunikace, např. v Dolní Rovni směrem do Pardubic. V Holicích byl v nedávné době vybudován 

obchvat, ale stejně centrem města projede cca 6 – 8 tis. aut denně. Mimo jiné je hustý provoz i 

Směrem na Borohrádek přes Staré Holice. 

 Bylo by vhodné doplnit veřejné osvětlení v návaznosti na sousední obec Choteč v návaznosti 

na cyklostezku. Bylo by dobré cyklostezku nasvítit v délce cca 300 m. 

 V obci mají dva měřiče rychlosti – dostačující. 

 Byl projeven zájem o obnovu dopravního značení. 

 Možnost parkování je dostatečná, na náměstí je velké parkoviště, které hlavně využívají 

mimoholičtí obyvatelé. Místní obyvatelé využívají spíše neplacené plochy. (dohled nad 

parkováním činí městská policie). V centru žádná nová místa vznikat nemohou, není tu 

dostatek prostoru. Mají 60 míst v dochůzné vzdálenosti 4 minuty a v letošním roce vybudují 

90 míst v dochůzné vzdálenosti 8 min. 

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

 Veřejné osvětlení se v obci aktuálně řeší, jeho výměna. 

Zpráva: 

Ve více obcích byl projeven zájem o rekonstrukci veřejného osvětlení podél komunikací nebo o jeho 

rozšíření či doplnění. V jiných obcích byl projeven zájem o obnovu dopravního značení. Byla řešena 



také možnost parkování V Holicích, kdy na náměstí je velké parkoviště, které hlavně využívají 

mimoholičtí obyvatelé. Místní obyvatelé využívají spíše neplacené plochy. (dohled nad parkováním 

činí městská policie). V centru žádná nová místa vznikat nemohou, není tu dostatek prostoru. Mají 60 

míst v dochůzné vzdálenosti 4 minuty a v letošním roce vybudují 90 míst v dochůzné vzdálenosti 8 

min. 

 

 ČOV obec má. 

 Plynofikaci obec má. 

 Vodovod obec má. 

 Plynofikace, vodovod, kanalizace v obci jsou. 

 Problém v obci s vybudováním kanalizace, obec není schopna tak velkou částku zafinancovat 

(Horní Ředice jí mají hotovou, ale Dolní ne). Celkové náklady projektu jsou 80.000.000,- Kč, 

přičemž by měla obec možnost získat až 60 % z EU, ale i tak zbývajících 30.000.000,- Kč je pro 

obec neúnosné. Jinak obec dlouhodobě pracuje na jejím vybudování strategickými záměry. 

 Plynofikaci a vodovod v obci mají. 

 Kanalizaci, vodovod a plynofikaci obce mají 

 Kanalizace v obci není, chtěli by propojit Bělečko a Hoděšovice. 

 Plynofikace a vodovod v obci je. 

 Kanalizace je téměř 100%, pouze místní části „Koudelka“ a „Roveňsko“ není pokrytá 

kanalizační sítí. 

 Plynofikace a vodovod ve městě jsou. 

 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. 

 Kanalizace v obci je. 

 Plynofikace a vodovod v obci jsou. 

Zpráva: 

Většina větších obcí na území MAS Holicko má kanalizaci, některé také ČOV. V některých obcích 

kanalizace chybí, jako Například Býšť a Dolní Ředice, zde se čeká na její vybudování a obce vyvíjí 

maximální úsilí k jejímu zabezpečení, ale z důvodu finanční náročnosti je v nejbližší době její 

vybudování nereálné. Některé malé obce, jako např. Jaroslav mít kanalizaci dle zákona nemusí, jelikož 

splňují limit počtu obyvatel ve svém území, pro které být vybudována nemusí. Všechny obce mají na 

svém území zaveden vodovod, přičemž některé rodinné domy využívají i vlastní studny. Plynofikace 

je na území MAS Holicko zavedena také ve všech obcích, ale díky rostoucím cenám, za poskytování 

plynu, se mnohdy občané vrací k topení tuhými palivy, a plynofikace tak nebývá zcela využívána. 



 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. 

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

vyřešenou prostřednictvím dotace, kdy získala vůz. 

 Úprava veřejných prostranství - obec získala v nedávné době dotaci na výsadbu veřejné 

zeleně podél komunikací (dotace činí 90 % z 2.400.000,- Kč na stromořadí podél silnic a 

biocentrum). Projekt je v souladu s územním plánem. Bylo by vhodné doplnění komunální 

techniky na údržbu této zeleně, konkrétně např. na zalévání. Mimo jiné by mohl být zájem 

vysázet obecní sad a ovoce zpracovávat např. v moštárně nebo palírně. 

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

Výsadba zeleně apod. 

 Úprava veřejných prostranství je nutná především v intravilánu – revitalizace (staré stromy 

padají uvnitř zástavby), proto by bylo nutné je skácet a vysázet nové, především v Bělečku. 

 Techniku na údržbu zeleně mají, pouze je nutná její obnova po letech používají (nedávno do 

techniky investovali). Obec vlastní les (46 ha), který je třeba udržovat, proto je nutné pořídit 

něco na jeho údržbu (např. traktor s mechanizací). 

 Úprava veřejného prostředí – problémem ve Vysokém Chvojně je lesní půda, která je 

evidována jako „LHP“ (= bez podmínky kulturního vyžití), proto je na ní obtížné získat dotaci. 

Chtěli zde vybudovat rododendronový háj, ale na takovouto formu osázení hospodářské 

půdy, dotace poskytována není. Byl by zájem o zalesňování jakéhokoli kusu půdy bez 

podmínky kultury, tzv. ozelenění parků bez vázání na kulturu, aby mohly být vysázeny i na 

hospodářské půdě. Dále by byl zájem o revitalizaci zeleně a pořízení techniky na její údržbu. 

 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). 

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

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

Zpráva: 

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

projeven především zájem o obnovu zastaralých technologií na údržbu veřejného prostranství, 

zástupci veřejné správy bylo vyjádřeno, že se jedná o nepřetržitý proces, kdy „Nikdy nelze říct, že je 

vše hotové“.  Konkrétně by v některých obcích uvítali větší multifunkční traktůrek (na sekání, 

zametání, posyp a prohrnování) nebo zájem o větší sekačku na údržbu zelených ploch či techniku na 

zalévání zeleně. Některé obce vlastní obecní les, který je třeba také udržovat, proto by uvítali 

techniku na jeho údržbu. Ve všech obcích byl projeven zájem o nové výsadby zeleně a revitalizace 

zelených prostranství především v intravilánu ale také v extravilánu, kdy například ve Vysokém 

Chvojně by rádi vysázeli rododendronový háj na hospodářské půdě, ale dotační podmínky 

neumožňují osázet „LHP“, tedy aby ozelenění parků mohlo být provedeno bez vázání na kulturní 

využití. Nové výsadby by se zasloužili o podporu biodiverzity krajiny. ZESO Ostřetín konkrétně 

projevilo zájem o techniku na obhospodařování okolních louček. 

 



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

 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. 

 Ve Vysokém Chvojně by chtěli vybudovat Rybárnu vedle zámečku, problém je v současné 

době ovšem s místním územním plánem, který není dosud schválen. Tento projekt navazuje 

na okolní projekty. 

 Bylo by vhodné do podpory cestovního ruchu zahrnout podporu budování stravovacích a 

ubytovacích služeb. 

Zpráva: 

Stav venkovských budov a památek je v obcích individuální, některé obce by rády rekonstruovaly 

bývalé areály pro kulturní a volnočasové využití. Například v Horním Jelení se dříve nacházelo 

vyhlášené letní koupaliště a městem byla vypracována studie na jeho revitalizaci, jednalo by se o 

„Letní sportovní centrum na koupališti“, kde by byla možnost stravování, ubytování a dalších 

volnočasových aktivit. Ve Vysokém Chvojně by naopak rádi vybudovali Rybárnu vedle současného 

zámečku, proto by bylo do budoucna vhodné zahrnout do podpory prostřednictvím MAS i stravovací 

a ubytovací služby. 

 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. 

 O rozhlednu zájem v obci není. 

 Měli by zájem vybudovat rozhlednu, napojenou na cyklostezku. Rozhledna by byla 

vybudována na místě širokého rozhledu u Bělečka na kopci „Hlásňák“. 

 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. 

Zpráva: 

V některých obcích se nachází vhodná místa pro vybudování naučných stezek, které by mohly být 

environmentálně, historicky či sportovně-rekreačně zaměřeny. Tyto naučné stezky by mohly být 



vybudovány i na základě místních cest či polních cest, které jsou mnohdy neudržovány a zničeny. 

Naučné stezky by vedly k místním zajímavostem jako například rybník, jiná přírodní či historická 

zajímavost a byly by doplněny vhodným značením, odpočinkovými místy a v některých případech 

například rozhlednou. Na několika místech na území Holicka jsou vhodná místa pro umístění 

rozhledny, odkud by byl široký rozhled do okolí, např. kopec „Hlásňák“ apod. 

 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. 

 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. 

 Cyklotrasy jsou na území obce hustě propojené, ale bylo třeba zpevnit některé cesty, po nichž 

vedou.  Cyklostezky vedoucí po silnici jsou bezproblémové. Byla vymyšlena cyklostezka – 

spojnice Ředice a Chvojenec a tak byla tak nesjízdná, že musela být zrušena (byla travnatá a 

blátivá). V Ředicích není žádná památka, jedná se spíše o rovinnou průjezdní turistiku (v okolí 

je Kunětická Hora nebo autokemp Hluboký). 

 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. 

 Problém je s tím, že okolní spádové obce napojeny na cyklostezky jsou, ale Býšť jako taková 

napojená není, proto by bylo nutné propojit Hoděšovice s Býští cyklostezkou. Jinak 

cyklostezky vedou přes les Mazurku (který je na katastru obce Býště, ale patří HK, který 

udělal z tohoto lesu spíše park než les). Přes Bělečko vede také mezinárodní cyklotrasa 

tzv.“Hradečnice“(Německo – Rakousko), která ovšem není jako taková označená, že se jedná 

o mezinárodní trasu. 

 Byl projeven také zájem o zdokonalení systému cyklotras. Někdy se nachází v místech, která 

nejsou dostatečně zpevněná a podléhají vlivu počasí. 

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

Týnišťko. 

Zpráva: 

Z hlediska podpory cestovního ruchu jsou občany nejvíce vnímány místní cyklostezky a cyklotrasy, 

kde je neustále co zlepšovat a rozšiřovat. Tato podpora dle občanů má smysl. Cyklostezek je na území 

vybudováno několik, ale bylo by velice vhodné je rozšířit, a zabezpečit jimi i bezpečnost cyklistů podél 

hlavních komunikací směřujících například do Holic, např. v Ostřetíně je problém, že cyklostezka 

končí před obcí a dál nevede, bylo by vhodné propojit i navazující obce jako Jaroslav nebo Dolní 

Roveň s Holicemi, dále Býšť s Hoděšovicemi apod. Značených cyklotras je na území MAS Holicka 



poměrně hodně, přičemž všichni by měli zájem o jejich zdokonalení, např. údržbou a zpevňováním 

místních cest, po kterých vedou a udržování pořádku podél těchto komunikací. 

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

poskytovány v přízemí MÚ na podatelně. 

 V rámci Holicka je dobré značení včetně map. V budoucnu zájem, kdyby se podařila 

rekonstrukce sálu hospody, tak u ní umístit infopanel a stojánek na letáčky. 

 Odpočinková místa mají ve všech obcích kromě Hoděšovic. Informační tabule mají ve všech 

vesnicích. Pouze by bylo potřeba napojit obce na cyklostezky a konkrétně napojit Býšť na 

Holice, ale bohužel z důvodů majetkových poměrů nelze podél silnice č. 35. 

 Viz. infocentrum 

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

problémů. 

Zpráva: 

Ohledně turistických informačních služeb se občané projevili spíše směrem ke zdokonalení 

poskytování informací formou kvalitního značení a map podél cyklotras. Např. v Býšti by měli zájem 

do budoucna vybudovat Infocentrum, v Dolních Ředicích by chtěli na veřejném místě do budoucna 

umístit infopanel a stojánek na letáčky. Jinak na dobré úrovni mají značení například v Horním Jelení, 

kde mají na náměstí kvalitní mapu a informace turistům jsou mnohdy poskytovány v budově MÚ 

v podatelně. 

 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. 

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

v několika publikacích. 

 Propagační materiál – je zájem o společný propagační materiál. 

 Zájem je rovněž o propagační materiály. Ale podpora skrz dosavadní fiche je nereálná, pokud 

by byl vydáván propagační materiál samostatně v hodnotě mnohem nižší než 300.000,- Kč. 

(např. reálný je projekt v cenové relaci 20.000,- Kč) 

 Propagace by byla vhodná společnou formou pro více obcí. 

Zpráva: 

Propagace z hledika cestovního ruchu je na území Holicka vnímána jako celek, tedy do budoucna by 

bylo vhodné vydat propagační materiál pro celé území Holicka. Mimo jiné bylo uvedeno, že 

individuální propagace např. pro nějaké místní sdružení by byla vhodná vydat samostatně, formou 

podpory přes MAS, ale současné nastavené podmínky toto neumožňují. 

5. Chtěli byste zlepšit něco v oblasti životního prostředí? 

 Kvalita ovzduší a hluk je ovlivněn hlavní komunikací. 

 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. 



 V obci došlo ke zlepšení ovzduší díky zavedení plynofikace v obci (většina obyvatel využívá 

plynové topení). Ale díky dnešním cenám za plyn se lidé vrací k topení tuhými palivy. Je to 

problém doby. 

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

 Hluk a kvalita ovzduší je ovlivňována silnicí č. 35. Mimo jiné byla v sousední obci Dříteč 

vybudována bioplynová stanice, která uzavřela smlouvu s místním družstvem o zásobování 

zelenou hmotou, díky tomu také dojde k přetížení místní komunikace třetí třídy. 

 Kvalita ovzduší se zhoršuje z důvodu toho, že mnoho občanů začíná znovu topit tuhými 

palivy.  

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

přenáší do celé obce. 

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

zimě inverze) 

Zpráva: 

Kvalita ovzduší je na území Holicka vnímána spíše na horší úrovni a to díky hlavní rychlostní 

komunikaci a dopravnímu přetížení. Mimo jiné bylo poznamenáno, že kvalita ovzduší se zhoršuje i 

díky tomu, že lidé se vrací k topení tuhými palivy, místo toho, aby topili plynem. Např. V Horním 

jelení mají vysokou prašnost, dochází pravděpodobně ke spadu ze směru od Pardubic a například 

v Dolní Rovni mají problém se zápachem z nedaleké bioplynové stanice. 

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

diskotéka. Hluk z hlediska dopravy není. 

 V současné době není problém s hlučností, ale dá se předpokládat v budoucnu, kdy na kraji 

obce mezi Chotečí a Dolními Ředicemi by měla vést nová rychlostní komunikace R35 – 

čtyřproudá dálnice. 

 Problémem je hluk hlavně kolem rychlostní silnice č. 35.  

 Hlučnost je ovlivněna především ve Starých Holicích, přetížena dopravní komunikace tím že 

se změnila na silnici I. třídy a tuto silnici využívá i těžká zemědělská technika. 

 Hluk v obci je vnímán na bezproblémové úrovni. 

Zpráva: 

Hlučnost je vnímána především ve spojitosti s přetížením dopravních komunikací podél silnice I/35 

nebo směrem na Borohrádek přes Staré Holice. 

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

 Čistota v obci je celkem na dobré úrovni. 

 Čistota v obci je udržována na dobré úrovni, občané jsou zvyklí třídit odpad. V obci mají 

sběrný dvůr – obyvatelé třídí odpad. Zájem o vybudování společné „Kompostárny“ pro obec 

– nakládání se zeleným odpadem. 

 Zlepšovat údržbu než prostranství.  

 Jinak je problém s udržováním čistoty veřejného prostranství majiteli psů, kteří mnohdy 

nedodržují čistotu veř. prostranství. Poplatky za psy neřeší tuto údržbu, jelikož jsou velmi 

nízké. 



 Čistota v obci – Holice žádají o dotaci na nový čistící vůz 

 Čistota v obci je celkem na dobré úrovni. 

Zpráva: 

Čistota v obcích je vnímána celkem na dobré úrovni, mnohé obce se snaží čistotu v obci udržovat, ale 

podél hlavní komunikace je tato situace vnímána problematicky. 

 Obec má sběrný dvůr. 

 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. 

 V obci je vybudován sběrný dvůr. Do budoucna bude nutné, aby obec vybudovala místo pro 

biologický odpad. 

 Sběrný dvůr v Holicích řeší problém s kompostováním a vybíráním bioodpadu, mají 

nakoupené i popelnice na bioodpad téměř pro 1/3 obyvatel Holic, v rámci dotace získali i 

techniku na kompostování. Sběrnému dvoru ale chybí technika na štěpkování. 

 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. 

 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. 

 V obci existuje sběrný dvůr. 

Zpráva: 

Ve většině obcí na území MAS mají sběrné dvory sloužící k nakládání s odpady. Obce nyní řeší 

povinnost likvidace biologického odpadu. Kompostárny jsou pro mnohé obce velice finančně 

nákladné, o její vybudování by měli zájem např. v Ostřetíně. V Holicích je likvidace biodopadu řešena 

právě vybíráním bioodpadu, město má prozatím nakoupeno pro 1/3 obyvatel popelnice na bioodpad, 

na které získali dotace včetně i techniky na kompostování, ale chybí jim konkrétně technika na 

štěpkování. 

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

hlavní komunikace. 

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

kteří znečišťují „příkopy“ a lesy v okolí. 

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

čerpací stanice. 

 Obec má problém s výskytem černých skládek, jelikož se nachází v blízkosti města HK. Černé 

skládky se vyskytují nejvíce v lesích a příkopech. Vyváží se tam mnohdy i biologický odpad ve 

velkém množství (větve a tráva ze zahrádek). 

 Výskyt černých skládek je především v okolních lesech. 



 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. 

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

Zpráva: 

Problém s výskytem černých skládek na území MAS Holicko je především v lesích podél hlavní 

komunikace. Uvnitř obcí se černé skládky nevyskytují, ale ty co jsou v okolí, musí mnohdy obce na 

vlastní náklady nechat odklidit. Problémem je také biologický odpad, který je také vyvážen do lesů 

(tráva a větve ze zahrádek). Tento faktor lze velice stěží ovlivnit. Jelikož toto činí občané 

pravděpodobně „odjinud“. 

 

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

vč. stavebně technických částí. 

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

obecní rybník by bylo vhodné odbahnit. 

 Znečištění odpadních vod je velkým problémem, jelikož v Býšti není kanalizace a ČOV, je tu 

místní struha. 

 Problém s vodní nádrží ve Starých Holicích, chybí zde přítok vody. 

 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. 

Zpráva: 

Největším problémem na území Holicka z hlediska znečištění vod jsou regenerace místních malých 

toků, které nejdou ve vlastnictví obcí, ale ve vlastnictví Povodí Labe, které se o jejich údržbu příliš 

nestará. V některých obcích by uvítali i odbahnění místního rybníka či vodní nádrže. 

 Ohrožení půdy erozí a povodněmi v obci nehrozí. 

 Problémem je rozliv místního potoka, byla by třeba realizovat protipovodňová opatření na 

potoce (vytváří protipovodňové studie díky dotacím), zájem zvýšit můstky – bohužel však 

tento potok má na starosti Povodí Labe, které jej udržuje minimálně. Obec bude mít v brzké 

době hlásiče a sirény, které budou upozorňovat na přívaly vody. Revitalizace toku je pro obec 

z finančních důvodů nereálná. 

 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) 

 V obci je mnohdy půda ohrožena erozí a povodněmi, především na kopcích při pěstování 

kukuřice. 

 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. 

 Znečištění vod a protipovodňová opatření – občas se stávají. 



Zpráva: 

Ohrožení půdy erozí a povodněmi je vnímána pouze v některých obcích. V Dolních Ředicích je vnímán 

problematicky rozliv místního potoka, který již několikrát způsobil povodně. Obec bude mít alespoň 

v brzké době hlásiče, které budou varovat pře nebezpečím. V Dolní Rovni a Ostřetíně by měli zájem o 

vybudování zádržných poldrů a odbahnění vodních toků, kterými by se zvýšila jejich retence. 

Problémem v jiných obcích bývají přívalové deště, kdy mnohdy voda z okolních kopců, konkrétně polí 

zaplaví domy pod kopci. Zde by měly zájem vybudovat konkrétní opatření u zaplavovaných domů. 

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

Ekologizace vytápění veřejných budov. 

 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. 

 Zateplení veřejných budov a využití obnovitelných zdrojů – obec má školku zateplenou, o 

škole jednají na státním fondu životního prostředí. Všechny veřejné budovy mají vytápění na 

plyn. 

 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). 

 Zateplování veřejných budov v obci je nutné pouze na OÚ, školku a školu mají zateplenou. 

 Zateplování veřejných budov na venkově a změny způsobu vytápění je oblast, kde je stále co 

budovat. Bylo by vhodné podporovat i v budoucnu. 

 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. 

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

solárními panely). 

Zpráva: 

Občané se domnívají, že zateplování veřejných budov a změny způsobu vytápění jsou oblasti, kde je 

stále co budovat. Proto by bylo vhodné tuto oblast podporovat i v budoucnu. Konkrétně by mohly být 

realizovány ekonomičtější a ekologičtější výtopy sokoloven nebo zásobení veřejných budov rozvodem 

tepla z bioplynové stanice. Zateplování veřejných budov v obcích je individuální, například někde by 

potřebovali zateplit obecní úřad, klubovnu či sokolovnu. Školy a školky mají obce většinou zateplené. 

 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. 

 Problém je s obhospodařováním venkovských prostranství. 

 ZESO Ostřetín by mělo zájem o obhospodařování venkovských louček. 



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

znalecké posudky na jakékoliv úpravy a údržby zeleně. 

 Byl by zájem pro údržbu velkých zelených ploch Lesním družstvem Vysoké Chvojno (stejný 

zájem i ZESO Ostřetín – údržba malých louček). Zkoušeli žádat v neproduktivních investicích 

v lesích, ale sekačka na trávu nebyla podporována. 

  

 

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. 

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

chovají a krávy a mezi tím se pěstují dřeviny). 

 Nákup strojů a technologií pro zemědělské podnikatele. 

 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. 

 Podporu mikropodnikatelů by bylo vhodné do budoucna zachovat, jelikož v obci jich několik 

existuje (drobní zemědělci, truhlář, natěrač aj.) 

 Problém je v tom, že podnikatelům se příliš do dotací nechce, mají obavy nebo nevědí o 

možnostech využití dotací. 

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

 V Býšti se nachází několik drobných živnostníků, konkrétně dva zemědělci. (konkrétní projekt 

zájem o vyklápěcí vlek 2,5 t) 

 Bylo by vhodné podporovat živnostníky zaměřené na rostlinnou a živočišnou výrobu. 

 Podporu pro mikropodnikatele by bylo vhodné zachovat. 

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

nebo autoopravna (přístrojové vybavení). 

 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. 

Zpráva: 

Občané se shodli na tom, že v obcích se nachází několik drobných živnostníků, kteří by jistě uvítali do 

budoucna podporu jejich živnosti, ať už nákupem nových strojů či technologií, nebo rekonstrukcí 

provozoven. Tuto podporu by bylo vhodné tedy do budoucna zachovat a rozšířit je především o 

podporu pro drobné zemědělce a jejich zaměření na živočišnou či rostlinnou výrobu. Konkrétně byl 

například projeven zájem o podporu agrolesnictví, tedy kombinace cenných dřevin a zemědělství 

nebo o podporu formou nějakého záručního či garančního fondu, který pomáhal zabezpečovat 

drobným živnostníkům jejich úvěry. 



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). 

 Volnočasové aktivity pro mladé – zábavní centra pro spolkové aktivity. Ovšem je problém 

udržovat tyto prostory neustále pod dohledem (např. Hry bez hranic pro obyvatelé obcí). 

 Problém mladých lidí je v jejich morálce, chtějí být do všeho zapojeni, ale nemají dostatečnou 

odpovědnost pravidelně docházet do kroužky (Sokolové, nohejbal, SDH aj., co v obci funguje) 

 Problém „Péče o mladistvé“, „Podpora pro mládež“, „Měkké programy“ (do budoucna je 

v Projektu rekonstrukce Sokolovny zahrnuta klubovna, ale je problém to udržet v pořádku, 

nezničené) 

 Potřeby SDH zahrnuty výše. 

 Vhodné podporovat a udržovat lesní cesty. 

  

Zpráva: 

Všechny oblasti rozvoje, které byly občany diskutovány, na závěr každé diskusní skupiny byly 

zapracovány výše do jednotlivých tematických oblastí rozvoje území. 


