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3 Strategická část
Další částí PRO Hořičky na období let 2020–2025 je strategická část. Nejprve je formulována vize.
Ta byla zformulována na základě získaných informací z veřejného projednávání, rozhovorů
s představiteli obce, informací získaných ze setkání pracovní skupiny, informací z dotazníkového
šetření a dalších informací zjištěných v analytické části dokumentu. Následně byly definovány klíčové
oblasti rozvoje a v rámci těchto klíčových oblastí zformulovány jednotlivé strategické cíle. Strategické
cíle obsahují konkrétní opatření a aktivity, jejichž postupnou realizací dojde k naplnění jednotlivých cílů
a tím zároveň i k naplnění definované vize.
V úvodu každé klíčové oblasti rozvoje je přehledové schéma, které graficky znázorňuje strategické cíle,
opatření a aktivity dané oblasti rozvoje. Vyznačeny jsou i vazby mezi jednotlivými úrovněmi. Každá
aktivita obsahuje základní popis. Podrobná specifikace aktivit bude provedena v rámci Akčního plánu
(kapitola 4) a Zásobníku projektových záměrů (příloha 1), kde budou u každé aktivity uvedeny
informace typu – žadatel, zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce, předpokládané náklady, možné zdroje
financování atd.

Na úvod této části je potřeba zmínit číslování kapitol. Hlavní kapitoly jsou číslovány 3.1 (Vize),
3.2 (Klíčové oblasti rozvoje) a 3.3 (Podpora realizace Programu rozvoje).
Kapitola 3.2 je číslována následujícím způsobem:
➢ Číslování klíčových oblastí rozvoje je postupné (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 atd.).
➢ Číslování strategických cílů v rámci jednotlivých klíčových oblastí je takové, že první číslo
označuje příslušnost ke klíčové oblasti, druhé číslo pořadí cíle v rámci dané klíčové oblasti
rozvoje.
➢ Opatření jsou číslována v podobném duchu jako strategické cíle. První dvě čísla vyjadřují
příslušnost ke klíčové oblasti a strategickému cíli, třetí číslo vyjadřuje pořadí opatření v rámci
daného strategického cíle.

Obecnou strukturu strategické části včetně výše popsaného jejího číslování graficky zobrazuje
schéma 2.
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Schéma 1 Obecná struktura strategické části PRO Hořičky na období let 2020–2025
Opatření 1.1.1

Konkrétní aktivity

Opatření 1.1.2

Konkrétní aktivity

Opatření 1.2.1

Konkrétní aktivity

Opatření 1.2.2

Konkrétní aktivity

Opatření 2.1.1

Konkrétní aktivity

Opatření 2.1.2

Konkrétní aktivity

Opatření 2.2.1

Konkrétní aktivity

Opatření 2.2.2

Konkrétní aktivity

Opatření n.1.1

Konkrétní aktivity

Opatření n.1.2

Konkrétní aktivity

Opatření n.2.1

Konkrétní aktivity

Opatření n.2.2

Konkrétní aktivity

Strategický cíl 1.1

VIZE ROZVOJE OBCE

Klíčová oblast
rozvoje 1
Strategický cíl 1.2

Strategický cíl 2.1
Klíčová oblast
rozvoje 2
Strategický cíl 2.2

Strategický cíl n.1
Klíčová oblast
rozvoje "n"
Strategický cíl n.2

Poznámky: Za písmeno „n“ se dosazuje číslo klíčové oblasti rozvoje.
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3.1 Vize
Vize představuje dlouhodobý obraz žádoucího budoucího stavu obce, tedy jak by obec měla vypadat
v budoucnosti. Vize je tzv. „směrovkou“ rozvoje1.
Obec Hořičky je klidným místem pro život všech generací s bohatým kulturním a sportovním
životem. Díky blízkosti přírody a zároveň dobrému zázemí a fungující infrastruktuře je
vyhledávaným místem pro bydlení i návštěvy turistů. Občané mají dostatek příležitostí se
scházet a panuje zde sousedská pospolitost.

3.2 Klíčové oblasti rozvoje
Na základě informací ze zpracované analytické části, informací z dotazníkového šetření, informací
z provedeného veřejného projednávání a na základě VIZE byly definovány celkem tři klíčové oblasti
rozvoje:
➢ Klíčová oblast rozvoje 1: Infrastruktura
➢ Klíčová oblast rozvoje 2: Občanská vybavenost
➢ Klíčová oblast rozvoje 3: Volný čas
➢ Klíčová oblast rozvoje 4: Rozvoj bydlení – na základě veřejného projednávání byla tato
klíčová oblast rozvoje ze strategické části programu rozvoje obce vyškrtnuta a požadavky
přesunuty do KO 1 - Infrastruktura
Definované klíčové oblasti rozvoje nejsou izolovanými celky, nýbrž se vzájemně prolínají, doplňují
a ovlivňují. Mezi cíli, které jsou definovány v rámci těchto klíčových oblastí rozvoje, a mezi opatřeními
definovanými v rámci jednotlivých cílů, existuje v mnoha případech určitá provázanost. Naplnění
některých konkrétních aktivit jednoho opatření napomůže i k naplnění opatření dalšího a následně
i k naplnění jednotlivých cílů, klíčových oblastí rozvoje i naplňování vize. Naplnění některých aktivit
bude možné v horizontu jednoho či dvou let, naopak naplnění některých aktivit bude mít dlouhodobý
charakter přesahující období, na které je tento PRO zpracováván. Jinými slovy v mnoha případech bude
využito synergických efektů jednotlivých opatření a aktivit.
Aby nedocházelo k duplicitě dat, je každá aktivita uvedena pouze jednou, pod jedním daným
opatřením a cílem, ačkoliv by mohla být uvedena i v rámci jiného opatření či cíle (viz výše zmiňovaná
provázanost).
Přehled klíčových oblastí rozvoje, strategických cílů a opatření znázorňuje tabulka 28.

1

Zdroj: GaREP spol. s r.o., e-Rozvoj.cz, s.r.o. (2014): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo
pro místní rozvoj České republiky, finální verze, 72 s.
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Tabulka 1 Přehled klíčových oblastí rozvoje, strategických cílů a opatření

Klíčová oblast
rozvoje

Strategický cíl

Opatření

Rozvíjet stav a prvky
dopravní infrastruktury

Usilovat o zkvalitnění dopravní
infrastruktury pro motorová
a nemotorová vozidla a zvýšení
bezpečnosti na ní
Zkvalitnit prvky infrastruktury
pro potřeby dopravy v klidu a pěších

INFRASTRUKTURA
Rozvíjet stav a prvky technické
infrastruktury
Řešit stav budov a ploch
ve vlastnictví obce

OBČANSKÁ
VYBAVENOST

Dobudovat technickou infrastrukturu
v odlehlejších částech obce
Udržovat a zlepšovat stav budov a ploch
ve vlastnictví obce
Modernizovat budovy ve vlastnictví obce

Realizovat činnosti za účelem
udržení, zkvalitnění a rozšíření
dostupných služeb v obci

Podporovat stávající služby v obci

Podporovat výstavbu v obci

Usilovat o další výstavbu v obci

Zlepšit informovanost v obci

Udržet stávající komunikační kanály
v obci + budovat nové

Investovat do rozvoje hřišť
a dalších volnočasových aktivit
VOLNÝ ČAS
Rozvíjet a podporovat
spolkový život v obci

Podpořit vznik
nových podnikatelských aktivit

Zkvalitnit údržbu stávajících
a podpořit výstavbu nových hřišť
Podpořit rozvoj dalších prvků a aktivit,
které slouží pro volnočasové aktivity
Podpořit zviditelnění činnosti spolků
Přispívat více na činnost spolků a rozvíjet
spolupráci s nimi
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3.2.1 Klíčová oblast rozvoje INFRASTRUKTURA
INFRASTRUKTURA

Strategický cíl 1.1

Strategický cíl 1.2

Rozvíjet stav a prvky dopravní
infrastruktury

Řešit stav budov a ploch v
majetku obce

Usilovat o zkvalitnění
dopravní infrastruktury pro
motorová
a nemotorová vozidla a
zvýšení bezpečnosti na ní

Zkvalitnit prvky infrastruktury
pro pěší

Udržovat a zlepšovat stav
budov a ploch v majetku obce

Strategický cíl 1.3 Rozvíjet
stav a prvky technické
infrastruktury

Modernizovat budovy
v majetku obce

Dobudovat technickou
infrastrukturu v odlehlejších
částech obce

Rekonstruovat spojnici
Křižanov-Mečov

Opravit stávající chodníky
nacházející se na území obce

Revitalizovat vodní plochy v
obci

Modernizovat tělocvičnu

Rekonstruovat vodovod
Křižanov

Rekonstruovat některé místní
komunikace

Realizovat výstavbu nových
chodníků po celé délce území
obce

Opravit hřbitovní zeď

Rekonstruovat školní budovy

Dobudovat vodovod v Mečově

Usilovat o opravu památek v
obci

Průběžně udržovat a provádět
běžné opravy dalších objektů
v majetku obce a jejich
dovybavení

Prodloužit splaškovou
kanalizaci

Posílit bezpečnost dopravy v
obci
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Obec Hořičky je poměrně rozlehlá, což s sebou přináší i velké nároky na infrastrukturu. Ta je v centrální
části obce na poměrně vysoké úrovni a občané mají k dispozici veškeré prvky (vodovod, kanalizace,
plyn). Odlišná situace je však v odlehlejších částech obce, které jsou v tomto ohledu vybaveny jen
částečně, nebo vůbec.

Cíl 1.1 Rozvíjet stav a prvky dopravní infrastruktury
Strategický cíl je zaměřen na zkvalitnění dopravní infrastruktury v obci, a to jak pro vozidla, tak pro
pěší, které se ukázalo jako jeden z nejpalčivějších problémů.

Opatření 1.1.1 Usilovat o zkvalitnění dopravní infrastruktury pro motorová a nemotorová vozidla a
zvýšení bezpečnosti na ní
Opatření je zaměřeno na zkvalitnění dopravní infrastruktury pro motorová i nemotorová vozidla.

Rekonstruovat spojnici Křižanov–Mečov
Z veřejného projednávání vyplynulo, že rekonstrukce silnice č. III/3042 je jedním z nejžádanějších
projektových záměrů v obci. Silnice je zároveň spojnicí s obcí Mezilečí, přičemž i tento úsek by si
zasloužil rekonstrukci a byl zmiňován v rámci veřejného projednávání. Silnice je v současnosti v takřka
havarijním stavu, je plná výmolů. Co se týká úseku Křižanov–Mečov, rekonstrukce je plánována, ale až
po výstavbě přivaděče vody do této místní části.

Rekonstruovat některé místní komunikace
V rámci veřejného projednávání se objevily požadavky na rekonstrukci dalších menších – místních a
účelových – komunikací na území obce. Jedná se především o komunikace v okrajových částech obce.
Ty jsou v návaznosti na jejich technický stav postupně opravovány (např. účelová komunikace v úseku
Kuderovi – Nový Dvůr). V této činnosti je však nutné pokračovat, neboť to špatný stav některých
komunikací vyžaduje. Jako příklad lze uvést další části komunikace v místní části, konkrétně úsek Nový
Dvůr – Husí krky, komunikaci v Kalousově. Je rovněž potřeba budovat přístupové komunikace k nově
postaveným domům.

Posílit bezpečnost dopravy v obci
V rámci tohoto opatření je dále nutné posílit bezpečnost dopravy v obci. Průběžně jsou v obci
problematická místa osazována bezpečnostními dopravními zrcadly (v nedávné době např. na výjezdu
u MŠ).
Je také nutné dbát na přehlednost cest a s tím související údržbu podél komunikací. Z tohoto pohledu
se aktuálně (leden 2019) jeví jako problematická silnice č. III/3044 v Chlístově, kde je potřeba provést
očištění od náletových dřevin.
Samostatnou kapitolou je pak omezení rychlosti na komunikaci č. II/304 v místní části Křižanov. Tento
úsek je téměř bez zástavby a silnice zde „protíná“ obec pouze na cca 200 metrech, před ní i za ní jsou
úseky mimo obec, takže motoristé mají často tendence projet zde vyšší rychlostí. Silnice však není
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v majetku obce, je tedy nutné v tomto ohledu komunikovat jak s majitelem komunikace, jímž je
Královéhradecký kraj, tak s Odborem dopravy a silničního hospodářství v Náchodě.
Poslední aktivitou v rámci tohoto opatření je vytvoření přechodu pro obce (nebo alespoň místa pro
přecházení) mezi obecním úřadem a autobusovou zastávkou.

Opatření 1.1.2 Zkvalitnit prvky infrastruktury pro pěší
Opatření je zaměřeno na zkvalitnění prvků infrastruktury pro pěší a zvýšení jejich bezpečnosti při
pohybu po obci.

Opravit stávající chodníky nacházející se na území obce
V rámci této aktivity je potřeba průběžně hlídat a následně opravovat stárnoucí infrastrukturu –
stávající chodníky na území obce.

Realizovat výstavbu nových chodníků po celé délce území obce
Obec Hořičky má několik od sebe poměrně vzdálených částí, které však mezi sebou nejsou propojeny
chodníky, takže pohyb chodců z okrajových částí do části centrální či mezi jednotlivými částmi je
vzhledem k automobilovému provozu vysoce rizikový. Je proto potřeba budovat další chodníky tam,
kde je to možné. Konkrétně lze uvést například úsek od Lendelových ve střední části obce ve směru na
Litoboř nebo výstavbu chodníku od zemědělského družstva k Chlístovu.

Cíl 1.2 Řešit stav budov a ploch v majetku obce
Strategický cíl je zaměřen na údržbu budov a ploch v majetku obce.

Opatření 1.2.1 Udržovat a zlepšovat stav budov a ploch v majetku obce
Opatření je zaměřeno na údržbu budov a ploch v majetku obce.

Revitalizovat vodní plochy v obci
V obci se nachází několik vodních ploch, které však nejsou v dobrém technickém stavu, je tedy potřeba
přistoupit k jejich opravě, a to i přesto, že případný únik vody z těchto vodních ploch nikoho
neohrožuje.
Kompletní revitalizaci vyžaduje stav rybníka v Křižanově, další dvě vodní plochy – rybník v Mečově a
dolní rybník v Chlístově potřebují alespoň opravit hráz.
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Opravit hřbitovní zeď
V rámci této aktivity je potřeba opravit hřbitovní zeď. V areálu hřbitova je rovněž nutné přistoupit
k úpravě a údržbě cestiček.

Usilovat o opravu drobných památek v obci
Na území obce se nachází několik drobných památek. Ty, jež jsou v majetku obce, jsou pravidelně
opečovávány a opravovány. Některé drobné památky se však bohužel nacházejí v soukromých rukách.
Někteří majitelé se o památky starají a udržují je, někteří na to však z různých důvodů rezignovali. Obec
má v tomto případě velmi omezené možnosti zásahu. Může však majitele kontaktovat a požádat jej o
případnou opravu.

Opatření 1.2.2 Modernizovat budovy v majetku obce
Modernizovat tělocvičnu
V obci se nachází plnohodnotná škola sídlící ve dvou budovách. Zcela nedostačující je však zázemí pro
tělesnou výchovu a případně i volnočasové vyžití. Z tohoto důvodu je plánována přístavba tělocvičnu
u budovy ZŠ čp. 19.

Rekonstruovat školní budovy
Jak je uvedeno výše, v obci se nachází plnohodnotná základní škola (devět ročníků), která sídlí ve dvou
budovách. Toto rozdělení je samozřejmě náročnější, a to především na údržbu, protože obě budovy
jsou navíc poměrně staré.
Kvůli zachování funkčnosti i případné úspoře nákladů na provoz budov je potřeba několik větších oprav.
U budovy čp. 19 se jedná o kompletní zateplení pláště budovy. U této budovy by pak bylo vhodné
dodělat osvětlení hřiště s umělým povrchem – je nutné jej osadit stožárem.
U budovy čp. 71 se jedná o výměnu střešní krytiny za novou a rekonstrukci sociálního zařízení.

Průběžně udržovat a provádět opravy dalších objektů ve vlastnictví obce a jejich dovybavení
Ve vlastnictví obce se nachází i několik budov, které slouží především jako objekty občanské
vybavenosti – pošta, obecní hostinec atp. I tyto budovy je potřeba postupně opravovat.
U budovy obecního hostince je potřeba vyměnit okna, stejně jako u budovy čp. 89, v níž sídlí pošta a
lékárna. U této budovy je navíc nutná oprava fasády. Budova obecního úřadu pak potřebuje novou
střešní krytinu.
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Dbát na úpravu veřejných prostranství
Ve vlastnictví obce jsou i různé pozemky, z nichž část je využívána jako tzv. veřejná prostranství.
V dezolátním stavu jsou asfaltové povrchy před budovou obecního úřadu a příjezd k budově čp. 89. Ty
je nutné opravit, a to včetně odkanalizování parkoviště.
Ke snadnější údržbě veřejné zeleně a veřejných prostranství by obec potřebovala zakoupit víceúčelové
zařízení.
S úpravou veřejných prostranství (ale více s oblastí životního prostředí) pak souvisí doplnění
kontejnerů na tříděný odpad v místní části Mečov, aby měli lidé více příležitostí a motivaci k třídění
odpadu, a tudíž by nedocházelo ke znečištění prostředí hromadícími se odpadky.

Cíl 1.3 Rozvíjet stav a prvky technické infrastruktury
Strategický cíl je zaměřen na rozvoj prvků technické infrastruktury.

Opatření 1.3.1 Dobudovat technickou infrastrukturu v odlehlejších částech obce
Opatření je zaměřeno na dobudování technické infrastruktury v odlehlejších částech obce, neboť
centrální část je v tomto ohledu dobře vybavena.

Dobudovat přivaděč vody do Mečova
Obec Hořičky je zásobována vodou vodovodem provozovaným společností VaK Náchod. To však
neplatí pro místní část Mečov, kde musí obyvatelé spoléhat na vlastní studny, což se v posledních
suchých letech jeví jako problematický a v závislosti na vývoji počasí ne příliš spolehlivý zdroj. Je proto
nutné dobudovat do této místní části přivaděč vody.

Rekonstruovat vodovod Křižanov
V rámci této aktivity je nutná rekonstrukce vodovodu v místní části Křižanov, která již vykazuje určité
vady.

Prodloužit splaškovou kanalizaci
V některých částech obce není kanalizace, je proto potřeba ji dobudovat, konkrétně se jedná například
o splaškovou kanalizaci u čp. 36, kterou je potřeba prodloužit.
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1.2.2 Klíčová oblast rozvoje OBČANSKÁ VYBAVENOST
OBČANSKÁ VYBAVENOST

Strategický cíl 2.1 Realizovat
činnosti za účelem udržení,
zkvalitnění a rozšíření
dostupných služeb v obci

Podporovat chod existujících
služeb (Pošta partner,
obchod...)

Strategický cíl 2.2

Podpořit vznik
nových podnikatelských aktivit

Podporovat výstavbu v obci

Strategický cíl 2.3 Zlepšit
informovanost v obci
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Občanská vybavenost
Cíl 2.1 Realizovat činnosti za účelem udržení, zkvalitnění a rozšíření dostupných služeb v obci
Cíl je zaměřen na udržení, rozšíření a zkvalitnění služeb v obci, které jsou důležité pro zajištění
základních potřeb obyvatel.

Opatření 2.1.1 Podporovat chod existujících služeb (Pošta partner, obchod...)
Opatření je zaměřeno na podporu existujících služeb, které zahrnují obchod, poštu, ale i služby
zdravotnické, tedy dostupnost lékaře v obci a výdejny léků.

Podporovat současné provozovatele služeb v obci
V rámci této aktivity je potřeba, aby obec podporovala provozovatele stávajících služeb v obci a
vytvářela jim vhodné podmínky pro jejich činnost. Toho lze dosáhnout například poskytnutím
vhodných prostor nebo pomocí s jejich vyhledáním, rozumnou výší nájmu či jinou podporou. U
obchodu lze žádat o finanční podporu Královéhradeckého kraje.

Podporovat chod školy (modernizace, kvalitní personál, nabídka kroužků)
Tato aktivita je myšlena spíše formálně jako podpora školy všeobecně. Do chodu školy však vedení
obce nikterak nezasahuje, takže výběr zaměstnanců a rozšířená nabídka (kroužky atp.) jsou plně
v kompetenci ředitele školy.

Udržet dopravní spojení z/do obce alespoň ve stávající frekvenci
Stávající dopravní spojení do a z obce je považováno za dostačující. Vzhledem k aktuálním trendům,
kdy se veřejná doprava v menších obcích spíše omezuje, je potřeba pohlídat, aby nedocházelo ke
snižování počtu spojů, a případně vyjednávat s provozovatelem dopravy.

Opatření 2.1.2 Podpořit vznik nových podnikatelských aktivit
Opatření je zaměřeno na podporu nových podnikatelských aktivit na území obce.

Sehnat kvalitního provozovatele hostince
Za jeden z nejpalčivějších problémů v rámci dotazníkového šetření a následně i veřejného projednávání
byl uváděn problematický provoz obecního hostince. V obci schází kvalitní stravovací zařízení
s celotýdenním provozem. Se současným provozovatelem nejsou občané příliš spokojeni, výtky
směřovaly k několika různým aspektům od úrovně poskytovaných služeb po nabídku. Bylo by proto
vhodné zajistit kvalitnější provoz hostince. Obec jakožto vlastník by proto měla buď sehnat nového
provozovatele, nebo se alespoň pokusit zjednat nápravu u stávajícího provozovatele.
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Podporovat případné zájemce o poskytování služeb
Obec podporuje zájemce o poskytování jakýchkoli služeb v obci i dalších podnikatelských aktivit, které
by přispěly k obohacení nabídky v obci a prospěchu zdejších obyvatel. Obec hodlá být poskytovatelům
služeb nápomocná např. při zajištění prostor.

Cíl 2.2 Podporovat výstavbu v obci
Cíl je zaměřen na podporu výstavby v obci, neboť je zde velký převis zájemců o výstavbu domu. Obec
nevlastní žádné pozemky pro výstavbu, ty jsou pouze v rukách soukromých majitelů, kteří nejsou vždy
ochotni pozemky zájemcům prodat.

Opatření 2.2.1 Usilovat o další výstavbu v obci
Opatření je zaměřeno na podporu o další výstavbu v obci, aby ta se mohla nadále rozvíjet.

Snažit se komunikovat s vlastníky pozemků, sledovat situaci na trhu
Takto aktivita je míněna jako podpůrná. Obec nemá prakticky žádné možnosti, jak ovlivnit nakládání
se stavebními pozemky v soukromých rukách. Může tak fungovat pouze jako zprostředkovatel
kontaktu, komunikační mezičlánek mezi majiteli a zájemci o pozemek, případně může sledovat situaci
na trhu a pozemky vykupovat, což je ale velmi nepravděpodobné, nebo působit ve funkci informátora.

Podpořit rekonstrukci bývalého ústavu
Na území obce se oficiálně nenachází žádný brownfield, dal by se za něj však částečně považovat bývalý
ústav pro hluchoněmé, který v současnosti chátrá. Majitelem je soukromá osoba, jež zde chtěla
vytvořit službu typu domov pro seniory, ale nakonec od tohoto záměru upustila a objekt prodává. Obec
v tomto případě poskytovala součinnost jak současnému majiteli, tak je připravena pomoci
případnému novému majitele s nalezením využití, aby tento prostor opět ožil a nehyzdil obec.

Cíl 2.3 Zlepšit informovanost v obci
Cíl je zaměřen na zlepšení informovanosti v obci.

Opatření 2.3.1 Udržet stávající komunikační kanály v obci + budovat nové
Opatření je zaměřeno na udržení stávající úrovně komunikačních kanálů v obci a vytváření nových, aby
občané měli vždy všechny potřebné informace k dispozici.
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Udržet Hořičský zpravodaj (forma, frekvence, náklad)
Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, obecní zpravodaj je jedním ze stěžejních zdrojů informací pro
značnou část obyvatel obce. Oproti jiným obecním zpravodajům je navíc poměrně obsáhlý a frekvencí
vydání i nákladem nemá v regionu obdoby. Bylo by proto dobré tento standard udržet i do budoucna,
a to i přes to, že se jedná o aktivitu, jež s sebou nese určité náklady.

Vytvořit nové webové stránky
Obecní webové stránky jsou již poměrně staré a jejich vzhled ani funkčnost již neodpovídají soudobým
požadavkům. Otázkou pak zůstává jejich editovatelnost. V dohledné době je tak vhodné uvažovat o
jejich modernizaci, případně tvorbě zcela nového webu.

Zlepšit informovanost během mimořádných situací
Během veřejného projednávání padly drobné výtky k informovanosti občanů během mimořádných
situací – havárie vody, apod. Ačkoli jsou informace tohoto typu umisťovány jak na webové stránky, tak
na obecní Facebook, ne všichni občané jsou příznivci těchto způsobů komunikace. Obecní rozhlas, který
k těmto účelům rovněž slouží, není dle informací občanů všude dobře slyšet. Proto bylo navrženo, aby
si obec vytvořila databázi kontaktů (zájemců z řad občanů, ale i chatařů apod.) a využívala
k informování například SMS zprávy.
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3.2.3 Klíčová oblast rozvoje VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Strategický cíl 3.1 Investovat do
rozvoje hřišť a dalších
volnočasových aktivit

Zkvalitnit provedení a údržbu
stávajících hřišť

Modernizovat hřiště - nový
povrch

Vybudovat nové odpočinkové
místo s posezením

Rozvíjet volnočasové aktivity v
obci

Strategický cíl 3.2 Rozvíjet a
podporovat spolkový život v obci

Podpořit zviditelnění činnosti
spolků

Přispívat k činnosti spolků a
rozvíjet spolupráci s nimi

Rozšířit nabídku sportovních akcí

Zlepšit informovanost občanů o
možnostech využití objektů ve
vlastnictví obce a spolků pro
volnočasové aktivity a o
pořádaných akcích

Podporovat činnost spolků v
obci

Rozšířit nabídku akcí a aktivit pro
mladé

Podpořit snahu spolků
motivovat mladé k zapojení se
do volnočasových aktivit

Modernizovat strojové vybavení
SDH
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Cíl 3.1 Investovat do rozvoje hřišť a dalších volnočasových aktivit
Cíl je zaměřen na rozvoj hřišť a dalších volnočasových aktivit v obci.

Opatření 3.1.1 Zkvalitnit provedení a údržbu stávajících hřišť
Opatření je zaměřeno na údržbu a modernizaci stávajících hřišť.

Modernizovat hřiště - nový povrch
V rámci aktivity je potřeba modernizovat stávající hřiště a zajistit zde nový povrch, neboť ten starý již
dosluhuje.

Vybudovat nové odpočinkové místo s posezením
V obci se nachází několik odpočinkových míst s posezením situovaných do míst, která jsou častým cílem
procházek. Jedno takové by nově mohlo vzniknout v lokalitě Husí krk, Nový Dvůr.

Opatření 3.1.2 Rozvíjet volnočasové aktivity v obci
Opatření je zaměřeno na rozvoj volnočasových aktivit v obci rozšířením nabídky tematických akcí i o
akce pro určité cílové skupiny.

Rozšířit nabídku sportovních akcí
Z veřejného projednávání vyplynulo, že by se mohl více využívat sportovní areál a mohlo by se v obci
konat více sportovních akcí. V obci se pořádá například turnaj ve stolním tenise. Na druhou stranu zde
již nefunguje fotbalové družstvo, které dříve patřilo k tradičním zástupcům sportovního světa. Role
obce v této aktivitě může být dvojí – obec buď může sama nějaký sportovní turnaj uspořádat nebo
může motivovat některý ze spolků (nebo nějakého nadšence), aby se pořádání sportovní akce chopil.
Pořádání akcí lze samozřejmě podpořit i dalšími způsoby – finančně, materiálně apod.

Rozšířit nabídku akcí a aktivit pro mladé
V rámci veřejného projednávání zazněl jako jeden z nedostatků nedostatek akcí a aktivit pro mladší
generaci. Platí zde totéž, co v předchozím bodě.
Role obce v této aktivitě může být dvojí – obec buď může sama nějakou akci uspořádat nebo může
motivovat některý ze spolků (nebo nějakého nadšence), aby se pořádání akce chopil. Pořádání akcí lze
samozřejmě podpořit i dalšími způsoby – finančně, materiálně apod.
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Cíl 3.2 Rozvíjet a podporovat spolkový život v obci
Cíl je zaměřen na rozvoj a podporu spolkového života v obci.

Opatření 3.2.1 Podpořit zviditelnění činnosti spolků
Opatření je zaměřeno na zviditelnění činnosti spolků působících v obci.

Zlepšit informovanost občanů o možnostech využití objektů ve vlastnictví obce a spolků pro
volnočasové aktivity a o pořádaných akcích
Cílem této aktivity je zlepšení informovanosti občanů o možnosti využít objekty ve vlastnictví obce
nebo spolků pro různé volnočasové a případně i soukromé aktivity. Mnoho obyvatel netuší, že tato
možnost existuje.
Pracovní skupina uvedla, že například využití sportovišť je nárazové – někdy je aktivit více, někdy méně.
Je proto vhodné upozornit obyvatele na tyto možnosti prostřednictvím různých (ideálně všech)
komunikačních kanálů, jež obec využívá.

Podpořit snahu spolků motivovat mladé k zapojení se do volnočasových aktivit
Jak vyplynulo z veřejného projednávání i z jednání s představiteli obce či zástupců daných spolků,
mládež nemá moc zájem zapojovat se do volnočasových aktivit pořádaných spolky či navštěvovat akce,
které se v obci konají. Ačkoliv v obci vyvíjí činnost několik spolků, počet členů stagnuje či klesá.
Je to určitě škoda, neboť prostřednictvím vzájemných kontaktů a společenských akcí lze utužovat
společenský život v obci.
Z toho důvodu je doporučeno pokusit se motivovat místní mládež, aby se do dění v obci aktivněji
zapojila, ať již v rámci spolkové činnosti či prostou účastí na společenských akcích. V důsledku toho
bude docházet k utužování společenského života v obci, které povede ke zlepšování vzájemných
vztahů, intenzivnější komunikaci, která může vést k nabytí nových znalostí a dovedností apod.
Role obce je v dané aktivitě velmi omezená. Obec může napomoci větší návštěvnosti akcí především
lepší a častější informovaností. Např. na začátku roku obec může vytvořit plán akcí na celý rok
se zaměřením na mládež, která by tak získala včasný přehled a mohla by lépe plánovat svůj volný čas.
Problémem je také to, že chybí nadšenci, kteří by dokázali pro nějakou aktivitu nadchnout větší
množství. Existující spolky se – stejně jako jinde v regionu i mimo něj – potýkají se stárnutím členské
základny. V obci například nyní nefunguje ani hasičský kroužek.
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Opatření 3.2.2 Přispívat k činnosti spolků a rozvíjet spolupráci s nimi
Podporovat činnost spolků v obci
Obec v současné době přispívá finančně na činnost spolků. Pro udržení jejich činnosti je vhodné tuto
podporu zachovat. Obec také pomáhá propagovat akce pořádané spolky a snaží se také o modernizaci
zázemí a vybavení pro jejich činnost apod.
Další možností je spojit se s těmi, kteří vedou nějakou zájmovou aktivitu neformálně.

Modernizovat strojové vybavení SDH
SDH Hořičky je aktuálně vlastníkem hasičského vozu vyrobeného v roce 1970. Z důvodu zachování
akceschopnosti jednotky a komfortu užívání by bylo vhodné toto vybavení obnovit.

3.3 Podpora realizace Programu rozvoje
Nezbytnou součástí PRO je zajištění jeho realizace. Bude stanovena osoba tzv. garant PRO, který bude
zároveň jeho iniciátorem. Iniciátor bude koordinovat všechny činnosti spojené s realizací
a aktualizacemi PRO.
Dále bude stanoven časový harmonogram realizace jednotlivých aktivit a zároveň bude definováno,
kde bude možné do PRO nahlédnout.
Postupné sledování a vyhodnocování realizace PRO bude zajištěno prostřednictvím navržených
monitorovacích indikátorů. Díky monitoringu, který by měl být prováděn pravidelně (nejlépe jednou
za rok), bude patrné, zda se daří PRO naplňovat.
Stanoven bude i způsob, forma a četnost aktualizace PRO. Výše uvedené skutečnosti budou detailně
řešeny v následujících kapitolách PRO Hořičky na období let 2020-2025 (akční plán a implementační
část).
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