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NOVOHRADSKÁ OB ČANSKÁ SPOLE ČNOST (NOS) 
 
vznikla v únoru roku 1999 z iniciativy 7 občanů jako sdružení dobrovolné, 
nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Cílem činnosti sdružení se 
od počátku stala snaha realizovat projekty a akce, které svým obsahem rozvíjejí 
kulturní, společenský a sportovní život v oblasti Novohradských hor a které tuto 
oblast propagují. Současně je však kladen důraz i na způsob realizace těchto 
projektů a akcí. Cílem je zde široká spolupráce s dalšími občany, neziskovými 
organizacemi a spolky, s podnikatelskými subjekty a s místní samosprávou. 
Díky takto vzniklým "realizačním týmům" se snažíme posilovat občanskou společnost 
ve městě a v jeho okolí. 
Cíle sdružení pomáhá naplňovat i několik dobrovolníků a spolupracovníků při 
realizaci jednotlivých projektů a akcí. 
Novohradská občanská společnost je od roku 2000 členem Sdružení 
mikroregionu Růže a v roce 2002 byla přijata za člena občanského sdružení 
Greenways Praha – Vídeň. V roce 2005 se stala rovněž členem Spolku pro obnovu 
venkova Jihočeského kraje a její zástupce Mgr. Michal Jarolímek byl zvolen do 
předsednictva této krajské organizace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.novnos.cz 
 

podana.ruka@centrum.cz 
 
 
 
 
 
 
Zpravodaj, jehož první číslo právě držíte v ruce, si klade za cíl informovat co nejširší 
okruh osob o pozitivních aktivitách realizovaných v našem mikroregionu, které 
mohou sloužit jako příklady dobré praxe ve vztahu k cílovým skupinám i dalším 
osobám v mikroregionu. Vychází v rámci projektu Podaná ruka k svépomoci, jehož 
předkladatelem je Novohradská občanská společnost o.s (N.O.S.). Projekt je 
financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Státního regionálního 
operačního programu – SROP a z prostředků Jihočeského kraje. 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

probíhá v časovém období leden 2007 
až červen 2008. Aktivity projektu 
vycházejí z obecné potřeby vyhledávat 
nové,mladé a aktivní lidi,kteří by se 
zapojili do místních rozvojových 
procesů ve svých obcích a osadách. Je 
zřejmé, že takoví lidé v mikroregionu 
jsou, jen je potřeba je vyhledat a dát 
jim důvěru realizovat své nápady a 
záměry.  

Cílem projektu je realizace speciálního 
metodického programu, pomocí 
kterého by mělo 10 týmů, složených ze 
3-5 osob z cílových skupin, projít 
procesem od nápadu (projektové 
myšlenky) k podrobné přípravě na 
realizaci tohoto nápadu (tj. k sestavení 
projektu včetně ověření 
realizovatelnosti). Celý edukativní 
proces bude dokončen vlastní realizací 
připraveného projektu.  

Mikroregion Sdružení Růže obsahuje 
21 obcí. Má založeno stejnojmenné 
zájmové sdružení právnických osob, 
jehož členy je všech 21 obcí a pět 
právnických osob, včetně předkladatele 
projektu. V mikroregionu funguje i 
místní akční skupina, která dosud 
realizovala všechny vyhlášené 
programy LEADER.V  minulé době 
bylo realizováno několik desítek 
různých projektů, z nichž některé byly 
určeny pro mládež ohroženou 
sociálním vyloučením (sociální 
exkluzí), ale žádný z nich nebyl touto 
mládeží připraven, o realizaci ani 
nemluvě. Jinými slovy dospělí připravili 
projekty a pak je také realizovali pro 
vybrané cílové skupiny. Mládež tak 
byla "pasivním konzumentem" 
výsledků projektů.  
 
Při vstupní analýze a v první fázi 

projektu jsme došli k jednoznačnému 
poznání, že mezi se mladými lidmi rodí 
řada dobrých nápadů a námětů 
(možných projektů), které však nejsou 
podchyceny a tím pádem realizovány. 
Protože nikdo těmto lidem neukáže 
cestu jak nápad uskutečnit, mnoho z 
nich se ztrácí a v těchto lidech vzniká 
pocit, že není možné nebo je 
nepřekonatelně obtížné uskutečňovat 
své nápady. To má pak negativní vliv 
na jejich sebevědomí a jejich životní 
postoj.  Přitom právě pozitivní přístup k 
řešení problémů, k překonávání 
překážek a k řešení úkolů je nejlepší 
cesta k začleňování do dobře fungující 
občanské společnosti. Ukázat 
"normálním" lidem, že dokážu něco 
vymyslet a poté to i realizovat je 
způsob jak dojít k respektu a úctě okolí 
a tím i k vlastnímu sebevědomí.  
 
Projekt staví na skutečnostech, které 
byly zjištovány členy Novohradské 
občanské společnosti při vstupní 
analýze potřeb cílových skupin. 
Současně se opírá např. i o zkušenosti 
N.O.S. z přípravy projektů pro 
LEADER. 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

důležité vyhledat minimálně jednou až 
dvakrát tolik záměrů než bude ve finále 
projektových týmů.  
 
V následné fázi pak probíhá osobní 
jednání s nositeli záměrů a dalšími 
možnými členy týmů. Při těchto 
jednáních je zjišťována motivace a vůle 
dosáhnout úspěšné realizace, 
proveditelnost záměru ve vztahu 
k podmínkám v mikroregionu.  
Po absolvování těchto kontaktních 
schůzek vybere projektový tým spolu 
s vybranými facilitátory záměry 
k následnému rozpracování.  
 
 V poslední fázi budou týmy 
vedeny k postupnému rozpracování 
záměru do realizovatelné podoby, tj. do 
přípravy všech podmínek pro 
následnou realizaci.  

Hlavním obsahem první fáze projektu , 
kterou mapuje toto číslo zpravodaje, 
bylo vyhledávání projektových nápadů 
a jejich nositelů. Proto N.O.S.  v 
jednotlivých obcích v první polovině 
roku 2007 uskutečnila veřejná setkání 
s principem komunitního plánování, na 
kterých o projektu informovala a hlavně 
vyhledávala ty, kteří jsou aktivní a mají 
chuť něco ve své obci vytvořit. 

V průběhu měsíce ledna až března 
jsme kontaktovali obce oslovovacím 
dopisem a osobní návštěvou. V obcích, 
které projevily zájem, jsme 
zorganizovali komunitní setkání. 
Setkání se konala v obecních 
prostorách, obec zajistila občerstvení.  
 
Naším úkolem bylo organizovat a řídit 
průběh setkání. V úvodu každého 
setkání byl představen a vysvětlen 
projekt Podané ruka k svépomoci a 
důvody pro sběr názorů a nápadů 
(strategie MAS, strategie obce). 
 
Nejprve jsme metodou brainstormingu 
shromáždili témata a názory občanů 

Všeobecným cílem projektu je proto 
cílevědomé posilování sebevědomí a 
aktivit vybraných cílových skupin a tím 
rozvinutí jejich aktivního přístupu k 
životu, k prostředí, které je obklopuje a 
k lidem, se kterými v běžném životě 
komunikují.  Vytváří se tím současně 
základ zdravé občanské společnosti, 
která se nebude obávat podílu na 
věcech veřejných. 
 
Cílem  je současně i posilování 
absorpční kapacity mikroregionu, který 
jako pohraniční patří mezi okrajové 
části Jihočeského kraje. Skutečností 
totiž je, že zatímco větší města 
mikroregionu nevykazují nepříznivé 
socioekonomické parametry, jiné 
menší obce  se potýkají s problémy 
včetně nedostatku kvalifikovaných a 
aktivních lidských zdrojů. 
 
 Předmětem hlavní aktivity 
projektu , jak již bylo zmíněno výše, je 
realizace speciálního programu, 
pomocí kterého by mělo 10 týmů projít 
proces od nápadu (projektové 
myšlenky) k podrobné přípravě na 
realizaci tohoto nápadu, tj. k sestavení 
projektu včetně ověření jeho 
realizovatelnosti. Celý proces bude 
dokončen vlastní realizací 
připraveného projektu. 
 Předpokládá se, že jeden projektový 
tým bude tří až pětičlenný. Každý tým 
by měl být vytvořen kolem určitého 
konkrétního záměru, takže vyhledávání 
osob do týmu  probíhá na základě 
hledání projektových záměrů a jejich 
nositelů. Bezpodmínečnou podmínkou 
je, aby nositel či nositelé záměru byli 
nedílnou součástí týmu.  
 
 V první fázi tak jsou hledány 
záměry, nápady. Vyhledávání  provádí  
převážně N.O.S. Součástí vyhledávání 
je i veřejná výzva, zveřejněná 
v místních zpravodajích, příp. na 
internetových stránkách obcí. 
Základem však je  osobní přístup. Je 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto číslo zpravodaje p řináší p řehled jednotlivých komunitních setkání a 
písemných výstup ů z nich. M ůže sloužit jako inspirace, m ůže přinést základní 
přehled a srovnání toho, co v které obci považují ob čané za svoji prioritu, m ůže 
nám pomoci vytvo řit si p ředstavu o naší obci, o obcích sousedních i 
vzdálených. 
 
 
 
 
 

 
 

pro další rozpracování v pracovních 
skupinách. Témata se pouze sbírala, 
nediskutovalo se o nich. Poté jsme  
účastníky setkání seznámili 
s připravenými náměty pro pracovní 
skupiny.  
 
 Tyto náměty  vystihují hlavní oblasti 
života obce. Jsou to: 
 
• vedení města, mezilidské   vztahy, 

komunikace, spolupráce 
• kultura, volný čas, spolkový život 
• vzdělávání, sociální služby 
• infrastruktura, vybavení, zařízení 

obce 
• životní prostředí 
• ekonomika města, podnikání, rozvoj 
• nejsme na světě sami. 
 
Podle počtu a zaměření nápadů, podle 
počtu účastníků komunitního setkání 
jsme se rozdělili do několika 
pracovních skupin, pokud možno 
postihujících právě hlavní oblasti života 
obce. Každá z nich se pod vedením 

facilitátora zabývala pouze jednou 
z oblastí. Úkolem facilitátora bylo 
provést skupinu od diskuse až ke 
konkrétním řešení a návrhům na 
projekty. 
 
Po ukončení práce ve skupinách pak 
každá ze skupin představila ostatním 
účastníkům své nejdůležitější nápady. 
 
 Následovala část nejzajímavější a 
nejoblíbenější, a tou bylo následné 
určování priorit obodováním projektů. 
Tím se zjišťovala váha a potřebnost 
navrhovaných projektů. Každý účastník 
mohl pomocí samolepících barevných 
proužků přidělit maximálně tři hlasy jím 
vybraným záměrům. 
Čísla v závorce v následujícím textu 
vyjadřuje právě počet hlasů 
obdržených po prioritizaci problémů.  
 
Na závěr komunitního setkání byl 
sestaven přehled nejvíce žádaných 
projektů. 
 



 
 
 

 

 
 
 
Komunitního plánování v Borovanech se zúčastnilo 20 občanů.  
 
 
Po představení záměru fóra jsme společně sestavovali mozaiku toho, jak vnímáme 
současné Borovany a jaké bychom si nepřáli mít v budoucnu.  
 
 

Mozaika a vize  
 
Jaké jsou Borovany dnes 
 
Jsou tu všechny potřebné obchody, jsou vhodné aktivity pro všechny, hezký vzhled 
budov a veřejných prostranství, aktivní spolky – aktivity pro lidi, hezká škola, některé 
osady jsou méně aktivní, nelíbí se diskotéky a vše, co s tím souvisí (alkohol, drogy..), 
chybí knihkupectví, hodně kulturních příležitostí, cvičení pro ženy, málo aktivit 
v Hluboké, město se „rozlézá“ moc do krajiny, dobrá dopravní obslužnost, místy 
špatné osvětlení, výchova mládeže a motivace k aktivitě neuspokojující, krásně 
opravený zámek. 
 
 
Jaké chceme Borovany v budoucnosti 
 
Místní trhy, energetická soběstačnost, „U dubů“ – více stromů, muzeum v zámku, 
čistý vzduch, přiměřená zaměstnanost v místě, aktivní spolky v osadách, abychom 
nepotřebovali dotace, není vandalismus, děti i mládež mají dostatek vyžití, bezpečná 
komunita (obec). 
 
Co zamýšlí zastupitelstvo  
 

• Zámek – pokračovat v úpravách na zámku a dát dohromady jeho využití 
• Náměstí – úpravy a opravy 
• MŠ – zvýšit kapacitu 
• Využít budovu bývalého ředitelství v Calofrigu 
• Opravy místních komunikací i v osadách a v polích 
• Přírodně založené koupaliště 

 
 
 
Poté jsme si představili hlavní oblasti života města a hlasovali, jakým oblastem se 
budeme věnovat, protože pro pokrytí všech oblastí nebylo dost účastníků akce. 
Ve vybraných oblastech členové diskusních skupin definovali slabé a silné stránky, 
definovali žádoucí cílový stav a navrhovali konkrétní opatření (projekty) pro dosažení 
cílového stavu. 
 



 
 
 

 

 
� Životní prost ředí, ekonomika m ěsta, podnikání, plánování, 

rozvoj a komunikace s ob čany 
 

Silné stránky Slabé stránky 
• Vydatný zdroj dobré vody 
• Blízkost k přírodě 
• Potenciál pro energetickou 

soběstačnost 
• Stálé nedaňové příjmy 
• Hospodaření bez dluhů 
• Finanční rezervy z minulých let 
• Hezká vyhlídka 
• Nehrozí nebezpečí povodní 
• Dobře vybraný zpracovatel územního 

plánu 
• Probíhající pozemkové úpravy 
• Dostupnost Českých Budějovic 
• Pestrá struktura typů bydlení 
• Dostatek nebytových prostor 

k drobnému podnikání 
• Nehrozí stavba dálnice 

• Vodojemy nad městem 
• Stáje družstva blízko bydlení 
• Postupné ztrácení venkovského 

charakteru 
• Absence kvalifikovaných ekonomů 
• Nedostatek kapitálu 
• Dostupnost Českých Budějovic 
• Chaotické sídliště U Dubu 
• Výhradním energetickým zdrojem je 

plyn 
• Zhoršující se kvalita ovzduší 
 

 
 
Projekty  

• Zveřejnění veřejných zakázek města na 
webu města 

• Projekt využitelnosti Calofrigu 
• Pokračování revitalizace náměstí 
• Projekt využitelnosti zámku 
• Projekt obecní kompostárny 
• Zateplení školy 
• Energetická bilance místních zdrojů 
• Povzbudit soukromníky k výsadbě 

stromů 
 
 

� Kultura, volný čas, spolky, komunikace, sociální oblast, školství 
 

Silné stránky Slabé stránky 
• Aktivní spolky (proaktivní) 
• Vedení obce zjišťuje názory 
• Sociální služby pestré a dostačující 
• Pořádání slavností města 
• Ochrana historických budov 
• Tradiční kulturní akce 
• Některá mládež má zajištěny 

• Malý zájem občanů o veřejné dění 
• Malé zapojení spolků do širšího dění 
• Lidé mají pocit, že nic nezmění (kritizují 

projekty města, ale ne veřejně) 
• Osady jsou nedostatečně informované 
• Názory občanů zjišťovány pozdě 

(obtížně uplatitelné) 



 
 
 

 

prostory 
• Čas konání kroužků 

• Malá účast na zastupitelstvu 
• Škola nestojí o zapojování rodičů, malá 

spolupráce rodičů problémových žáků 
• Chybí dětská organizace 
• Slabá národní hrdost (např. nevěší 

vlajky) 
• Nabídka pro aktivity neorganizované 

mládeže je malá 
• Dopravní obslužnost osad je slabá 

 
Budoucnost  
 
• Občané se vyjadřují ke všem stupňům přípravy obecních akcí (spolupráce 

nabízena a názory občanů zjišťovány již ve fázi záměrů) 
• Máme aktivní vedoucí klubů a kroužků 
• Obec vytváří podmínky pro činnost spolků 
• Občané se zajímají o obecní dění 
• Informovanost občanů je dobrá, včasná       

a za využití všech informačních 
prostředků 

• Škola je alternativním místem pro 
spolupráci a aktivity rodičů   i pro 
mimoškolní aktivity 

• Ve městě působí dětská organizace 
• Máme skateboardové hřiště a prostory 

pro neorganizovanou činnost  mládeže 
• Obec i osady jsou uklizené (Hluboká – stížnost) 
 
 
Projekty  
 
• Skateboardové hřiště 
• Komunitní plánování do školy 
• Elektronická konference pro zastupitele 
• Přitažlivá forma jednání zastupitelstva – 

blíže lidem (hasičárna, hospoda… 
alespoň občas) 

• Kuželkárna 
• SMS zprávy občanům 
• Junák 
• Čajovna, cukrárna 
• Posílení mzdového fondu pro vedení kroužků volnočasových aktivit 
• Veřejné projednávání záměrů města v zárodku 
 
 
Návrhy projektů si obě skupiny navzájem představily a zdůvodnily. Poté jsme 
hlasováním stanovili preference jednotlivým uvedeným záměrům. 



 
 
 

 

 
Vybrané projekty s počtem preferenčních hlasů: 
 
Veřejné projednávání záměrů obce na všech stupních přípravy (v dubnu   
exkurse) 

(11) 

Junák (7) 
Projekt využitelnosti zámku (4) 
SMS informační systém (zjistit, kdo chce rozhlas a kdo upřednostní SMS –  
možno přes děti ZŠ    a MŠ) 

(4) 

Energetická bilance místní zdrojů a jejich efektivní využití (3) 
Mzdový fond pro mimoškolní aktivity (1) 
Kuželkárna (1) 
Pokračování revitalizace náměstí (1) 
Čajovna – cukrárna (1) 
 
 
 

 
 

Veřejného setkání v sále Hotelu Černá se zúčastnilo dle  presenční listiny 63 občanů.  
 

První otázka, kterou jsme se společně zabývali, byla:   
 
Jakou obec bychom si p řáli mít?  
 
Zazněla tato témata: 
 

• uklizenou, čistou    
• bezpečnou 
• více kultury 
• opravené komunikace 
• osvětlení v Ličově 
• lepší dopravní obslužnost - bus o  víkendu 
• funkční informační centrum 
• řešení odpadů 
• častěji otevřená lékárna 
• obecní byty 
• dětské hřiště 
• sportovní areál 
• kvalitní škola 
• dětský lékař 
•    upravené osady ( posekáno…) 
•    čisté ovzduší 
•    bydlení pro mladé 

 



 
 
 

 

•    akce pro mládež 15 + 
•  koupaliště 
•  zimní stadion 
•  nekuřácká hospoda- kavárna 
•  kanalizace v osadách 
•  obecní policie 
•  dům s pečovatelskou službou 
•  centrální výtopna 
•  fitness- častěji otevřené 
•  podpora pracovních příležitostí 
•  obchvat Benešova 
•  podpora cestovního ruchu 

 
 
V další části se účastníci setkání seznámili s připravenými náměty pro pracovní 
skupiny.   

      
  
  Po přestávce s občerstvením, které 
zajistila obec, se účastníci setkání rozdělili 
do 6 pracovních skupin. Každá skupina poté 
pod vedením facilitátora  samostatně  
rozpracovávala zvolené téma, diskutovala, 
rozebírala silné a slabé stránky a měla za 
úkol navrhnout 5 projektů a přednést je 
ostatním. 
 

 
Výsledkem práce ve skupinách byly návrhy projektů v jednotlivých oblastech: 
 

� Vedení města, mezilidské vztahy,živ. prost ředí - navrhované projekty: 
 
o Obecní kompostárna + drtička větví 
o Centrální výtopna na dřev.hmotu+příspěvek  

za připojení se (15) 
o Sběrný dvůr 
o Místní policista (1) 
o Ozvěny - pravidelné vydávání 
o Pravidelná diskusní fóra s občany (1) 
 

� Kultura, volný čas, spolkový život - navrhované projekty: 
 
o Zájezdy (divadlo, muzikály, koncerty, lázně) (4) 
o Kvalitní kulturní a informační centrum-koordinovaná činnost (4) 
o Benešovské obecní slavnosti (15) 
o Kultura a zábava pro mladé 
o Klubovna pro mládež (1) 

 



 
 
 

 

 
� Vzdělávání, sociální služby - navrhované projekty: 

 
o Komunitní plánování k ZŠ a MŠ (26) 
o Dětský lékař - nová ordinace, ordinační hodiny každý den dopoledne 
o Mobilní pečovatelská služba + dovoz obědů 
o Výstavba bytů (17) 
o Pečovatelský dům (7) 
 

� Infrastruktura, vybavení, za řízení obce - navrhované projekty: 
 
o Oprava komunikací (17) 
o Veřejné osvětlení (8) 
o Vodovod - Hartunkov (4) 
o Památky (Ličov, Hartunkov, Skaliny) (1) 
o Častější autobusové spojení na Kaplici (2) 
o Rekonstrukce sportovního areálu 
o Dětské hřiště Benešov (6) 
 
 

� Ekonomika m ěsta, podnikání, rozvoj - navrhované projekty: 
 
o Pronájem obecních pozemků pro zemědělskou činnost 
o Školka - postavit novou (7) 
o Kemp + ekofarma - agroturistika (2) 
o Obecní štěpkovač - vytápění biomasou (2) 
o Startovací byty - z budovy současné školky (5) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Po ukončení práce ve skupinách zástupce každého týmu představil a krátce popsal 
navrhované projekty. Skupina „Kultura“ pojala svou presentaci opravdu „spolkově“ a 



 
 
 

 

každý navrhovaný projekt představil jeden člen skupiny. Následovalo obodování 
záměrů a sečtení hlasů. 
Nejvíce podpořené projekty v obci Benešov nad Černou: 
Komunitní plánování k ZŠ a MŠ  (26) 
Výstavba bytů  (17) 
Oprava komunikací  (17) 
Benešovské obecní slavnosti  (15) 
Veřejné osvětlení  (8) 
Školka - postavit novou  (7) 
Pečovatelský dům  (7) 
Dětské hřiště Benešov (6) 
 
Na závěr ještě starostka obce zauvažovala nad tím, jakým způsobem by obec mohla 
a chtěla tyto náměty zpracovat. Komunitní plánování v Benešově nad Černou trvalo 
tři hodiny. Proběhlo ve velmi příjemné a tvořivé atmosféře a zdálo se, že jsme všichni 
odcházeli s pocitem, že pořád ještě platí heslo  „Více hlav, více rozumu“. 
 
 

 
 
Veřejného setkání se zúčastnilo dle  presenční listiny 33 občanů. První otázka, 
kterou jsme se společně zabývali, zněla:  
 
Jakou obec bychom si p řáli mít ?  
 
Zazněla tato témata: 
• Více bydlení 
• Příjezdová komunikace pro Jenín a Trojany 
• Kulturní středisko 
• Ohrady - dále od obce 
• Průjezdné cyklostezky 
• Veřejné osvětlení Trojany 
• Vylepšit hlavní ulice 
• Opravené fasády a kostel 
• Odstranit černé skládky 
• Problém volného pohybu psů 
• Úprava a vyčištění potoka 
• Potok - Jenín 
• Oprava parčíku, pomníku a kašny 

v Rychnově 
• Nová hasičská zbrojnice 
• Zastávka ČD v Jeníně- přiblížit 
• Rybník- kanalizace 
• „nafouknout školku“ 



 
 
 

 

• Úprava veřejné zeleně 
• Odpočinkové a klidové zóny 
 

Poté se účastníci setkání rozdělili do 4 pracovních skupin. 
Každá skupina pod vedením facilitátora  samostatně  
rozpracovávala zvolené téma, diskutovala, rozebírala 
silné a slabé stránky a měla za úkol navrhnout  projekty a 
přednést je ostatním. 
 
 
 

Skupiny  rozpracovaly následující témata a navrhly tyto projekty :  
 

� Životní prost ředí - navrhované projekty: 
 
Údržba cest a jejich okolí (5) 
Oprava kostela a památek v obci a osadách (7) 
Úklid v obci- sáčky na exkrementy (5) 
Palivové dříví z obecních lesů (1) 
Obnovit cesty do krajiny- vycházky (3) 
 

� Kultura, volný čas, spolkový život - navrhované projekty: 
 
Kulturní středisko- využít pivovar (17) 
Informační servis- rozhlas, zpravodaj, pracovník pro informovanost občanů(1) 
Rozšířit prostory školky - ložnice (3) 
Venkovní podium (1) 
Koupaliště (1) 
Dětské hřiště - Trojany (4) 
  

� Vzdělávání, sociální služby - navrhované projekty: 
 
Prevence drog- besedy, osvěta (5) 
Penziony- dohoda města o přesunu     
do okrajových zón (3)                           
Obecní mikrobus (7) 
Nabídka volnočasových aktivit mládeže (4) 
 

� Infrastruktura, vybavení, za řízení obce - navrhované projekty: 
 
Zastávka ČD - Jenín (8) 
Využití kostelů - kultura (1) 
Vodovod Tichá (1) 
Komunikace ve všech osadách (8) 
Trojany, Rybník - zastávka ČSAD (6) 
 
Po ukončení práce ve skupinách  zástupce každého týmu představil a krátce popsal 
navrhované projekty. Následovalo obodování záměrů a sečtení hlasů. 



 
 
 

 

Na závěr ještě místostarosta ohodnotil navrhované projekty, navrhl některá řešení 
v rámci práce obce a velmi ocenil účast a aktivitu přítomných. 
A které projekty byly v Dolním Dvořišti nejvíce podpořeny? 
 
Kulturní středisko- využít pivovar  (17) 
Zastávka ČD - Jenín  (8) 
Komunikace ve všech osadách  (8) 
Oprava kostela a památek v obci a osadách  (7) 
Obecní mikrobus  (7) 
Trojany, Rybník - zastávka ČSAD  (6) 
Údržba cest a jejich okolí  (5) 
Úklid v obci- sáčky na exkrementy  (5) 
Prevence drog- besedy, osvěta  (5) 
 
 
 

 
 
 
Setkání se zúčastnilo dle prezenční listiny  36  občanů. 
 
Jaký je Srubec dnes 

Silné stránky 
Blízko do přírody Nejsou povodně 

Cvičení na OÚ Obchod s dobrou otevírací dobou a 
příjemnou obsluhou 

Aktivní hasiči Kvalitní chodníky a přechody 

Kvalitní silnice Krásný výhled na ČB 

Blízko do ČB Bude otevřena třída ZUŠ 

Slabé stránky 
Málo autobusů MHD – večer a v době 
dopr. špičky 

Někteří lidé si neuklízí na svých 
pozemcích 

Pejskaři po svých mazlíčcích neuklízí Vysoká hlučnost v obci 

Chybí obchvat Chybí obyvatelná náves vhodná k 
shromažďování 

Chybí sál (kultura, shromažďování) Malá nabídka obchodů 

Problém s větrem Chybí aktivity pro starší děti 

Srubec funguje jako noclehárna Nedostačující kapacita MŠ 

Chybí dětské venkovní hřiště Nedořešen přechod k OÚ a chodník 
stejným směrem 

Chybí venkovní sportoviště pro dospělé Nedostatečný počet zastávek MHD 

Rybník je zanesený a špinavý  



 
 
 

 

Jaký  chceme Srubec v budoucnosti 
 

 
Lidé si ve Srubci přejí mít upravené 
neobydlené prostory, obchvat okolo obce, 
širší třídící systém odpadů, mateřskou školu 
pokrývající poptávku, dostačující počet 
MHD spojení, sportoviště pro všechny 
věkové kategorie, hřiště pro malé děti, 
vlastní kulturní dům, samostatnou základní 
uměleckou školu, vyhovující počet obyvatel 
a jemu odpovídající strukturu obce, vyšší 
daňovou výtěžnost, dobré mezilidské 
vztahy, pořádání oslav – masopust, stavění 
májky, samostatnou ZUŠ a  bohatou 
nabídku programů pro volný čas. 
 

 
 
Co zamýšlíme 
Starostka obce PhDr. Zuzana Vyhnálková seznámila účastníky s plánovanými 
záměry obce.  
 
 
Výsledkem diskusí pracovních skupin byl následující pohled na přednosti a slabiny 
obce a navržené konkrétní projekty: 
 
 

� Vedení města, mezilidské vztahy, komunikace, spolupráce 
 

Silné stránky Slabé stránky 

• Matky s dětmi se schází 
• Zpravodaj chodí do domácností 
• 4x ročně se koná otevřené 

plenární zasedání  
• V obci jsou aktivní spolky(hasiči, 

myslivci, senioři, sportovci)  
• Obec podporující spolky 

 

o Malá účast občanů na 
plenárním zasedání 

o Chybí prostory pro setkávání  

                                            
      Projekty:                            body 

Zavedení SMS informačního systému pro občany 7 
Lampionový průvod 2 
Nezávislé setkání občanů – více dětských dnů 4 
 
 
 
 



 
 
 

 

� Kultura, volný čas, spolkový život 
 

Silné stránky Slabé stránky 
• Staví se májka 
• Den dětí 
• Vítání občánků 
• Vánoční posezení seniorů 
• Mikuláš 

 

o Chybí prostor pro akce uvnitř 

    Projekty:                   body 
Veřejně přístupné hřiště pro všechny věkové kategorie 9 
Klubovna pro zájmovou činnost 3 
Sál pro společenské akce a plesy 13 
Uctívání památníku na návsi a pilota 
Oslava výročí založení hasičského sboru 
Společenské akce (plesy, dožínky aj.) 

 

 
� Vzdělávání a sociální služby  

 
Silné stránky Slabé stránky 

• 2 ZŠ v blízkosti obce 
• Restaurace přístupná vozíčkářům 

o Nedostačující prostory pro MŠ 
o Chybí ZŚ v obci – nejsou 

prostory 
o Nebezpečná cesta k OÚ 
o Sociální zabezpečení seniorů je 

jen v ČB 
        Projekty:                                            body 
MŠ 32 

 
� Infrastruktura, vybavení, za řízení města   

 
Silné stránky Slabé stránky 

• Kanalizace 
• ČOV 
• Sběr nebezpečných odpadů 
• Kontejner odpady 
• Dobrý stav zeleně v obci 
• Udržované naučné stezky  
• Nová protipovodňová přehrada 

o Chybí programy pro úsporu 
energie 

o Špinavý rybníček na návsi - 
nádrž 

o Cesty k přehradě a okolo ní  
zanikají  

o Chybí cesty do krajiny  
o Cesty k přehradě, okolo ní a 

lesní stezky  zanikají a jsou 
poničené 

o Není zklidněná doprava na 
místních komunikacích 

o Málo veřejných budov 
o Prostranství nejsou uzpůso-

bena pro pobyt veřejnosti 



 
 
 

 

    Projekty:                                      body 
Obchvat 23 
MHD – posílení spojů 6 
Vyčištění rybníků za účelem koupání 14 
Místní komunikace 10 
Veřejné sportoviště 
Propojení a údržba vycházkových tras 
Hřiště pro malé děti, pískoviště, lavičky 
Sportovní hřiště pro větší děti 
Kulturní dům 
Oprava místních komunikací 

 

 
� Ekonomika obce, podnikání, rozvoj a životní prost ředí 

 
Silné stránky Slabé stránky 

 o Chybí jídelna (vývařovna) 
o Chybí místní pracovní příležitosti 
o Chybí podnikatelská zóna 
o Jsou malé (nedostačující) obecní 

pozemky 
                                          Projekty:                                                         body 
Spalování biomasy - kompostárna 8 
Cyklostezky, hippostezky, stezky pro pěší 11 
Častější vyvážení tříděného odpadu 3 
Obchvat 
Koupaliště - rybník 
Úklid před vlastním prahem 

 

 
 
A které projekty byly ve Srubci nejvíce podpořeny? 

 
 

MŠ 32 
Obchvat 23 
Vyčištění rybníků za účelem koupání 14 
Sál pro společenské akce a plesy 13 
Cyklostezky, hippostezky, stezky pro pěší 11 
Místní komunikace 10 
Veřejně přístupné hřiště pro všechny věkové kategorie 9 
Spalování biomasy - kompostárna 8 
SMS 7 
MHD – posílení spojů 6 
Nezávislé setkání občanů – více dětských dnů 4 
Klubovna pro zájmovou činnost 3 
Častější vyvážení tříděného odpadu 3 
Lampionový průvod 2 



 
 
 

 

 
 
Setkání proběhlo v sále obecní hospody a zúčastnilo se ho pouze 6 občanů a paní 
starostka. I přes tak nízký počet účastníků se nakonec podařilo pojmenovat slabé a 
silné stránky obce a vytvořit jakousi představu, kudy by se vývoj obce mohl ubírat. 
Podle názorů všech je velká šance pro vylepšení kvalit života v obci v rozvoji 
cestovního ruchu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V popisu potřeb obce zazněla tato témata : 
 

• podpora  soukromých zemědělců 
• obnova obecních stok 
• zachování tradic- Masopust, Posvícení 
• oprava drobných sakrálních staveb 
• „energetický poradce“- včetně pomoci při zpracovávání projektů 
• oživení cestovního ruchu (penzion, naučná trasa, cyklostezka) 
• obnova úzkokolejky (již v počátku realizace) 
• agroturistika 
• kanalizace, vodovody, ČOV 
• obecní rozhlas 
• řešení problému s kamionovou dopravou 
• zachování svozu dětí do MŠ 
• opravy obecních budov 
• „obecní centrum“+ garáž hasičů 
• vytvořit byt ve stávajícím OÚ 
• hřiště- tribuna, tenis. kurty, tréninkové hřiště 
• oprava mostu a komunikací 
• požární nádrž - vodní zdroj 
• zaměstnanost v obci 
• víkendová dopravní obslužnost 

 
Vzhledem k nízkému počtu účastníků nenásledovala práce ve skupinách, ale 
diskutovali jsme o zmíněných tématech. Vznikl nápad, uspořádat další setkání na 
téma Rozvoj cestovního ruchu s vytvořením konkrétních projektů pro konkrétní 
grantové výzvy. Shodli jsme se, že pro dobré nápady někdy není potřeba naplnit celý 
sál. 



 
 
 

 

 
 
Veřejného setkání v sále kulturního zařízení se zúčastnilo dle  presenční listiny 37 
občanů. V úvodu starostka obce krátce pohovořila o následujícím období 2007-2013 
a o tom, co se podařilo realizovat v minulém období, jakých grantových programů by 
mohla obec momentálně využít a jaké projekty realizovat. 
 
První otázka, kterou jsme se společně zabývali, byla:   Jaké jsou Jílovice? 
 

• Máme dvě hospody 
• upravené 
• Máme nejlepší zábavy 
• Je tady skvělá parta mladých 
• Není tady koupaliště 
• Máme aktivní starostku 
• Nemáme veřejné hřiště 
• Málo autobusových spojů 
• Jsme hrdí na místní příslušnost 
• Máme poštu, obchod, školu, letiště 

 
Dalším tématem brainstormingu byla:    Budoucnost obce?  
 

• Nové multifunkční hřiště 
• Kanalizace v obci a osadách 
• Vodovod Jílovice nádraží+ osady 
• Lepší dopravní obslužnost o víkendu 
• Opravené místní komunikace 
• Udržení školy, školky 
• Obecní byty 
• Více mladých rodin 
• Více pracovních příležitostí v místě 

 
V další části se účastníci setkání seznámili s připravenými náměty pro pracovní 
skupiny a po přestávce s občerstvením se účastníci setkání rozdělili do čtyř 
pracovních skupin. Každá skupina pod vedením facilitátora  samostatně  
rozpracovávala zvolené téma, diskutovala, rozebírala silné a slabé stránky a měla za 
úkol navrhnout pět projektů a přednést je ostatním. 
 

� Životní prost ředí - navrhované projekty: 
 

 
• Alternativní řešení odpadních vod (9) 
• Rozvoj potenciálu pro cestovní ruch - cyklotrasy, kultura… (2) 
• Využití obnovitelných zdrojů - obecní lesy, bioodpad (3) 
• Údržba zeleně za úplatu (2) 

 



 
 
 

 

� Kultura, volný čas, spolkový život - navrhované projekty: 
 

 
• Rekonstrukce KD - rozšíření nabídky ( klubovny, posilovna, bowling) (25) 
• Benátská noc (5) 
• Sportovní den 
• Presentace práce spolků 
• Zájezdy do divadel - Semafor, 3D kina (6) 
 

� Vzdělávání, sociální služby - navrhované projekty: 
 

 
• Družina- delší provoz (2) 
• Školka- zajištění prázdnin (1) 
• Hospody- celodenní otevírací doba (6) 
• Obchod- delší otevírací doba, nákup do tašky- osady (1) 
• Dětský lékař (4) 
 

� Infrastruktura, vybavení, za řízení obce - navrhované projekty: 
 

 
• Lipnice- nádrž, kanalizace (16) 
• Kojákovice- kanalizace, čistička, komunikace (6) 
• Šalmanovice- kanalizace, čistička (4) 
• Jílovice- hřiště, koupaliště (24) 
• Dopravní obslužnost- podat žádost na Krajský úřad o dopravním spojení+ 

návaznost autobus- vlak (20)  
 
 
Po ukončení práce ve skupinách  zástupce každého týmu představil a krátce popsal 
navrhované projekty. Následovalo obodování záměrů a sečtení hlasů. 
 
 
V Jílovicích byly nejvíce podpořeny tyto záměry: 
 
Rekonstrukce KD - rozšíření nabídky ( klubovny, posilovna, bowling)  (25) 

Jílovice- hřiště, koupaliště  (24) 
Dopravní obslužnost- podat žádost na Krajský úřad o dopravním 
spojení+ návaznost autobus- vlak  

(20) 

Lipnice- nádrž, kanalizace  (16) 
Alternativní řešení odpadních vod  (9) 
 
 
 
Na závěr se ještě rozproudila diskuse a paní starostka odpovídala na dotazy  
a žádosti přítomných a sál postupně opouštěly diskutující hloučky. 



 
 
 

 

 
 
 
Veřejného setkání v zasedací místnosti obecního úřadu se zúčastnilo 11 občanů, 
starosta a místostarosta obce. V úvodu se nejprve představili organizátoři setkání.  
Vysvětlili jsme si smysl komunitních setkání a způsoby, jak lze s takovými nápady 
dále pracovat. Dále jsme si nastínili způsoby čerpání dotací, popsali nadcházející 
období 2007- 2013 a vysvětlili důležitost podnětů pro vytváření strategie.  
 
 
Základním tématem, kterým jsme se metodou brainstormingu společně zabývali, 
bylo:  Jaká by naše obec mohla být? 
 
Zazněly tyto náměty: 
 

• hezká a upravená 
• opravené cesty 
• ČOV 
• místa pro děti- hřiště, parky 
• klubovna pro mládež 
• parkoviště 
• rekonstrukce a zateplení MŠ, ZŠ 
• vybavit MŠ zahradu 
• posezení na návsi 
• malometrážní byty pro seniory 
• zázemí pro turismus- služby, zázemí 
• místní zaměstnanost 
• plynofikace 
• více kulturních akcí 
• chodníky 
• podvojná kanalizace- svod dešťové vody 
• značené běžecké trasy+ údržba, technika 
• rekonstrukce sjezdovky v Jaroměři 
• údržba vodotečí- prevence záplav 
• lepší koupání 
• kemp 
• prevence vandalismu 
• silné místní spolky 

 
V další části se účastníci setkání seznámili s připravenými náměty pro pracovní 
skupiny.  Vzhledem k počtů účastníků jsme se rozhodli vytvořit 2 skupiny, které 
podrobněji rozpracovaly témata: 
 
• infrastruktura 
• lidský potenciál 
 



 
 
 

 

 Každá ze skupin poté pod vedením facilitátora  samostatně  rozpracovávala zvolené 
téma, diskutovala, rozebírala silné a slabé stránky a měla za úkol navrhnout 
konkrétní projekty a přednést je ostatním. 
 
Výsledkem skupinové práce jsou tyto návrhy:  
 
 

� Infrastruktura - navrhované projekty: 
 

• Převod majetku pozemkového fondu obci (1) 
• Čističky odpadních vod- v osadách- centrální, soukromé (5) 
• Údržba toků- Povodí Vltavy+ Zemědělská vodohospodářská správa (2) 
• Malonty- parkoviště, chodníky, náves, úklid, údržba (3) 
• Koupaliště- oprava (2) 
• Zajištění služeb pro turistiku- propagace turistické atraktivity kraje (2) 
 

� Lidský potenciál - navrhované projekty: 
 

 
• Koordinace činnosti spolků 
• Aktivizace rodičů dětí ke společným zájmům 
• Iniciace Mateřského centra 
• Dětské hřiště- se zapojením veřejnosti (7) 
• Značené turistické trasy přes Malonty (3) 
• Byty a aktivity pro seniory+ sociální služby (2) 
• Zpravodaj- posílit 
 
 
Po ukončení práce ve skupinách  zástupce každého týmu představil  a krátce popsal 
navrhované projekty. Následovalo obodování záměrů a sečtení hlasů. 
 
 
Nejvíce byly podpořeny tyto záměry: 
 
Dětské hřiště- se zapojením veřejnosti  (7) 
Čističky odpadních vod- v osadách- centrální, soukromé  (5) 
Malonty- parkoviště, chodníky, náves, úklid, údržba  (3) 
Značené turistické trasy přes Malonty   (3) 
 
 
 
 
Na závěr se ještě krátce rozvinula diskuse, ve které starosta obce odpovídal na 
náměty a otázky přítomných.  Po necelých 2 hodinách byla společná práce 
ukončena. 
 



 
 
 

 

 
 
 
Navzdory krásnému počasí bylo přítomno 32 občanů.   
 
Jaké jsou Ledenice dnes 
 
V obci je škola s dostatečně širokou 
nabídkou dětských kroužků, je zde i lékař, 
lékárna, renovované náměstí s domy a 
kostelem.V blízkém okolí je hezká a dobře 
dosažitelná příroda. Lidé zde mají poměrně 
dobré vztahy, zdraví se a komunikují spolu. 
Je zde poměrně vyhovující dopravní 
spojení. V obci se nachází dobře fungující 
sběrný dvůr.Obec je největší obcí v okrese 
České Budějovice. Je zde pestrá a bohatá 
spolková činnost. Profesní rozmanitost. 
Nový pečovatelský dům. Nekonfliktní 
zastupitelstvo. 
 
Lidé se vyjádřili, že jsou nespokojeni s parkujícími auty  před p. Burešem, 
s aktuálním stavem bývalé Davidoviny, hlučností a chováním občanů na sídlišti Na 
Oborách a dětským hřiště v části Na Zahradách. Chybí nabídka kosmetických 
služeb. Problematicky vidí provoz herny – nonstop baru, který má být v budoucnosti 
otevřen. Vadí jim nepořádek na autobusovém nádraží, rozbité chodníky Na Oborách 
a parkování na chodnících v obci. Psí výkaly a volně pobíhající psi. Také nejsou 
spokojeni s autovraky na ulicích. Problematicky cítí nedostatečnou kapacitu 
mateřské školky. Rádi by zlepšili stav a počet pískovišť a přejí si dětské hřiště. Ze 
strany zástupců obce si přejí větší prozíravost v  investicích. 
 
 
Jaké chceme Ledenice v budoucnosti 
 
Přejeme si, aby byla zachována matrika a stavební úřad v obci. Obec Ledenice má 
titul městis.Vzhled obce je celkově pěkný. Na hřbitov vede nový chodník. Máme 
lávku pro pěší souběžnou s mostem. Rovný přístup lidí k lidem. Odkanalizování 
všech osad. Bezpečnost v obci a osadách.  
V obci je odstavné parkoviště a je dosaženo dodržování bezpečné rychlosti vozidel. 
Ledenice a pod ně spadající osady jsou místem pro život, nefungují jen jako místo na 
přespání. Je zachován venkovský styl  architektury. V Ledenicích se nachází park 
s dostatečně širokými cestičkami (např. na procházky s kočárkem). Cesty do přírody 
jsou bezpečné, obcemi vedou propojující cyklostezky, navazují na další cyklotrasy.  
Na sídlišti je vhodně upravený systém parkování s dostatečným počtem parkovacích 
míst. Chodníky jsou opatřeny na vhodných místech nájezdy pro kočárky a vozíčkáře. 
Okolo obce vede obchvat. Podpora růstu obce.  
 
 



 
 
 

 

Co zamýšlíme:  
 
Starosta Ledenic Mgr. Fran ěk  seznámil účastníky s plánovanými záměry obce. 
 
Vlastní práce ve skupinách: 
 

� Školství, vzd ělávání a sociální služby             
 

Budoucnost: 
• pavilon pracovních činností 
• MŠ s vyšší kapacitou 
• vzdělávání pro seniory – kurzy a přednášky  (seznámení s jejich právy atd.) 
• bezbariérové přístupy pro vozíčkáře na úřady a poštu 
• propagace školy 
• bankomat sociální byty  
• vybavení učeben ve škole –např. dataprojektory  
• sehnat dotace 
• výstavba sociálních bytů 
 

         Projekty:             body 

 
 

� Podnikání, pr ůmysl, ekonomika m ěsta 
 

Budoucnost: 
• vytvoření průmyslové zóny pro podnikání (výkup pozemků) 
• územní plán a regulace nové bytové výstavby(rodinných domů) 
• přednostní přidělení pozemků občanům s trvalým bydlištěm a podpora 

výstavby domů 
•       regulace vzhledu staveb- reg. plán (nepovolovat podnikatelské baroko) 
• podpora výstavby na demoličních místech 
• podpora zkrácených úvazků 
•      ubytování v Ledenicích – penzion- pomoc při psaní a podání žádosti o dotaci 

z fondů EU investorům 
 

          Projekty:                       body 
Regulační plán vzhled domů 3 
Podpora místních obyvatel při prodeji místních pozemků 9 
Podpora výstavby v zástavbě na místech demolice (sítě) 10 
Výstavba penzionu – podpora žádosti o dotace 7 
Fórum pro podnikatele 2 

Pavilon pracovních činností 13 
Pořádání kurzů a přednášek pro seniory 8 
Webové stránky pro ZŠ 4 
Vybavení učeben ZŠ 9 
Bezbariérové přístupy obec. úřad, pošta 5 



 
 
 

 

� Životní prost ředí  
 

Budoucnost: 
• recyklace 
• podchycení odpadních vod 
• výsadba zeleně dle pozemkových úprav – na velkých lánech polí 
• projekt lesoparku - od rybníka, okolí horní a dolní jámy, až Mikulášův rybníček 
• využití obnovitelných zdrojů energie 
• potlačení černých skládek 
• osvěta o používání látkových plen 
• výsledky  
• na místní sokolovně využít prostor pro solární ohřev vody 
• černá skládka – odměna objeviteli pachatele, vysoká sankce pro pachatele 

 
        Projekty:          body 

Výchova dětské populace k recyklaci odpadu 6 
Výstavba nové kanalizace a ČOV v osadách 8 
Odpuštění poplatku za odpad pro děti, jejichž rodiče používají pratelné 
látkové pleny ( 2 roky) 2 

Výsadba pásů zeleně na velkých lánech polí 6 
Projekt lesoparku – Parčák – Mikulášův rybníček 11 
 
 

� Kultura, volný čas, spolkový život 
 

Budoucnost: 
• větší prostor pro mateřské centrum Ledňáček 
• cvičák pro psy - prostor 
• ubytovací kapacity 
• stálá expozice tradic řezbářství, nábytkářství – prostor 
• fotografická a literární  soutěž 
• deskové hry 
• kroužek mladých žurnalistů (forma e-learning) k dispozici 
• Nekuřácká kavárna – literární klub – DPS (vstup i pro psy) 
• Zapojení ZTP do kulturních činností 
• Besedy – (fara, u Králů, sál) 

 
        Projekty:          body 

Literární, fotografické,elektronické kroužky 7 
Besedy na zajímavá témata (cestování, populárně odborné 
s osobnostmi atd.) 7 

Stálá expozice – řezbářství a nábytkářství 10 
Cvičák pro psy a odchyt psů 7 
Větší prostor pro MC Ledňáček 6 
 
 



 
 
 

 

� Vedení města, mezilidské vztahy, komunikace, spolupráce 
 

Budoucnost: 
• podpora aktivních občanů 
• dostatečné zjišťování zájmů občanů 
• větší vnímavost obce vůči občanům 
• větší zájem občanů o dění v obci 
• motivace občanů (i nových) k zapojení do dění v obci 
• více diskusních fór pro veřejnost 
• nedostatečná provázanost mezi jednotlivými skupinami z hlediska spolupráce 

(neplatí pro osady) 
  

Projekty:                   body 
Společná setkávání spolků 4 
Veřejná fóra (diskuze) 14 
Ankety, dotazníky 8 
www stránky obce aktuální a diskusní  5 
Bezplatný internet do domácností 6 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 
 
V Ledenicích získaly největší podporu následující náměty a záměry:                           
 

Veřejná fóra (diskuze) 14 
Pavilon pracovních činností 13 
Projekt lesoparku – Parčák – Mikulášův rybníček 11 
Stálá expozice – řezbářství a nábytkářství 10 
Podpora výstavby v zástavbě na místech demolice (sítě) 10 
Vybavení učeben ZŠ 9 
Podpora místních obyvatel při prodeji místních pozemků 9 
Výstavba nové kanalizace a ČOV v osadách 8 
Uspořádání kurzů a přednášek pro seniory 8 
Ankety, dotazníky 8 
Literární, fotografické,elektronické kroužky 7 
Besedy na zajímavá témata (cestování, populárně odborné 
s osobnostmi atd.) 

7 

Výstavba penzionu – podpora žádosti o dotace 7 
Cvičák pro psy a odchyt psů 7 



 
 
 

 

 
 
Setkání se zúčastnilo 50 aktivních občanů. 
 
Jaké jsou Strážkovice a pod n ě spadající části dnes 
 
 

Silné stránky Slabé stránky 
• Hodně novostaveb 
• V obci ordinuje lékař 
• Obec má strategicky dobrou 

polohu  
• Je zde dobré dopravní spojení 
• Obchod  - příjemná a vstřícná 

obsluha 
• Udržovaný kulturní dům 
• V obci jsou kontejnery na tříděný 

odpad 

o V Lomci chybí vodovod a 
kanalizace 

o Neudržované komunikace 
o Chodníky jsou ve špatném stavu 

a na mnoha místech chybí úplně 
o Chybí dětské hřiště 
o Chybí rozhlas 
o Chybí plyn  
o Někteří občané v domácnostech 

pálí plasty 
o Velký provoz v obci 
o Obchod v nevyhovujících 

prostorech 
 
 
Jaké chceme Strážkovice v budoucnosti 
 

Obchvat obce Dobré dopravní napojení na Lomec 
• Koupaliště 
• Nové přístupové komunikace 

k parcelám 
• Obchodní středisko 
• Mateřská škola 
• Dům s pečovatelskou službou 
• Lidé si zde staví vlastní domy 
• V obci je dostatek volných 

stavebních parcel 
• V obci jsou místní 

zaměstnavatelé (podnikatelé) 

o Hřiště 
o Hezká a upravená náves 
o Dobře využitý prostor školy 
o Plynofikace obce 
o Obec se stará o svůj vzhled 

(zaměstnanec obce) 
o Rozrůstající se obec 
o Lidé starající se o své pozemky 

 
 
Co si p řejeme mít v budov ě bývalé školy 
 

• Dům s pečovatelskou službou 
• Mateřskou školku 
• Startovací byty 
• Prodejnu 

• Lékaře platícího nájemné 
• Ubytovnu 
• Klubovnu 

 
 



 
 
 

 

K čemu by nám m ěla sloužit náves 
 

• Pro odpočinek 
• Jako místo pro setkávání 
• Pro hry dětí i dospělých 
• Rybník by mohl sloužit jako koupaliště 
• Lidé jsou ochotni pomoci s výstavbou 

 
 
Co zamýšlíme 
 
Starosta obce, pan Richard Červenka, seznámil 
účastníky s plánovanými záměry a stávajícími 
závazky obce. Hlavní prioritou je nyní najít využití 
pro budovu bývalé školy. Jedním z návrhů je 
zřízení ubytovny v těchto prostorech. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vlastní skupinová práce přinesly tyto výsledky: 
 
 

� Vedení města, mezilidské vztahy, komunikace, spolupráce, kul tura, volný 
čas, spolkový život 

 
Jaké jsou silné a slabé stránky: 
 
V obci je mnoho aktivních mladých rodin s dětmi. Sami již pořádají některé akce pro 
děti. Například karneval, o který je zájem nejen v řadách místních občanů a dětí, ale 
především se účastní i návštěvníci z jiných měst a obcí.  
 

Projekty:                 body 
Pořádání dětského karnevalu a dne dětí 17 
Mikulášská nadílka  9 
Turnaje v nohejbale 2 
Turnaje ve fotbale 1 
Výlety pro děti a starší občany 7 
Zajištění financování hasičského sboru (uniformy, vybavení) 7 



 
 
 

 

� Infrastruktura, vybavení, za řízení města , životní prost ředí 
 
 
Jaké jsou silné a slabé stránky: 
 
 
Strážkovicemi prochází hlavní 
komunikace z Českých Budějovic do 
Trhových Svinů, což může být na 
jedné straně přínosem v podobě 
možných zájemců o ubytování, na 
straně druhé však hlučná  
a frekventovaná doprava narušuje 
život občanů. Také zde dochází 
k poměrně rychlé nové zástavbě. 
Bohužel v obci není funkční rozhlas a 
řešení a stav chodníků je též 
nevyhovující potřebám občanů. 
 
 
 

Projekty:                            body 
Výstavba a oprava chodníků 42 
Zpomalovací pruhy u školy 7 
Rozhlas 28 
Úplné veřejné osvětlení 2 
Obecní pracovník vyčleněný na údržbu obce 8 
Obchvat 7 
Kontejner na zahradní odpad 19 
 
 
 

� Mládež a její požadavky 
 
Jaké jsou silné a slabé stránky: 
Ve Strážkovicích je aktivní mládež zajímající se o dění v obci. Sami měli na určitou 
dobu možnost zázemí v klubovně, kterou nyní postrádají.  
 

Projekty:                            body 
Hřiště (antuka) 33 
Crossová dráha + U rampa 1 
Cvičení pro mládež 2 
Posilovna 1 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

� ZVLÁŠTNÍ SKUPINA –  „Stará škola – komunitní d ům“ aneb sociální 
služby, ekonomika obce, podnikání , rozvoj 

 
Jaké jsou silné a slabé stránky: 
 
Obec má velmi zajímavou možnost využít prostory bývalé školy stojící přímo v centru 
na zelené návsi se zachovanou vodní plochou (požární nádrž – nutná rekonstrukce), 
blízko autobusové zastávky a kulturního domu s pohostinstvím. 

Projekty:         body 
Ubytování 41 
Sociální a startovací byty 14 
Lékař musí zůstat v obci 28 
Obchod se smíšeným zbožím někde v obci 17 
Dům s pečovatelskou službou - Penzion pro seniory 2 
Tělocvična a fines centrum 14 
Knihovna 4 

 
Na tomto setkání získaly největší podporu následující návrhy a projekty: 

 
    

Výstavba a oprava chodníků 42 
Hřiště (antuka) 33 
Rozhlas 28 
Kontejner na zahradní odpad 19 
Pořádání dětského karnevalu a dne dětí 17 
Mikulášská nadílka  9 
Obecní pracovník vyčleněný na údržbu obce 8 
Zajištění financování hasičského sboru (uniformy, vybavení) 7 
Obchvat 7 
Zpomalovací pruhy u školy 7 
Výlety pro děti a starší občany 7 
Turnaje v nohejbale 2 
Úplné veřejné osvětlení 2 
Cvičení pro mládež 2 
Posilovna 1 
Turnaje ve fotbale 1 
 
 
 
Pro úplnost je třeba zmínit ještě dvě komunitní setkání, ze kterých nejsou k dispozici výstupy. Jedná 
se o setkání v Ločenicích a ve Slavči. 
 
V Ločenicích se jako tlustá nit, kterou nešlo přetrhnout, celou naší prací vedlo téma odstranění 
nelegálních kopáčů vltavínů. Přes veškeré snahy nás všech toto téma opustit, se k němu lidé znovu a 
znovu vraceli a tak jsme se nedostali k jiným potřebným oblastem. 
 
Ve Slavči byla účast na setkání tak slabá, že by setkání nemělo žádnou vypovídací hodnotu. 
 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tato akce byla financována Evropskou unií a Jiho českým  krajem 

v rámci Spole čného regionálního 
opera čního programu –  grantové schéma 3.2 

na podporu sociální integrace v Jiho českém kraji. 
 


