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Úvod
Hlavní rozvojové směry obce Provodov-Šonov na období 2015 – 2025
představují strategický plán pro koncepční rozvoj obce v uvedeném období +
následujících 5 let.
Jeho tvorba byla založena na zkušenosti zpracovatelů z předešlých
období a moderních obecně uznávaných a podporovaných
zpracování a tvorby rozvojových dokumentů podporujících
vyváženost sociální, ekonomické a environmentální oblasti,
principy trvale udržitelného rozvoje.

plánovacích
metodikách
vzájemnou
respektující

Do tvorby strategického rozvojového dokumentu obce byli zapojeni zástupci
všech sektorů – veřejného (zastupitelstvo obce Provodov-Šonov), neziskového
(zástupci společenských organizací – Sokol Šonov, Sokol Provodov, Orel
Šonov, SDH Šonov, SDH Provodov a Junák Šonov) a podnikatelů (zemědělci,
živnostníci, drobní podnikatelé). Jejich účast na jednáních a názory, se kterými
vstupovali do procesu tvorby strategie, byli velmi významné a z pohledu
budoucího využití dokumentu nenahraditelné.
Skutečné potřeby obyvatel byly zjištěny na základě dotazníkového šetření
spokojenosti obyvatel obce Provodov-Šonov a na základě dalších jednání
pracovní skupiny a jednotlivých zájmových skupin.
Pro budoucí rozvoj obce Provodov-Šonov byly definovány prioritní oblasti a
stanoveny specifické cíle pro jednotlivé aktivity. Dále byly zpracovány návrhy
projektů pro naplnění dlouhodobého rozvoje podle vytyčené vize a globálního
cíle obce Provodov-Šonov.
Nedílnou součástí zpracovaného rozvojového plánu obce Provodov-Šonov musí
být systematické hodnocení změn vstupních podmínek i vyhodnocení
dosažených cílů. Úspěšný rozvojový plán je nutné chápat jako živý dokument o
budoucím rozvoji území, který má-li být účinný, musí být přijat s vědomím, že
jej bude nutno průběžně aktualizovat a zdokonalovat ta, aby nebyl pouhou
ideou, ale reálným a systematickým plánem v dlouhodobém horizontu rozvoje
obce.
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Charakteristika obce PROVODOV-ŠONOV
Obec Provodov-Šonov se skládá z místních částí







Šonov u Nového Města nad Metují
Provodov
Václavice
Kleny
Šeřeč
Domkov

Z uvedených místních částí je nejstarší obec Provodov, o které existuje první písemná zmínka
v listině Přemysla Otakara I. vydané v Praze 22. května 1213. Ve stejné listině je rovněž
zmínka o obci Nesvačilov, která byla později přejmenována na dnešní název Šeřeč.
„Přemysl Otakar I., král český, dává na žádost opata Kuny (Chuno) klášteru
v Břevnově újezd Police a dvě vesnice Provodov a Nesvačilov. Tentýž újezd vyjímá ze
všech zemských daní a poustevníky, kteří zde žijí, ustanovuje poddanými opata
břevnovského.“
Platnost této listiny spolu s dalšími třemi listinami určenými pro benediktinský klášter
v Břevnově potvrdil Karel IV., král římský a český v privilegiu ze 14. ledna 1351, v němž
cituje a potvrzuje čtyři listiny svých předchůdců, českých králů. Originál Karlova privilegia je
uložen v Národním archivu v Praze, ve fondu Benediktini – klášter Břevnov, Praha.

K 1.1.2014 měla obec Provodov-Šonov 1.204 obyvatel, 582 žen a 622 mužů.







Šonov u Nového Města nad Metují
Provodov
Václavice
Kleny
Šeřeč
Domkov

627
342
71
138
26
0

obyvatel
obyvatel
obyvatel
obyvatel
obyvatel
obyvatel

217 domů
107 domů
28 domů
61 domů
30 domů
0 domů

Obec Provodov-Šonov leží v podhůří Krkonoš a Orlických hor na břehu údolní nádrže
Rozkoš. Rozkládá se na území 1.618 ha. Převládá zástavba rodinnými domy, část domů je
využívána pro víkendové pobyty a jako chalupy. Vzhledem ke své poloze na břehu vodního
díla Rozkoš je velmi zajímavým turistickým cílem, je zde možnost provozování velkého
počtu aktivit – rybaření, cykloturistika i pěší turistika a množství vodních aktivit od běžného
plavání až po surfování a skauting. Turisté mohou navštívit blízké atraktivní Babiččino údolí,
historické a krásné Nové Město nad Metují a další zajímavá místa v blízkém i vzdálenějším
okolí – Česká Skalice, Náchod, Hronov či Adršpach a Teplické skály. V katastru obce a
blízkém okolí se nachází velké množství pomníků a malých křížů vztahujících se k pruskorakouské válce roku 1866.
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Obec Provodov-Šonov je zakládajícím členem DSO „Svazek obcí 1866“, který sdružuje 6
obcí a DSO „Region Novoměstsko“ sdružujícího 30 obcí. Je také jedním ze zakládajících
členů „Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují“ v němž jsou členy 3 města a 27 obcí s více
než 40 tisíci obyvateli. Starosta obce je jejím předsedou.
Kromě výše uvedeného je obec členem SMS (Svazu místních samospráv), SMO (Svazu měst
a obcí) a SPOV (Spolku pro obnovu venkova), a dále členem o.p.s. Branka fungující pod
značkou „Kladské pomezí“.
Zástupce obce rovněž aktivně působí v pracovní skupině „Budoucnost oblasti vodní nádrže
ROZKOŠ“, jejíž hlavní náplní je zkvalitnění života v blízkém okolí vodního díla Rozkoš a
zatraktivnění oblasti pro turistický ruch. Po několikaletém úsilí se podařilo zajistit zpracování
projektové dokumentace pro „Cyklookruh okolo vodního díla Rozkoš“ o délce 20 km,
navazující na „Labskou stezku“ Hradec Králové – Jaroměř – Kuks s propojením tzv.
„Kladskou stezku“ přes Náchod do Polska.
Urbanistika
První urbanistická studie obce Provodov-Šonov vznikla v období 1992 až 1994. V roce 1998
byl schválen první „Územní plán sídelního útvaru Provodov-Šonov“, který byl v následujících
letech upravován devíti změnami. V současné době je před dokončením nový „Územní plán
obce Provodov-Šonov“, který by měl být plně digitalizován a schválen na přelomu roku
2014/2015. Zpracovatelem tohoto dokumentu je SURPMO a.s., projektové středisko Hradec
Králové.
V obci Provodov-Šonov jsou dva kostely – římskokatolický kostel svatého Václava „Na
Dobeníně“ na Václavicích a kostel České církve evangelické v Šonově. Ani jeden není ve
vlastnictví obce, ale obec pravidelně přispívá na různé dílčí opravy a drobné investice –
například oprava uložení zvonů, oprava varhan atd.
V Šerči a v Klenech jsou historicky cenné hasičské zbrojnice. Dále je zde také několik
významných pomníků a velké množství malých pomníčků připomínajících prusko-rakouskou
válku roku 1866. V péči o tyto památky obec spolupracuje se Spolkem přátel vojenské
historie, spolkem Komitét 1866 a několika jednotlivci – nadšenci pro tuto historii.
Při výstavbě nových objektů je brán ohled na soulad nových staveb s rázem obce tak, aby
odpovídaly vesnické zástavbě. Současně s výstavbou je řešeno zasíťování příslušné lokality –
vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení a komunikace.
Těmto kritériím odpovídají také objekty ve vlastnictví obce – Obecní úřad (opravená stavba
z šedesátých let), Obecní hostinec (1980), požární zbrojnice a objekty MŠ a ZŠ. Mateřská
škola postavená v sedmdesátých letech byla několikrát modernizovaná z důvodu nedostatečné
kapacity a z nutnosti rozšíření školní jídelny. Základní škola, zřízená v roce 1654, byla v roce
1998 rozšířena o přístavbu moderní tělocvičny a výdejny obědů a v roce 2014 byla přistavěna
nová budovy s dvěma učebnami pro výuku a zájmové kroužky a školní družinu.
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Snahou obce je zachování a obnova stávajících ploch veřejné zeleně. Jedná se především o
náves v Provodově a v Šonově a parkovou úpravu před Obecním hostincem a poštou. Dále
jsou to plochy u hřiště v Provodově a v Šonově, areál školního hřiště a zahrady mateřské
školy. Okolí a zelené plochy obou hřbitovů na Václavicích a v Šonově patří rovněž
k významným veřejným prostorám. Z menších přírodních prvků jsou to úpravy okolo křížů a
pomníků, kterých je v obci nepočítaně.
Samozřejmostí je udržování travnatých ploch v obci i podél komunikací spojujících jednotlivé
místní části, kterých je přes 20 km. Údržba je prováděna pracovníky technických služeb obce,
odborné práce jsou zadávané externím firmám. Obec má odbornou firmou Harta zpracovaný
plán údržby a obnovy stromů na období 2015 až 2018, který průběžně plní.
Občanská vybavenost, řemesla, služby a podnikání v obci
V obci se nachází dvě prodejny potravin v místní části Provodov (soukromá prodejna),
v místní části Šonov (prodejna Konzum) provozující službu České pošty „Partner 2“.
Dále zde je poskytováno velké množství ubytovacích služeb v různých kategoriích a s tím,
související poskytování stravovacích služeb, které jsou zajišťovány jedním motorestem a
třemi restauračními zařízeními.
V oblasti řemeslné výroby a služeb jsou v obci dvě truhlárny, sedlář, čalouník, brašnářka, 2
ševci, několik firem poskytujících stavební a tesařské práce, autolakovna, autobazary a prodej
techniky, 2 provozovny na likvidaci autovraků, dodavatel elektroinstalací, prodejna
klempířského materiálu a střešní krytiny a další malé firmy a živnostníci.
Na území obce působí Zemědělské družstvo a několik soukromých zemědělců zaměřených na
rostlinnou nebo živočišnou výrobu, případně obojí. V rostlinné výrobě se věnují především
pěstování obilovin včetně kukuřice, dále pak máku a v menším množství brambor, v živočišně
se jedná o chov skotu, prasat a výrobu mléka.
Vzdělávání
Pro výchovu předškolních dětí v obci funguje Mateřská škola v Šonově s kapacitou 36 dětí a
Základní škola s kapacitou 66 dětí ve třech třídách a 5-ti ročnících. K základní škole patří
školní hřiště, které je v odpoledních hodinách přístupné veřejnosti, k mateřské škole školní
zahrada s pískovištěm a herními prvky. Dále je v k dispozici veřejné hřiště „pod Orelnou“
v Šonově (hřiště na minikopanou a nohejbal, včetně herních prvků a laviček a dvě fotbalová
hřiště v Provodově.
Základní a mateřská škola jsou součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola
Provodov-Šonov, okres Náchod, jehož zřizovatelem je Obec Provodov-Šonov. Stravování
dětí a zaměstnanců pro mateřskou i základní školu zajišťuje školní jídelna s kapacitou 110
strávníků, umístěna v budově mateřské školy. V základní škole byla pro tento účel
vybudována jídelna s výdejnou.
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Mateřská škola Šonov
Škola je dvoutřídní s celodenním provozem od 6.30 do 15.30 hodin a současnou kapacitou 36
dětí. V posledních letech se naše obec rychle rozrůstá, přibývají rodiny s malými dětmi, a
proto je plánováno rozšíření prostor celé školky na kapacitu 50 dětí. Součástí MŠ je velká
udržovaná zahrada s herními prvky a blízkost sportovního hřiště v Šonově a v Provodově
takže každodenní pobyt dětí venku je samozřejmostí. K rozvoji tělesných aktivit přispívá i
možnost využití velké tělocvičny v Základní škole v Provodově a každoroční kurzy
v Plaveckém bazénu v Náchodě, kde jsou děti vedeny školenými instruktory.
Základní škola Provodov
Škola vzdělává žáky 1. až 5. ročníku ve třech třídách. Má vlastní jídelnu s výdejnou, velkou
tělocvičnu přímo v budově školy, kde se pořádají i pravidelné besídky a vystoupení pro rodiče
a veřejnost a počítačovou učebnu vybavenou 8 novými počítačovými sestavami. Všechny
třídy jsou vybavené tabulemi a zařízením pro interaktivní výuku s připojením na internet. Za
příznivého počasí využívá nedaleké školní hřiště a další sportovní vybavení na školním
dvorku (stolní tenis, kuželky, zahradní altán).
Do výuky je zařazen kurz dopravní výchovy, v jehož závěru žáci absolvují testování znalostí
z dopravní výchovy i jízdu zručnosti. Škola má svou vlastní žákovskou knihovnu, děti mohou
na škole navštěvovat další zájmové kroužky a školní družinu s kapacitou 45 dětí
Inženýrské sítě
Obec Provodov-Šonov v uplynulých letech vybudovala vodovod ve všech místních částech –
Šonov, Provodov, Kleny, Šeřeč a Václavice. Celková délka vodovodního řádu je 18 km.
Splašková kanalizace je pouze v místních částech Provodov a Šonov o celkové délce hlavní
stoky 6 km. Celková pořizovací hodnota vodovodní a kanalizační sítě včetně čističky
odpadních vod je 60 mil. Kč. Správu vodovodu a kanalizace pro obec provádí odborná firma.
Samozřejmostí je dešťová kanalizace, veřejné osvětlení a místní rozhlas v celém katastru obce
Provodov-Šonov. Tyto sítě a síť místních komunikací je průběžně modernizována a
rozšiřována podle potřeb nové výstavby.
V obci funguje místní rozhlas modernizovaný v roce 2014 s dostupností prakticky na celém
území obce a možností vysílání i v mimopracovní dobu, kdy je větší pravděpodobnost, že se
informace dostanou k občanům. Zájemcům, kteří projevili zájem, jsou zasílány elektronickou
poštou. Dále jsou informace zveřejňované na webových stránkách obce a obecních vývěskách
ve všech místních částech obce.
Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství v obci je zajištěné podle Obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Třídění odpadů je zajišťováno na sedmi místech – ve
všech místních částech obce, u obecního úřadu a v areálu sběrného dvora. Odpad je tříděn na
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sklo, plast a papír, ve sběrném dvoře je vybírán komunální odpad a bioodpad, elektroodpad,
kovový odpad a starý textil, obuv a hadry. Obec ve spolupráci se svazkem obcí „SO 1866“
zajišťuje 2x ročně sběr a odvoz nebezpečného odpadu. Odvoz a likvidace je zajištěn odbornou
firmou Marius Pedersen a.s. Hradec Králové.
Celkové náklady na likvidaci odpadu v obci Provodov-Šonov dosahují výše 1 mil. Kč a obcí
je dotován částkou cca 200 tis. Kč. Vyhláškou je zvýhodněná skupina občanů nad 70 let a děti
a mládež do 18 let.
Program obnovy venkova
Program obnovy venkova vychází z plánu práce na volební období, který je aktualizován
vždy na začátku volebního období nově zvoleného zastupitelstva. Současně platný program
na období 2014 až 2018 je členěn na akce pro nejbližší období a akce dlouhodobé, které řeší
přípravu projektové dokumentace a tvorbu finančních zdrojů pro jejich realizaci. Program je
každoročně v závěru roku vyhodnocen a dále specifikován na následující rok. Poslední
aktualizace byla provedena v prosinci 2015. Plnění programu je na velmi dobré úrovni a je
reálný předpoklad, že bude do konce volebního období splněn.
Rozpočet obce
Rozpočet obce je dlouhodobě tvořen jako vyrovnaný, tak, aby plánované výdaje roku byly
kryty předpokládanými příjmy. Případné investiční akce přesahující svým rozsahem
příjmovou část rozpočtu jsou kryté z přebytku hospodaření předchozích let. Rozpočet na rok
2015 i rok 2016 předpokládal příjmy i výdaje ve výši 12 mil. Kč. Hospodaření obce není
v současné době zatíženo žádnými úvěry, stav účtů je dostatečný na předfinancování
předpokládaných investičních podílů akcí.
Připravované záměry
V plánu na nejbližší období je rozšíření kapacity mateřské školy (rozpočet 5 až 6 mil. Kč),
další opravy komunikací a chodníků a zajištění bezpečného přecházení mezinárodní
komunikace Česká Skalice – Náchod vybudováním podchodu. V oblasti infrastruktury se
připravuje propojení vodovodu Provodov – Mydlárna, odkanalizování místní části Václavice
a postupná rekonstrukci veřejného osvětlení v obci.
Dlouhodobě je počítáno s odkanalizováním zbývajících místních částí Kleny a Šeřeč.

9

Společenský život a spolková činnost
V obci se udržují tyto tradice:


















Dětský karneval
Mikulášská besídka
Myslivecký ples
Hasičský ples
Šibřinky – maškarní rej
Pyžamový bál
Pálení čarodějnic
Dětský den se soutěžemi pro děti a spoustou atrakcí
Oslavy MDŽ / svátku matek se zábavným programem amatérské skupiny KOUČ
Besedy s cestovateli, historiky a kronikáři
Setkání důchodců
Vánoční koncert
Půlnoční vánoční mše
Divadelní představení
Provodovská proudnice - soutěž dobrovolných hasičů v požárním sportu
Bazar dětského ošacení, obuvi a dalšího zboží pořádaný 2x ročně
Sbírka ošacení pro potřebné pro Diakonii Broumov

V obci Provodov-Šonov působí tyto spolky:
 Dobrá dědina
- občanské sdružení založené v roce 2009, v jehož středu působí klub maminek
- nabízí pravidelná setkání rodičů s tvůrčím programem pro děti, cvičení pro ženy i
děti, relaxační večery pro ženy
- besedy a další aktivity pro rodiny
 6. oddíl skautek Šonov
- oddíl funguje v obci již od roku 1991 a sdružuje 16 děvčat ve věku 5 -15 let.
- 6 dospělých vedoucích zajišťuje každotýdenní schůzky, víkendovou akci 1x za
měsíc a každý rok letní tábor
 Myslivecké sdružení ROZKOŠ
- působí na honitbě přesahující katastr obce Provodov-Šonov
- pořádají hojně navštěvovaný a oblíbený společenský ples
 OREL jednota Šonov
- spolek byl založen v roce 1913, má 36 členů a vlastní budovu se společenským
sálem využívaným pro sportovní i kulturní činnost
- sportovní činnost je zaměřena na stolní tenis ve všech kategoriích, tradiční pochod
„Šonovská 20“ ve čtyřech různých délkách pro pěší i cyklisty
- kulturní akce pro děti - každoroční dětský karneval a „Mikulášská besídka“
- ochotnický soubor „KOUČ každoročně připravuje vlastní program k oslavám
svátku žen
 Sbor dobrovolných hasičů Provodov
- zajišťují požární bezpečnost v obci a podílí se na společenském životě obce,
provádí sběr starého železa a vykonávají spoustu prospěšné práce pro potřeby obce
- organizují „Provodovskou proudnici“ – soutěž mužů i žen v požárním sportu
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 Sbor dobrovolných hasičů Šonov
- založen v roce 1883 zajišťují požární bezpečnost v obci a podílí se na
společenském životě obce
- pořádají tradiční „Hasičský ples“,
 TJ SOKOL Provodov
- účastní se krajské soutěže v kopané v kategorii mužů
- v kategorii mladších žáků má 30 dětí
 TJ SOKOL Šonov
- zajišťuje pravidelné cvičení v nohejbale a minikopané
- vede rybářský kroužek zajišťuje péči o rybník „Broumar“

Kulturní výbor obce Provodov-Šonov
Pro různé skupiny obyvatel obce zajišťují tematicky různě zaměřené akce. Pro děti je to
pálení čarodějnic, dětský den, uvítání školáků na počátku školního roku, různé divadelní
vystoupení a každoroční návštěva zoologické zahrady. Pro ženy je každý rok připravena
oslava MDŽ či svátku matek, pro důchodce tradiční kulturní setkání s programem a
občerstvením. Několikrát ročně je pro občany zajištěno divadelní vystoupení a také vánoční
„adventní“ koncert. Tyto akce jsou navštěvovány nejen místními občany, ale i návštěvníky z
blízkého i vzdálenějšího okolí.
Kulturní výbor rovněž zajišťuje vítání nově narozených občánků, zlaté a stříbrné svatby,
návštěvy jubilantů a další setkání a besedy. Z těchto akcí pořizuje fotografickou dokumentaci
a vede pamětní knihy. Dále spolupracuje při zajištění dalších aktivit obce, jakými jsou
například různé výstavy.

Knihovny
V obci Provodov-Šonov jsou dvě místní lidové knihovny spolupracující s Městskou lidovou
knihovnou v Novém Městě nad Metují.
Kroniky
Obec Provodov-Šonov vede dvě samostatné kroniky obcí Šonov a Provodov. Existence dvou
kronik je z důvodu dřívější samostatnosti obcí sloučených v roce 1985.
Kromě obecních kronik jsou v obci vedené kroniky jednotlivých spolků – sborů dobrovolných
hasičů, Sokolů, Orlů atd.
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SWOT analýza
Silné stránky


Pestrá a aktivní spolková činnost



Vysoká tradice kulturních činností (spolky, obec)



Sběrný dvůr – třídění odpadu



Fungující služby a rozvinuté podnikatelské aktivity



Fungující ZŠ a MŠ



Velmi dobře fungující TS



Fungující prodejny a pohostinství



Čistota a klid v obci, veřejná prostranství a udržovaná zeleň



Stav místních komunikací po opravách



Existence sportovních hřišť se širším využitím

Slabé stránky


Špatný stav chodníků a stav některých komunikací



Provoz nákladních automobilů v obci a nedodržování rychlosti, přechody



Nedokončená kanalizace místních částí Václavice, Kleny, Šeřeč



Nedokončený vodovod – propojení Evromat – Provodov



Chybějící vlastní zdroj vody



Kvalita služeb pošty a maloobchodu, úplná absence v místních částech



Znečišťování ovzduší – nevhodné topení



Zimní údržba (Václavice)



Chybějící hřiště (i pro seniory) a nedostatek prostorů pro spolkovou činnost



Parkovací místa – poškozování zeleně



Veřejné osvětlení, rozhlas



Kapacita MŠ



Stavby na pozemcích u Rozkoše v Šerči
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Příležitosti



Zachování bohatého kulturního života



Vybudování vhodného zařízení pro spolkové činnosti a kulturní život



Zlepšení kvality a bezpečnosti dopravy v obci rekonstrukcí chodníků a místních
komunikacíé včetně bezpečnostních prvků



Atraktivita obce pro život občanů, zájem o bydlení v obci



Podpora sociálních služeb



Úzké regionální sepětí s přilehlými městy – minimální nezaměstnanost



Rozšířením občanských služeb včetně kapacity MŠ a prodejen potravin v místních
částech

Hrozby



Nebezpečí způsobené provozem nákladních automobilů a nedodržováním rychlosti
při průjezdu obcemi



Znečišťování ovzduší nevhodným topením



Nezájem občanů o udržení čistoty (psí a koňské exkrementy)



Nedodržování klidu v obci (nedělní a sváteční bezhlučný provoz)



Poškozování veřejných prostranství nevhodným parkováním soukromých vozidel



Bezpečnostní riziko neexistujících přechodů komunikace I/33 – křižovatky v Klenech
a u „Mydlárny“



Odrazující vzhled pozemků u Rozkoše
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Strategická vize a globální cíl

VIZE

Provodov-Šonov bude v roce 2025
místem pro kvalitní život občanů se zabezpečenými základními službami,
dokončenou infrastrukturou, s pestrým kulturním a společenským děním
a atraktivním místem pro podnikání.
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GLOBÁLNÍ CÍL

Provodov-Šonov rozvíjet jako atraktivní obec v duchu historických tradic.
Zachovat a dále rozvíjet bohatý kulturní a společenský život.
Zajistit kvalitní životní podmínky všem obyvatelům.
Podporovat rozvoj podnikatelského prostředí a být zajímavým místem pro
podnikání.
Respektovat zásady trvale udržitelného rozvoje.
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Prioritní oblasti rozvoje:
Pro rozvoj obce Provodov-Šonov bylo na základě zpracovaných podkladů
stanoveno následující pět prioritních oblastí:

1. Volnočasové aktivity a kulturně-společenský život.

2. Kvalita služeb.

3. Infrastruktura.

4. Životní prostředí.

5. Podnikání.
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Prioritní cíle:
Pro pět prioritních oblastí rozvoje
stanoveny následující prioritní cíle:

obce

Provodov-Šonov

byly

1. Volnočasové aktivity a kulturně-společenský život.
Podporovat bohatý sportovní a kulturně-společenský spolkový život a rozvoj
volnočasových aktivit ve všech věkových kategoriích.

2. Kvalita služeb.
Vytvářet v obci podmínky pro kvalitní a spokojený život zajištěním vzdělávání
v Základní a Mateřské škole, činností technických služeb a zajištěním drobných
služeb, obchodu a pohostinství.

3. Infrastruktura.
Zajistit kvalitní technickou a dopravní infrastrukturu v návaznosti na udržení
kvality životního prostředí.

4. Životní prostředí.
Vytváření nových prvků veřejné zeleně a osvětová činnost.

5. Podnikání.
Podpora stávajících i nových poskytovatelům služeb.
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Specifické cíle oblasti rozvoje:
Pro rozvoj obce Provodov-Šonov byly stanoveny následující specifické cíle
pro pět prioritních oblastí:

1. Volnočasové aktivity a kulturně-společenský život.
Podpora kulturních a sportovních akcí.
Podpora údržby a obnovy objektů pro sport a kulturu – sportovní a kulturní sály,
sportoviště, hřiště pro seniory.

2. Kvalita služeb.
Podpora a vytváření vhodných prostor pro služby, obchod a pohostinství.
Podpora a rozšiřování objektů Základní a Mateřské školy včetně objektů pro zájmovou
činnost.
Podpora a rozšíření činnosti technických služeb.

3. Infrastruktura.
Obnova a rekonstrukce chodníků a místních komunikací, cyklostezek.
Bezpečnostní prvky - vznik přechodů a parkovacích míst v obci.
Dokončení vodovodního řádu, zajištění vlastního zdroje vody.
Odkanalizování místních částí Václavice, Kleny, Šeřeč.
Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení a místního rozhlasu.

4. Životní prostředí.
Vytváření nových prvků veřejné zeleně, podpora a údržba stávajících veřejných
prostranství.
Rozšiřování činnosti sběrného dvora.
Osvětová činnost proti znečišťování ovzduší nevhodným topením a znečišťování
veřejných prostor exkrementy.

5. Podnikání.
Podpora stávajících i nových poskytovatelům služeb.
Podpora poskytovatelům sociálních služeb
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1. Volnočasové aktivity a kulturně-společenský život.
Prioritním cílem oblasti volnočasových aktivit a kulturně-společenského života je:

Podpora kulturních a sportovních akcí a podpora údržby a obnovy objektů pro sport a
kulturu – sportovní a kulturní sály, sportoviště, hřiště pro seniory.

Prioritní oblast „volnočasové aktivity a kulturně-společenský život“ je zaměřená na
vytváření podmínek k zachování bohatého kulturně-společenského a spolkového života
založeného na tradicích. Tato prioritní oblast je také orientována na rozvoj a zkvalitnění
podmínek pro volnočasové a sportovní aktivity.
Prioritní oblast „Kulturně-společenský život a volnočasové aktivity“ je naplňována dvěma
specifickými cíli a čtyřmi aktivitami vedoucími k jejich naplnění:

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A
KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ
ŽIVOT

Rozvoj volnočasových aktivit

Zachování společenského života

Podpora rozvoje volnočasových
aktivit

Vytvoření vhodných prostor pro
kulturní a sportovní akce

Zachování tradičních kulturněspolečenských akcí

Rozvoj a širší využití sportovišť
a hřišť
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Specifický cíl 1: Podpora kulturních a sportovních akcí.
Výchozí stav:

V obci Provodov-Šonov je velmi bohatý kulturně-společenský život. Obec i místní
společenské organizace pořádají tradiční akce, na které se schází občané z místních částí, ale
účastní se jich i návštěvníci z blízkého okolí. Mezi nejzajímavější patří akce pro děti – dětský
den, dětský karneval a mikulášská besídka. Pro dospělé jsou to plesy a taneční zábavy a
kulturní pořady – pro ženy, důchodce a divadelní představení. Sportovní oddíly pořádají různé
turnaje – nohejbal, stolní tenis, minikopaná a Sokol Provodov pravidelně hraje krajskou
soutěž v kopané. Dále v obci působí 2 sbory dobrovolných hasičů, kteří pořádají soutěž o
Provodovskou proudnici a další spolky – Junák, Dobrá dědina, Orel. Dlouhou tradici mají
také drobné společenské oslavy zajišťované kulturním výborem obce – vítání občánků,
setkávání s občany, oslavy svátků a výroční oslavy atd. Ve spolkovém životě jsou činnými
také dvě místní knihovny, a v neposlední řadě Základní a mateřská škola.

Překážkou dalšího rozvoje kulturně-společenského a spolkového života jsou omezené
finanční možnosti obce i uvedených organizací a nedostatečné, nebo nevyhovující prostory
pro pořádání akcí. Objekt Orelny s velkým společenským sálem pro pořádání větších akcí, je
zastaralý s nevyhovujícím sociálním zařízením. Zajištění financování rekonstrukce není
v silách jednoty. Pro menší akce jsou využívány další objekty ve vlastnictví obce – základní
škola, Obecní hostinec a zasedací místnost obecního úřadu, v letním období jsou akce
pořádány na hřišti, případně na dalších místech.

Zdůvodnění:

Podpora stávajícího kulturně-společenského života v obci a jeho další rozvoj je dobrým
předpokladem pro zachování soudržného a spokojeného života obyvatel. Společenské akce
přispívají k dobré náladě v obci, zvyšují možnosti příchodu návštěvníků a turistů z blízkého i
dalekého okolí a jsou prostředkem k seznamování mezi obyvateli a začleňování do
společného aktivního života v obci. Konání některých akcí je založeno na dlouholeté tradici.
Bohatost kulturně-společenských akcí pro všechny věkové kategorie přispívá k celkové
atraktivitě obce pro příchod nových a spokojenost stávajících obyvatel.
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Kvalitní prostory pro konání kulturně-společenských a spolkových akcí jsou podmínkou pro
jejich další existenci a rozvoj. Pokud nebudou v obci vyhovující prostory k dispozici, může
bohatost a atraktivita jednotlivých akcí výrazně poklesnout, což rozhodně není žádoucí.

Pro naplnění tohoto specifického cíle byly definovány následující aktivity:
Aktivita 1: Podpora rozvoje volnočasových aktivit
Možnosti trávení volného času pro všechny věkové kategorie a v jednotlivých oblastech
volnočasových činností jsou důležité pro stabilitu sociálního prostředí v obci a pro rozvoj
společenských vazeb mezi občany a vazeb k obci, jako kvalitnímu místu pro spokojený život.
Úroveň volnočasových aktivit přispívá tak k celkové atraktivnosti obce pro život jejich
obyvatel a pro příchod obyvatel nových.
Pro tuto aktivitu byly navrženy následující cíle projektů:





Podpora rozšíření činnosti spolků a organizací
Podpora nových akcí spolků a organizací včetně obce
Vytvoření a podpora klubu pro seniory
Vytvoření a podpora klubu pro matky s dětmi

Aktivita 2: Zachování tradičních kulturně-společenských akcí

Tradiční kulturně-společenské a spolkové akce jsou občany vnímány velmi pozitivně. Jejich
pravidelné pořádání přispívá k vysoké úrovni společenského, kulturního a sportovního života
v obci a láká účastníky a další návštěvníky z blízkého i dalekého okolí. Akce pořádají místní
organizace a spolky ve spolupráci s obcí a jsou mezi místními obyvateli velmi oblíbené.
Kromě velkých společenských akcí pro obyvatele především kulturní výbor obce pravidelně
pořádá velké množství drobných společenských oslav při různých výročích a příležitostí.
Pro tuto aktivitu byly navrženy následující cíle projektů:








Pořádání tradičních akcí Pořádání akcí pro děti – dětské dny, karnevaly, besídky
Pořádání společenských oslav – výročí
Pořádání soutěží v požárním sportu
Pořádání sportovních soutěží – stolní tenis, nohejbal, kopaná, minikopaná a další
Podpora spolků a organizací zaměřených na práci s mládeží
Rozvoj činnosti činnosti spolků a organizací
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Specifický cíl 2: Podpora údržby a obnovy objektů pro sport a kulturu –
sportovní a kulturní sály, sportoviště, hřiště pro seniory.
Výchozí stav:

Možnosti trávení volného času jsou v obci Provodov-Šonov zaměřené na sportovní a
spolkové aktivity a na akce pořádané obcí – kulturním výborem obce. V obci se nachází
sportovní areál pod Orelnou v Šonově a fotbalové hřiště s přilehlými prostory v Provodově.
Kromě uvedených je pro veřejnost přístupné také „školní hřiště“ u Základní školy
v Provodově. Pro konání dalších společenských aktivit slouží také tělocvična Základní školy
v Provodově a především sál Orelny v Šonově. Ten je zároveň využíván pro spolkovou
volnočasovou činnost dalších organizací a spolků v obci.

V obci jsou rozvinuté tématicky zaměřené spolkové činnosti (sportovní kluby – Sokol Šonov
a Provodov, Orel Šonov, dobrovolní hasiči v Šonově a Provodově, Skaut Šonov, Myslivecké
sdružení a další). Pro individuální využití volného času občanů podle různých věkových
skupin (mládež, senioři a matky s dětmi) prozatím nejsou v obci velké možnosti pro
volnočasové vyžití.

Rozvoj sportovních aktivit je v obci závislý na kvalitě, kapacitě a vybavenosti prostorů.
Stávající hřiště jsou dobře udržována, méně vyhovující je však jejich technické vybavení a
zázemí. Obec má dobré předpoklady pro rozvoj cyklostezek a cyklotras, případně dalších
speciálních tras (např. pro kolečkové brusle) a může se tak stát zajímavým cílem pro
návštěvníky a turisty.
Zdůvodnění:

Atraktivita obce pro život obyvatel není dána pouze polohou obce a kvalitou bydlení v obci.
Velmi důležitá je také variabilita a možnosti pro trávení volného času. Lidé v obci nejenže
bydlí, ale také většinou vyhledávají různé volnočasové aktivity. Spolková, klubová, sportovní
a další volnočasová činnost nabízí mimo jiné také posílení komunitního života, podporují
dobré sociální prostředí a posilují sociální vazby místních obyvatel k obci. Diverzifikace
těchto aktivit v nejširším pojetí umožní každému občanovi najít to, co hledá, a být maximálně
spokojen.
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Pro obec Provodov-Šonov a její místní části je důležité nejen podporovat stávající
volnočasové aktivity v obci, ale rovněž se zaměřit na potenciál obce pro rozvoj dalších druhů
a možností trávení volného času.

Pro naplnění tohoto specifického cíle byly definovány následující aktivity:
Aktivita 1: Vytvoření vhodných prostorů pro kulturně-společenské akce

Úroveň a kvalita vhodných prostorů pro konání kulturně-společenských a spolkových akcí je
rozhodující pro jejich existenci, atraktivnost a potencionální návštěvnost. Bez vhodných
prostorů vyhovujících po stránce hygieny, bezpečnosti a určitého komfortu nelze očekávat
udržení konání všech tradičních akcí a ani rozvoj dalších zajímavých aktivit v této oblasti.
Existuje několik variant jak tuto situaci řešit: např. rekonstrukcí stávajících prostor ve
vlastnictví obce nebo organizací a spolků, případně vybudováním nových prostorů.

Pro tuto aktivitu byly navrženy následující cíle projektů:
 Vybudování vhodného zařízení pro kulturně-společenské vyžití
 Zkvalitnění stávajících prostorů pro spolkovou činnost

Aktivita 2: Rozvoj a širší využití sportovišť a hřišť
Sportovně zaměřené aktivity jsou jednou z možností kvalitně a zdravě stráveného volného
času. Přispívají také ke sdružování obyvatel se společným zájmem a to mnohdy napříč
věkovým spektrem obyvatel. Kvalitní prostory pro provozování jednotlivých druhů
sportovních činností, dobré technické zázemí a vybavení sportovišť jsou základní podmínkou
pro další jejich rozvoj. Obec Provodov-Šonov má dobré dispozice pro rozvoj stávajících
druhů sportovně-rekreačních aktivit i rozvoj nových (cykloturistika, in-line bruslení a další).
Pro tuto aktivitu byly navrženy následující cíle projektů:








Vybudování prostoru pro volnočasové aktivity seniorů
Vybudování prostor pro volnočasové aktivity dětí v místních částech
Podpora vybudování cyklotras a cyklostezek v obci a okolí
Podpořit vybudování stezek pro in-line bruslení a skateboardy
Zkvalitnit technické vybavení a zázemí hřišť a sportovišť
Vybudování dětského dopravního hřiště
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2. Kvalita služeb.

Prioritním cílem oblasti kvality služeb je:

Podpora a vytváření vhodných prostor pro služby, obchod a pohostinství, podpora a
rozšiřování objektů Základní a Mateřské školy včetně objektů pro zájmovou činnost a
podpora a rozšíření činnosti technických služeb.

Prioritní oblast „Kvalita služeb“ je zaměřená na zkvalitnění životních podmínek obyvatel
rozvojem služeb občanské vybavenosti a školství, zvýšení jejich dostupnosti pro všechny
obyvatele obce a rozvojem dalších služeb podporujících zvýšení kvality života v obci.
Tato prioritní oblast je také orientována na posílení atraktivity obce a zvýšení zájmu o bydlení
v obci.
Prioritní oblast „Kvalita služeb“ je naplňována třemi specifickými cíli a sedmi aktivitami
vedoucími k jejich naplnění:

KVALITA SLUŽEB

Podpora a vytvářením vhodných
prostor pro služby, obchod a
pohostinství

Podpora a rozšiřování objektů
ZŠ a MŠ včetně objektů pro
zájmovou činnost

Rozvoj řemeslných služeb

Rozvoj školního a
předškolního vzdělávání

Rozvoj maloobchodních služeb

Rozvoj zájmové činnosti

Podpora a rozšíření činnosti
technických služeb
Rozvoj komunálních sužeb

Rozšířšení služeb občanům

Rozvoj ubytovacích a
pohostinských služeb
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Specifický cíl 1: Podpora a vytváření vhodných prostor pro služby,
obchod a pohostinství.
Výchozí stav:

V obci Provodov-Šonov je rozšířená síť poskytovatelů služeb – soukromé osoby a
podnikatelé, organizace a malé podniky a v neposlední řadě technické služby obce. Rozsah je
široký od drobných řemeslných služeb až po zakázky většího rozsahu, rovněž sortiment
služeb je různorodý a je využívaný nejen občany všech místních částí, ale i zákazníky z řad
návštěvníků a občanů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Specifickou službou je poskytování
školního a předškolního vzdělávání prostřednictvím Základní a mateřské škola.

Překážkou dalšího rozvoje kvalitních služeb jsou omezené kapacity a finanční možnosti
poskytovatelů služeb i obce a nedostatečné, nebo nevyhovující

prostory pro jejich

poskytování. Další překážkou je mnohdy finanční náročnost na zabezpečení provozu a vysoké
náklady na nákup strojního vybavení.

Zdůvodnění:

Podpora stávajících poskytovatelů služeb a další rozvoj a rozšíření sortimentu poskytovaných
služeb je důležitým předpokladem pro zachování spokojeného života obyvatel. Zajištění a
dostupnost služeb a vzdělávání přispívají k dobré náladě v obci, zvyšují zájem o bydlení
v obci a přispívají k příchodu návštěvníků a turistů z blízkého i dalekého okolí a zároveň jsou
prostředkem ke zvýšení zaměstnanosti v regionu a k celkové atraktivitě obce pro příchod
nových a spokojenost stávajících obyvatel.

Kvalitní prostory pro poskytování služeb a dobré strojní a řemeslné vybavení jsou podmínkou
pro jejich další existenci a rozvoj. Pokud nebudou v obci kvalitní služby poskytovány, může
spokojenost občanů výrazně poklesnout, což rozhodně není žádoucí.
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Pro naplnění tohoto specifického cíle byly definovány následující aktivity:

Aktivita 1: Rozvoj řemeslných služeb
Rozvoj řemeslných služeb v jednotlivých oblastech je důležitý pro stabilitu a spokojenost
občanů s životem v obci a pro vztah občanů k obci, jako kvalitnímu místu pro spokojený
život. Úroveň a rozsah poskytovaných služeb přispívá k celkové atraktivnosti obce pro život
jejich obyvatel a pro příchod nových obyvatel i návštěvníků.

Pro tuto aktivitu byly navrženy následující cíle projektů:





Podpora drobných řemeslníků a drobných podnikatelů
Podpora rozšíření rozsahu poskytovaných služeb
Podpora nákupu strojního a řemeslného vybavení
Podpora rekonstrukcí a výstavby řemeslných a podnikatelských provozoven

Aktivita 2: Rozvoj maloobchodních služeb

Rozvoj poskytování služeb v maloobchodu je důležitý pro stabilitu a spokojenost občanů a
návštěvníků s životem v obci. Především pro občany odlehlejších místních částí je
poskytování takových služeb podstatné pro jejich vztah k obci a k hodnocení kvality života.
Úroveň a rozsah poskytovaných služeb přispívá k celkové atraktivnosti obce pro život
současných a pro příchod nových obyvatel a pro spokojenost návštěvníků, kteří se později na
taková místa pravidelně vrací.

Pro tuto aktivitu byly navrženy následující cíle projektů:





Podpora rozšíření rozsahu poskytovaných služeb
Podpora nákupu vybavení
Podpora nových podnikatelů
Podpora rekonstrukcí a výstavby nových provozoven
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Aktivita 3: Rozvoj ubytovacích a pohostinských služeb

Rozvoj poskytování ubytovacích a pohostinských služeb je důležitý pro spokojenost občanů a
návštěvníků s životem v obci. Především pro návštěvníky je poskytování takových služeb
podstatné pro jejich hodnocení kvality života. Úroveň a rozsah poskytovaných služeb přispívá
k celkové atraktivnosti obce pro život současných a pro příchod nových obyvatel, jako
příležitost pro drobné podnikání a zaměstnanost. Spokojenost návštěvníků je velmi důležitá,
neboť pouze spokojený návštěvník se později na takové místo pravidelně vrací.

Pro tuto aktivitu byly navrženy následující cíle projektů:





Podpora rozšíření rozsahu poskytovaných služeb
Podpora nákupu vybavení
Podpora nových podnikatelů
Podpora rekonstrukcí a výstavby nových provozoven

Specifický cíl 2: Podpora a a rozšiřování objektů Základní a Mateřské
školy včetně objektů pro zájmovou činnost.
Výchozí stav:

V obci Provodov-Šonov je dobře fungující základní a mateřská škola. Základní škola
v Provodově je určena pro 1. stupeň vzdělávání (1. až 5. ročník) a je v ní umístěno 70 až 80
dětí. V mateřské škole v Šonově je umístěno 36 dětí ve věku od 3 do 6-ti let. Stravování dětí
je zajištěno školní jídelnou (v mateřské škole v Šonově) a výdejnou (v základní škole
v Provodově). Při Základní škole v Provodově je zřízen provoz školní družiny, která zajišťuje
umístění 40-ti děti při ranním a odpoledním pobytu. Zároveň zde děti pracují v několika
zájmových kroužcích.

Překážkou dalšího rozvoje kvalitního školního a předškolního vzdělávání jsou omezené
kapacity finanční možnosti školy i obce jako zřizovatele. Nedostatečné jsou především
prostory mateřské školy a školní jídelny a nevyhovující prostory zázemí základní školy. Další
překážkou je finanční náročnost na zajištění provozu kroužků a náklady na nákup pomůcek a
vybavení.
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Zdůvodnění:

Podpora stávajících aktivit školního a předškolního vzdělávání a další rozvoj a rozšíření
poskytovaných služeb v oblasti vzdělávání je velmi důležitým předpokladem pro zachování
spokojeného života obyvatel. Zajištění a dostupnost vzdělávání přispívají k dobré náladě
v obci, zvyšují zájem o bydlení v obci a přispívají ke spokojenosti dětí a rodičů a zároveň jsou
prostředkem k zajištění budoucnosti regionu a k celkové atraktivitě obce pro příchod nových
obyvatel.

Kvalitní prostory a dostatečné vybavení pro poskytování aktivit školního a předškolního
vzdělávání jsou podmínkou pro jejich další existenci a rozvoj. Pokud nebudou v obci kvalitní
služby v oblasti školního a předškolního vzdělávání poskytovány, může spokojenost občanů
výrazně poklesnout a dojít k postupnému vysídlování a úpadku regionu, což rozhodně není
žádoucí.

Pro naplnění tohoto specifického cíle byly definovány následující aktivity:
Aktivita 1: Rozvoj školního a předškolního vzdělávání
Školní a předškolní vzdělávání a především jeho další rozvoj je velmi důležitým
předpokladem pro celkový rozvoj obce a blízkého regionu. Zajištění kvalitního vzdělávání
s dostatečnou kapacitou přispívá ke spokojenosti občanů a zvyšuje zájem o bydlení v obci.
Zároveň je prvkem zajišťujícím budoucnost regionu, neboť má přímý vliv na atraktivitu obce
a příchod mladých obyvatel. Podmínkou zajištění jsou kvalitní prostory a dostatečné moderní
vybavení pro školní a předškolní vzdělávání.

Pro tuto aktivitu byly navrženy následující cíle projektů:







Rozšíření prostorů pro předškolní vzdělávání
Vybudování prostorů pro zázemí základní školy a školní družiny
Rozšíření prostorů pro zajištění školního stravování
Zkvalitnění technického vybavení a zázemí hřišť a sportovišť
Vybudování dětského dopravního hřiště
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Aktivita 2: Rozvoj zájmové činnosti
Zájmová činnost je plnohodnotnou součástí školního a předškolního vzdělávání a je dalším
důležitým prvkem programu zaměřeného na výchovu dětí a mládeže. Je velmi důležitým
předpokladem pro celkový rozvoj obce a blízkého regionu. Zajištění kvalitní zájmové činnosti
jako součásti vzdělávání s dostatečnou kapacitou a kvalitním moderním vybavením přispívá
ke spokojenosti dětí a rodičů a zvyšuje zájem o bydlení v obci. Zároveň je prvkem
zajišťujícím budoucnost regionu, neboť má přímý vliv na atraktivitu obce a příchod mladých
obyvatel. Podmínkou jsou kvalitní výchovné metody a dostatečné moderní vybavení pro
zájmovou činnost rozšiřující školní a předškolní vzdělávání.

Pro tuto aktivitu byly navrženy následující cíle projektů:







Podpora programů pro zájmovou činnost rozšiřující školní a předškolní vzdělávání
Nákup pomůcek pro zájmové kroužky a školní družinu
Zajištění vzdělávání pracovníků pro zájmovou činnost
Nákup vybavení hřišť, sportovišť a jejich zázemí
Vybudování a vybavení dětského dopravního hřiště

Specifický cíl 3: Podpora a rozšíření činnosti technických služeb.
Výchozí stav:

V obci Provodov-Šonov jsou dobře fungující technické služby obce, zajišťující provoz a
údržbu veřejných prostor, parkové výsadby a zeleně, místních a užitkových komunikací
včetně zimní údržby. Kromě toho zajišťují provoz sběrného dvora, menší investiční akce a
opravy majetku obce a v neposlední řadě také mnoho dalších služeb občanům obce. Širokou
škálu činností zajišťují dva stálí pracovníci technických služeb (s další osobou na VPP,
případně dohodu o provedení práce) s technikou ve vlastnictví obce. Technické vybavení je
postupně rozšiřováno a modernizováno.

Překážkou dalšího rozvoje jsou omezené finanční možnosti obce, neboť nákup kvalitního
strojního vybavení pro zajištění širokého rozsahu činností je velmi nákladný.
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Zdůvodnění:

Podpora rozvoje činnosti technických služeb a rozšíření poskytovaných služeb v obci je velmi
důležitým předpokladem pro zachování spokojeného života obyvatel. Kvalitní zajištění a
dostupnost služeb přispívá ke spokojenosti občanů, zvyšují zájem o bydlení v obci a zároveň
jsou prostředkem pro příchod nových obyvatel.

Kvalitní služby a dostatečné vybavení pro poskytování služeb jsou podmínkou pro další
existenci a rozvoj obce. S klesající kvalitou služeb v obci klesá i spokojenost občanů. Na
kvalitu poskytovaných služeb reagují rovněž návštěvníci obce a regionu a nekvalitní služby
mohou mít nežádoucí dopad na oblast turistiky a návštěvnosti regionu.

Pro naplnění tohoto specifického cíle byly definovány následující aktivity:
Aktivita 1: Rozvoj komunálních služeb
Rozvoj komunálních služeb obce Provodov-Šonov je velmi důležitou oblastí pro celkový
rozvoj obce a blízkého regionu. Zajištění dobře fungujících technické služby obce je závislé
na širokém a kvalitním vybavení technikou pro provoz a údržbu veřejných prostor včetně,
parkové výsadby a zeleně, místních komunikací (včetně zimní údržby), vybavení pro realizaci
menších investičních akcí, oprav a údržby strojního vybavení a dalšího majetku obce. Pro
provoz je nezbytná dopravní a manipulační technika.

Pro tuto aktivitu byly navrženy následující cíle projektů:







Údržba a modernizace zařízení a pomůcek pro zajištění činnosti technických služeb
Nákup nového zařízení a pomůcek pro zajištění činnosti technických služeb
Údržba stávajících objektů pro poskytování služeb
Vybudování nových objektů pro poskytování služeb
Zajištění vzdělávání pracovníků technických služeb
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Aktivita 2: Rozšíření služeb občanům
Důležitou oblastí pro spokojenost občanů je rozšíření služeb pro občany obce ProvodovŠonov. Zajištění a rozšíření služby občanům je závislé na vybavení technikou pro poskytování
speciálních služeb a dopravní a manipulační technika.

Pro tuto aktivitu byly navrženy následující cíle projektů:







Údržba a modernizace speciálních zařízení a pomůcek
Nákup nového zařízení a pomůcek
Údržba stávajících objektů pro poskytování služeb
Vybudování nových objektů pro poskytování služeb
Zajištění vzdělávání pracovníků technických služeb

31

3. Infrastruktura.
Prioritním cílem oblasti kvality služeb je:

Obnova a rekonstrukce chodníků a místních komunikací, cyklostezek a bezpečnostní
prvky - vznik přechodů a parkovacích míst v obci.
Dokončení vodovodního řádu, vlastní zdroj vody, odkanalizování místních částí
Václavice, Kleny, Šeřeč, modernizace a rozšíření veřejného osvětlení a místního rozhlasu.

Prioritní oblast „Infrastruktura“ je zaměřená na zlepšení dopravní infrastruktury v obci a
dostupnosti obce a výstavbu, rozšíření a zkvalitnění další technické infrastruktury – vodovod,
kanalizace, veřejné osvětlení a rozhlas. Tato prioritní oblast je také orientována na zvýšení
bezpečnosti provozu.
Prioritní oblast „Infrastruktura“ je naplňována dvěma specifickými cíli a třemi aktivitami
vedoucími k jejich naplnění:

INFRASTRUKTURA

Dopravní infrastruktura
Obnova a rekonstrukce chodníků
MK a cyklostezek

Technická infrastruktura
Vodovodní a kanalizační řád
Vlastní zdroj vody
Modernizece VO a rozhlasu

Bezpečnostní prvky
Přechody, parkovací místa
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Specifický cíl 1: Dopravní infrastruktura.
Výchozí stav:

Obec Provodov-Šonov leží částečně na hlavním dopravním tahu k hraničnímu přechodu
Náchod-Běloves – Polsko ze severovýchodu od Nového Města nad Metují (I/14) a ze
severozápadu od České Skalice (I/33). Vzdálenost do města Náchoda, Nového Města nad
Metují a České Skalice je od 5-ti do 10-ti km. Obec je tak z hlediska silniční dopravy velmi
dobře dostupná. Silniční síť v samotné obci je tvořena mnoha úseky místních komunikací a
hlavní komunikace procházející místními částmi Šonov a Provodov (III/258 20). Kvalita
místních komunikací je různá. Některé úseky jsou rekonstruované (např. Šonov – Václavice,
Provodov – Václavice, Provodov – Šeřeč a Šeřeč – Kleny), některé jsou v neuspokojivém
stavu a vyžadují rekonstrukci (Šonov – Lhota, Provodov – Šeřeč). Zimní údržba silnic je na
dobré úrovni, potíže se objevují s náledím v místní části Václavice.

V obci je významný železniční uzel na Václavicích spojující železniční tratě Týniště n. Orlicí
– Meziměstí a Jaroměř – Trutnov.

V obci jsou zastaralé chodníky vyžadující rekonstrukci, na některých místech chybí.
Významnou překážkou je neexistence přechodů (podchodů) především v Klenech a na
křižovatce „u mydlárny“ přes komunikaci I/33 a u MŠ V Šonově. Komplikovaná situace je
také v oblasti cyklodopravy do přilehlých měst. Obcí vede značená cyklotrasa, vybudování
cyklostezky se připravuje.

Zdůvodnění:

Dobrá dopravní dostupnost obce a vyhovující dopravní napojení obce na okolí je pro
obyvatele obce klíčovou otázkou ke spokojenosti života v obci. Silniční napojení pro
automobily je dobré, chybí vhodné dopravní spojení pro cyklodopravu. Vyhovující je také
autobusové spojení s okolními městy. Napojení vlakové je dostupné pro obyvatele místní části
Václavice, obyvatelé ostatních místních částí toto spojení využívají méně.
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Rekonstrukce některých úseků místních komunikací jsou nutné. Zhoršený stav komunikací
komplikuje nejen dopravní dostupnost, ale také např. zimní údržbu komunikací, kterou navíc
ztěžuje nedostatečné technické vybavení.

Překážkou pro zvýšení bezpečnosti chodců jsou chybějící přechody a podchody a částečně i chodníky.
Rovněž cyklisté se obcí pohybují volně po silnicích. Vybudování cyklostezky by rovněž přispělo ke
zvýšení bezpečnosti cyklistů a také k atraktivitě obce pro cykloturistiku.

Pro naplnění tohoto specifického cíle byly definovány následující aktivity:
Aktivita 1: Obnova a rekonstrukce chodníků a místních komunikací, cyklostezek.

Kvalitní silnice a místní komunikace jsou předpokladem dobré dostupnosti obce pro
návštěvníky, ale také dostupnosti jednotlivých domů pro obyvatele. Zejména zhoršený stav
některých úseků místních komunikací komplikuje dopravu po obci. Zpevnění některých
komunikací a rekonstrukce vybraných úseků jsou nutné. Výstavba nových úseků zajistí lepší
dostupnost při cestách občanů do zaměstnání. Pro kvalitnější zimní údržbu je zapotřebí
dovybavení patřičnou technikou.
Pro tuto aktivitu byly navrženy následující cíle projektů:






Rekonstrukce komunikace Šonov – Lhota, Provodov - Šeřeč
Rekonstrukce úseků místních komunikací v obci
Opravy výmolů a prasklin a zpevnění místních komunikací
Zajistit kvalitní zimní údržbu MK

Aktivita 2: Bezpečnostní prvky - vznik přechodů a parkovacích míst v obci.

Kvalitní dopravní značení a bezpečnostní prvky na silnicích a místních komunikacích jsou
předpokladem bezpečnosti občanů i návštěvníků obce. Neexistence přechodů nebo podchodů
zejména na silnici I/33 zhoršuje bezpečnost dopravy v obci. Dále pak nerespektování rychlosti
a omezení vjezdu nákladních automobilů má negativní dopad na spokojenost občanů a
návštěvníků obce. Výstavba nových bezpečnostních prvků zajistí kvalitnější život v hezčím a
bezpečnějším prostředí.
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Pro tuto aktivitu byly navrženy následující cíle projektů:






Výstavba podchodů a přechodů
Výstavba parkovacích ploch
Instalace nových bezpečnostních prvků a zařízení
Obnova dopravního značení

Specifický cíl 1: Technická infrastruktura.
Výchozí stav:

Obec Provodov-Šonov v současné době disponuje sítí vodovodu a kanalizace. Vodovod je
rozveden do všech místních částí, schází dokončit propojení vodovodního řádu mezi
Provodovem a provozovnou Evromat. Dále je pro zlepšení ekonomiky provozu vodovodu a
kanalizace možné zajistit vlastní zdroj vody.

Kanalizace je dokončena v místních částech Provodov a Šonov a je napojena na vlastní
čistírnu odpadních vod.

V obci funguje místní rozhlas rozvedený do všech místních částí, ale vyžaduje postupnou
rekonstrukci a rozšíření. Veřejné osvětlení je zastaralé vyžaduje postupnou rekonstrukci
vedení i svítidel.

Zdůvodnění:

Dobrá a funkční infrastruktura je pro obyvatele obce důležitou otázkou ke spokojenosti
života. Zásobování kvalitní vodou a likvidace odpadních vod je v dnešní době nezbytnou
součástí každodenních aktivit. Je nutno dořešit odkanalizování zbývajících místních částí –
Václavice, Kleny a Šeřeč, případně pracovat na intenzifikaci čističky odpadních vod.

Stávající veřejné osvětlení je zastaralé a náročné na spotřebu elektrické energie. Je nutné
počítat s rekonstrukcí vedení a výměnou svítidel za moderní úsporná zařízení.
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Pro naplnění tohoto specifického cíle byly definovány následující aktivity:
Aktivita 1: Dokončení vodovodního řádu, vlastní zdroj vody, odkanalizování místních

částí Václavice, Kleny, Šeřeč, modernizace a rozšíření veřejného osvětlení a
místního rozhlasu
Kvalitní infrastruktura je předpokladem spokojenosti občanů i návštěvníků obce. Nedořešené
odkanalizování některých místních částí komplikuje život občanům těchto částí. Zajištění
dokončení a modernizace infrastruktury bude mít příznivý vliv na spokojenost občanů.
Pro tuto aktivitu byly navrženy následující cíle projektů:






Dokončení propojení vodovodního řádu mezi Provodovem a provozovnou Evromat
Zajištění vlastního zdroje vody
Odkanalizování místních částí Václavice, Kleny a Šeřeč
Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu
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4. Životní prostředí.

Prioritním cílem oblasti kvality služeb je:

Rozšiřování činnosti sběrného dvora.
Osvětová činnost proti znečišťování ovzduší nevhodným topením a znečišťování
veřejných prostor exkrementy.
Vytváření nových prvků veřejné zeleně, podpora a údržba stávajících veřejných
prostranství.

Prioritní oblast „Životní prostředí“ je zaměřená na zlepšení kvality života v obci novou
výsadbou a údržbou stávajících prvků veřejných prostranství a zachování čistého životního
prostředí. Tato prioritní oblast je také orientována na osvětu mezi občany a návštěvníky obce
a důsledné dodržování ekologických pravidel a třídění odpadů.
Prioritní oblast „Infrastruktura“ je naplňována dvěma specifickými cíli a třemi aktivitami
vedoucími k jejich naplnění:

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Osvěta
Rozšiřování činnosti
sběrného dvora

Veřejná zeleň a prostranství
Vvytváření nových prvků
veřejné zeleně a údržba
veřejných prostranství

Osvětová činnost
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Specifický cíl 1: Osvěta.

Výchozí stav:

Kvalita životního prostředí v obci Provodov-Šonov je celkově na dobré úrovni. Obec není
zatížená žádným přímým výrazným zdrojem znečištění složek životního prostředí. Hlavní
tranzitní silniční tahy jsou vedené mimo zastavěné území, přesto je obec přímo zatížená
nadměrnou dopravou a z ní plynoucí nadměrný hluk, otřesy a znečištěním ovzduší prašnými a
dalšími částicemi. Potenciální lokální znečištění životního prostředí může vznikat z některých
místních ekonomických provozoven a především spalováním nevhodných látek v lokálních
topeništích.

V obci funguje systém odpadového hospodářství a svozu odpadků, včetně separovaného
odpadu. Přesto občas dochází k pálení zahradního i dalšího materiálu ve venkovních
prostorách.

V oblasti vodního hospodářství je v obci problematický stav rybníků a vodních toků. V
katastru obce je několik lesních ploch a rozlehlé plochy pro zemědělskou činnost. Uprostřed
zástavby jsou rovněž plochy veřejného prostranství a zeleně. Jejich údržba je na různé úrovni.
V současné době se začíná s obnovou alejí spojujících místní části obce.

Zdůvodnění:

Systematická a cílevědomá eliminace environmentálních dopadů, vzniklých zejména lidskou
činností, je jedním ze základních principů udržitelného rozvoje obce. Údržbu zeleně, včetně
boje s náletovými dřevinami, údržbu vodních ploch a toků je potřeba neopomíjet v její
důležitosti. Můžou se tak mj. eliminovat nežádoucí přírodní vlivy (např. povodně, eroze,
průsaky vod apod.) Veškerá ekonomická činnost, nová i stávající, musí rovněž splňovat
přípustné maximální meze vlivu na životní prostředí a krajinu. Nežádoucími mohou být např.
znečištění půd, vod a dalších složek života v přírodě.
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Pro naplnění tohoto specifického cíle byly definovány následující aktivity:
Aktivita 1: Rozšiřování činnosti sběrného dvora.

Dobře fungující třídění a svoz odpadů, včetně separovaného, je jednou z potřeb pro život
místních obyvatelů. Je to rovněž nástroj k zabránění pálení ekologicky nevhodného odpadu
v lokálních topeništích a pálení zahradního odpadu.

Pro tuto aktivitu byly navrženy následující cíle projektů:







Rozšířit a zdokonalit provoz sběrného dvora.
Zajistit dovybavení sběrného dvora technikou
Zkvalitnit zázemí sběrného dvora
Zajistit další nádoby na separovaný odpad
Pravidelně sledovat a vyhodnocovat svoz separovaného odpadu

Aktivita 2: Osvětová činnost proti znečišťování ovzduší nevhodným topením a

znečišťování veřejných prostor exkrementy.
I dobře fungující systém třídění a svozu odpadů je nedokonalý bez odpovídajícího ekologicky
šetrného chování místních firem a občanů. Pro život obyvatel je důležité dlouhodobé působení
na výchovu v oblasti čistoty ovzduší, veřejného prostranství, chodníků a komunikací a
především pak dětských a sportovních hřišť.

Pro tuto aktivitu byly navrženy následující cíle projektů:

 Zamezit spalování nevhodného materiálu v lokálních topeništích
 Zamezit nevhodnému pálení zahradního odpadu
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Specifický cíl 2: Vytváření nových prvků veřejné zeleně, podpora a údržba
stávajících veřejných prostranství.

Výchozí stav:

I když je kvalita životního prostředí v obci Provodov-Šonov na dobré úrovni s rozsáhlými
lesními a vodními plochami a s plochami pro zemědělskou činnost, není zde příliš ploch
udržované veřejné zeleně. Jejich údržba je na různé úrovni od vzhledných a udržovaných
ploch po plochy, které se v podstatě se teprve rozvíjí.

V oblasti vodního hospodářství je v obci problematický stav rybníků a vodních toků a
především pobřežní oblasti vodního díla Rozkoš jsou i přes velkou snahu dlouhodobě
v neutěšeném stavu. Živelný růst nevzhledných staveb z předchozích období se jen těžko daří
brzdit a zajištěný nápravy stavbu odpovídajících kvalitních objektů zatím nepodporuje ani
legislativa.

Zdůvodnění:

Kvalita péče o vodní plochy a vodní toky je důležitá k předejití nežádoucích přírodních vlivů
posledních let – hrozba sucha nebo naopak přívalových dešťů. Regulace potoků, rekultivace a
vyčištění vodních ploch jsou důležité činnosti při zachování krajinotvorných a ekologických
funkcí hydrologických systémů. Kvalita zelených ploch v obci se odráží zejména v úrovni
péče o tyto plochy. Neudržované plochy podléhají např. šíření náletových dřevin, či
zarůstáním plevelovitých rostlinných druhů a stávají se pro obyvatele obce nevyužitelnými
k odpočinkové a rekreační funkci. V současné době se provádí obnovy alejí spojujících místní
části obce a obnovou parkových úprav veřejných prostranství. Tato systematická a
cílevědomá eliminace environmentálních dopadů, vzniklých zejména lidskou činností, je
jedním ze základních principů udržitelného rozvoje obce. Údržbu zeleně, vodních ploch a
jejich okolí je potřeba vnímat jako velmi důležitou součást činnosti ovlivňující životní
prostředí, krajinu a tedy i život obyvatel.
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Pro naplnění tohoto specifického cíle byly definovány následující aktivity:
Aktivita 1:

Vytváření nových prvků veřejné zeleně, podpora a údržba stávajících
veřejných prostranství

Zkvalitňování veřejných prostranství v obci Provodov-Šonov je směřováno zejména na
úpravu některých méně udržovaných ploch a na úpravu stávajících prostranství tak, aby se
staly atraktivními a maximálně využívanými zdejšími obyvateli i návštěvníky obce. Součástí
zkvalitňování těchto prostorů je i běžná údržba a péče o veřejnou zeleň. Vybudování
klidových zón, např. pro matky s dětmi nebo pro seniory, je jednou z možností na zlepšení
relaxačních a volnočasových prostorů, které mohou ovlivnit pohyb obyvatel v obci a přispět
ke společenskému scelení obce.

Pro tuto aktivitu byly navrženy následující cíle projektů:









Rozšíření klidové zóny pro matky s dětmi
Vybudování nové zóny pro seniory
Vybudovat systém péče o plochy veřejného prostranství
Rozšířit a zdokonalit udržování ploch novou mechanizací
Zajistit obnovu a novou výsadbu alejí
Vyřešit stav pozemků v okolí v.d. Rozkoš
Zajistit obnovu a údržbu rybníků v obci
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5. Podnikání.

Prioritním cílem oblasti kvality služeb je:

Podpora stávajících i nových poskytovatelům služeb.
Podpora poskytovatelům sociálních služeb.

Prioritní oblast „Podnikání“ je zaměřená na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj
podnikatelské činnosti v obci. Tato prioritní oblast je také zaměřena na podporu stávajících i
nových poskytovatelů služeb. Podpora podnikání a rozšíření služeb v obci má přímý vliv na
zkvalitnění životních podmínek obyvatel a zvýšení kvality života v obci. I tato prioritní oblast
je orientována na posílení atraktivity obce a zvýšení zájmu o bydlení v obci.

Prioritní oblast „Podnikání“ je naplňována dvěmi specifickými cíli a dvěmi aktivitami
vedoucími k jejich naplnění:

PODNIKÁNÍ

Podpora stávajícíích I nových
poskytovatelů služeb
Podpora stávajících I nových
poskytovatelů služeb

Podpora poskytovatelům
sociálních služeb
Podpora poskytovatelům
sociálních služeb
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Specifický cíl 1: Podpora stávajících i nových poskytovatelům služeb.

Výchozí stav:

Podnikatelské aktivity se v obci Provodov-Šonov jsou poměrně bohaté. Jedná se především o
malé podnikatelské subjekty sídlící v obci a drobné řemeslnické živnosti, ale také o střední
firmy působící v tzv. průmyslové zóně na příjezdu do obce. Všechny tyto subjekty přispívají
k ekonomické činorodosti v obci a k zaměstnanosti místních obyvatel.

Podnikatelské aktivity jsou různorodé. Kromě několika subjektů zaměřených na zemědělskou
činnost v obci působí např. autoservis, autodoprava, autolakovna, čerpací stanice PHM. Je zde
několik provozoven zaměřených na poskytování drobných řemeslnických služeb v obci
nechybějí např. živnosti truhlářské, zámečnické, zednické, klempířské, čalounické a
ševcovcké a také služby kadeřnické a kosmetické. Vzhledem k blízkosti rekreační oblasti
jsou zde také velmi využívány provozovny nabízející ubytovací a pohostinské služby.

Záměrem obce není pouze podpora podnikatelských aktivit v průmyslové zóně, ale také
podpora drobných podnikatelů a dalších subjektů sídlících v obci, které rovněž přispívají
k ekonomické výkonnosti obce a rozvíjejí potenciál obce v oblasti podnikání. Snahou obce je
udržování kontaktu se všemi podnikatelskými subjekty v obci, vnímání jejich problémů a
podpor pro jejich činnost v regionu.

Zdůvodnění:

Rozvoj malého příp. středního podnikání je pro obec Provodov-Šonov velmi důležité.
Atraktivní poloha obce vzhledem k blízkosti měst Náchod, Nové Město a Česká Skalice je
významným prvkem pro další rozvoj podnikatelské činnosti v obci. Podpora stávajících i nově
vzniklých podnikatelských subjektů přispěje v obci k dobrému podnikatelskému prostředí a
nabídne možnost pracovních příležitostí pro místní obyvatele a přispěje tak k posílení
ekonomické prosperity obce.
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Pro naplnění tohoto specifického cíle byly definovány následující aktivity:
Aktivita 1: Podpora stávajících i nových poskytovatelům služeb.

Stávající podnikatelské subjekty, které v obci působí, jsou neoddělitelnou součástí života
obce, mající i přímý vliv na její ekonomiku. Nejen subjekty v blízkých městech, ale i místní
podnikatelské subjekty nabízejí možnosti zaměstnání pro zdejší obyvatele, čímž přispívají
k jejich zaměstnanosti a ke kvalitě života v obci. Podpora stávajících stabilních
podnikatelských aktivit a podpora jejich dalšího rozvoje je pro obec Provodov-Šonov velmi
důležitá

Nově vznikající podnikatelské subjekty oživují ekonomickou výkonnost obce a přispívají
k rozvoji

podnikatelského

prostředí

v obci.

Různorodost

zaměření

jednotlivých

podnikatelských subjektů přispívá k ekonomické soběstačnosti obce a diverzifikaci
ekonomické základny v obci. Obec Provodov-Šonov podporuje vznik malých firem i
samostatných živnostníků.

Spolupráce podnikatelů a obce je důležitá nejen při rozvoji podnikatelských aktivit v obci, ale
také při rozvoji dalších složek života v obci. Posilování vzájemné spolupráce mezi podnikateli
a obcí nabízí nové možnosti rozvoje regionu. Pro tuto aktivitu byly navrženy následující cíle
projektů:

Pro tuto aktivitu byly navrženy následující cíle projektů:

 Poskytovat součinnost začínajícím podnikatelům
 Zkvalitnit komunikaci mezi obcí a podnikatelskými subjekty
 Podporovat vytváření nových pracovních příležitostí
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Specifický cíl 2: Podpora poskytovatelům sociálních služeb.

Výchozí stav:

Ačkoliv jsou podnikatelské aktivity v obci Provodov-Šonov poměrně bohaté, v oblasti
poskytování sociálních služeb není v obci žádná výrazná aktivita. Jedná se především o
zajištění péče o seniory.

Zdůvodnění:

Péče seniory je v obci Provodov-Šonov řešena prostřednictvím zařízení sociálních organizací
v blízkém okolí. V Novém Městě nad Metují je využívána organizace OÁZA a NONA, další
zařízení jsou v Náchodě a Červeném Kostelci.

Pro naplnění tohoto specifického cíle byly definovány následující aktivity:
Aktivita 1: Podpora poskytovatelům sociálních služeb

Stávající systém poskytování sociálních služeb je oboustranně výhodný pro občany obce
Provodov-Šonov i pro poskytovatele.

Nově vznikající podnikatelské subjekty oživující ekonomickou výkonnost obce mohou přispět
rovněž k rozvoji sociálních služeb v obci. Především do budoucna se jeví tento obor činnosti
perspektivní a zajímavý. Zaměření podnikatelských subjektů na poskytování sociální péče
bude obcí Provodov-Šonov podporováno.
Pro tuto aktivitu byly navrženy následující cíle projektů:

 Poskytovat součinnost a podporu začínajícím podnikatelům v oblasti sociálních služeb
 Zkvalitnit komunikaci mezi obcí a podnikatelskými subjekty
 Podporovat vytváření nových pracovních příležitostí v oblasti sociálních služeb
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Závěr

Rozvojový dokument „Hlavní rozvojové směry obce na období 2015 - 2025“ je výsledkem
několik měsíců trvajícího procesu, založeného na vzájemné spolupráci, komunikaci a
partnerství místních regionálních aktérů. Dokument vycházel z obsáhlého dotazníkového
šetření Výsledkem tohoto procesu je ucelený dokument, založený na konsensu všech aktérů a
účastníků procesu, vystihující hlavní cíle v budoucím rozvoji obce. V pěti prioritních
oblastech jsou vydefinované specifické cíle vedoucí k naplnění těchto prioritních oblastí a
v každém cíli jsou specifikovány aktivity a návrhy cílů možných projektů.

Zpracování tohoto dokumentu je důležité pro vedení obce při určování dalšího rozvoje obce
v jeho optimální podobě vedoucího k naplnění vize a globálního cíle a zároveň vedoucí
k maximální spokojenosti obyvatel žijících v obci. Rozvojový dokument je dokumentem
živým a dynamickým a jeho periodická aktualizace by měla probíhat na základě průběžného
vyhodnocování a monitoringu úspěšnosti nastavených aktivit pro naplnění cílů. Odpovědnost
za plnění strategického rozvojového dokumentu nese vedení obce (tj. starosta, místostarosta,
rada a zastupitelstvo obce) a na jeho naplňování se podílejí dotčení regionální aktéři
(podnikatelé, NNO a další), včetně veřejnosti. Monitoring plánu provádí obecní úřad např. ve
1, 2 či víceleté periodě a s výsledky seznamuje zastupitelstvo a širokou veřejnost, včetně
podnikatelského a neziskového sektoru.

Tento strategický rozvojový dokument obce Provodov-Šonov je také jedním ze základních
dokumentů obce při sestavování a předkládání projektů za účelem získání finančních
prostředků z tuzemských a zahraničních dotačních titulů, včetně strukturálních fondů EU.
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Přílohy:
Příloha č. 1a.

Struktura obyvatel obce Provodov-Šonov podle pohlaví a věku k 1.1.2016

Počet obyvatel

Absolutní počet

Relativní počet v %

Věková kategorie

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

1226

640

586

100,00

52,20

47,80

0 - 15

231

126

105

18,85

10,28

8,57

16 - 30

225

122

103

18,35

9,95

8,40

31 - 60

526

275

251

42,90

22,43

20,47

60 +

244

117

127

19,90

9,54

10,36
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Příloha č. 1b.

Struktura obyvatel obce Provodov-Šonov podle pohlaví a věku k 1.1.2016

Počet obyvatel

Absolutní počet

Relativní počet v %

Věková kategorie

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

1226

640

586

100,00

52,20

47,80

0 - 15

231

126

105

18,85

10,28

8,57

16 - 30

225

122

103

18,35

9,95

8,40

31 - 60

526

275

251

42,90

22,43

20,47

60 +

244

117

127

19,90

9,54

10,36
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Příloha č. 2a.

Struktura účastníků dotazníkového šetření obce Provodov-Šonov podle
pohlaví a věku k 1.1.2016

Počet obyvatel

Absolutní počet

Relativní počet v %

Věková kategorie

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

335

176

159

100,0

52,54

47,46

0 - 15

58

36

22

17,32

10,75

6,57

16 - 30

30

17

13

8,95

5,07

3,88

31 - 60

146

74

72

43,58

22,09

21,49

60 +

101

49

52

30,15

14,63

15,52
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Příloha č. 2b.

Struktura účastníků dotazníkového šetření obce Provodov-Šonov podle
pohlaví a věku k 1.1.2016

Počet obyvatel

Absolutní počet

Relativní počet v %

Věková kategorie

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

1226
335

640
176

586
159

100,0
27,33

52,54
14,37

47,46
12,96

0 - 15

231
58

126
36

105
22

17,32
4,73

10,75
2,94

6,57
1,79

16 - 30

225
30

122
17

103
13

8,95
2,45

5,07
1,39

3,88
1,06

31 - 60

526
146

275
74

251
72

43,58
11,91
30,15

22,09
6,04

21,49
5,87

60 +

244
101

117
49

127
52

14,63
4,00

15,52
4,24

8,24
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Příloha č. 3.

OBEC PROVODOV-ŠONOV

DOTAZNÍK
pro občany k dokumentu
„Hlavní rozvojové směry obce na období 2015 – 2025“
Vážení spoluobčané,
Obec Provodov-Šonov připravuje vydání dokumentu „Hlavní rozvojové směry obce
na období 2015 – 2025“. Tento dokument je pro obec potřebný a v budoucnu bude
vyžadován při podávání žádostí o dotace. Protože jeho zpracování odbornou firmou stojí
desetitisíce Kč, rozhodli jsme se zpracovat dokument s Vaší pomocí vlastními silami.
Dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku.
Dotazník jsme sestavovali tak, aby byl co nejjednodušší a jeho vyplnění Vám nezabralo
mnoho času, ale zároveň tak, aby měl dostatečnou vypovídací hodnotu. U otázek zakroužkujte
Vámi vybranou variantu, nebo doplňte text do předepsaného řádku. V případě potřeby můžete
doplnit i vloženým papírem. Dotazník je anonymní a jeho vyplněním můžete ovlivnit tvorbu
plánu práce obce v následujících volebních obdobích.
Dotazník můžete vyplňovat za více osob v jedné domácnosti. Vyplňte prosím také
orientační údaje na konci této stránky. V případě vyplnění za více osob uveďte prosím počet
osob v jednotlivých kategoriích. Pro případ, že byste potřebovali další dotazník, budou tyto
k dispozici na OÚ.
Prosíme o vrácení vyplněných dotazníků na Obecní úřad v Šonově, nebo jeho vhození
do hnědé schránky obecního úřadu umístěné u vchodu do 14.11.2015. Se stoupajícím
množstvím vyplněných dotazníků bude stoupat i Váš vliv na budoucí vývoj obce.
Děkujeme za vyjádření Vašeho názoru a Vaše náměty. Po vyhodnocení dotazníků
budete informováni o výsledku dotazníkového šetření
Za obec Provodov-Šonov
Ing. Josef Kulek – starosta
Dotazník byl vyplněn za (uveďte počet)
ve věku
do 15 let
15 - 30 let
30 - 60 let
nad 60 let

…….
…….
…….
…….
…….

MUŽE
MUŽE
MUŽE
MUŽE
MUŽE

…….
…….
…….
…….
…….

ŽENY
ŽENY
ŽENY
ŽENY
ŽENY
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1.

Jak jste spokojeni s kvalitou života v naší obci?
a) velmi spokojen/a
b) spíše spokojen/a
c) průměrně spokojen/a
d) spíše nespokojen/a
e) nespokojen/a

2.

S čím jste v naší obci nejvíce spokojeni? Co se Vám nejvíce líbí?

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3.

S čím jste v naší obci nejvíce nespokojeni? Co se Vám nejvíce nelíbí?

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4.

Z následujících námětů, zaškrtněte ty, které vnímáte jako nejdůležitější k rychlému
řešení. Vyberte maximálně 5 odpovědí.
- opravy komunikací a chodníků
- dopravní bezpečnost (podchod v Klenech)
- modernizace veřejného osvětlení
- dokončení kanalizace (Václavice, Kleny, Šeřeč)
- modernizace vodovodu (propojení Provodov-Mydlárna, vlastní zdroj vody)
- přijetí dalšího pracovníka a nákup vybavení technických služeb obce
- zdokonalení odpadového hospodářství
- čistota obce, péče o zeleň
- zvýšení kapacity Mateřské školy
- vybudování hřiště pro sport a zábavu (herní prvky)
- kulturní zařízení
- prodejny a pohostinství
- péče o památky (pomníky, kříže, …)
- další
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

5.

Jaký nejzávažnější problém vnímáte v místě bydliště?

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
6.

Místo pro Vaše sdělení.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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Příloha č. 4. Vyhodnocení dotazníku.

OBEC PROVODOV-ŠONOV
DOTAZNÍK - VYHODNOCENÍ
„Hlavní rozvojové směry obce na období 2015 - 2025“
1. Jak jste spokojeni s kvalitou života v naší obci?
a) velmi spokojen/a
13 dotazníků 10,5 %
33 občanů
9,8 %
b) spíše spokojen/a
60 dotazníků 48,4 %
160 čanů
47,7 %
c) průměrně spokojen/a
45 dotazníků 36,3 %
123 občanů
36,6 %
d) spíše nespokojen/a
4 dotazníky
3,2 %
11 bčanů
3,3 %
e) nespokojen/a
2 dotazníky
8 občanů

1,6 %
2,4 %

2. Nejdůležitější náměty k rychlému řešení.
-

opravy komunikací a chodníků
vybudování hřiště pro sport a zábavu
čistota obce, péče o zeleň
zvýšení kapacity Mateřské školy
modernizace veřejného osvětlení
modernizace vodovodu
dokončení kanalizace
dopravní bezpečnost
pracovník a nákup vybavení technických služeb obce
kulturní zařízení
zdokonalení odpadového hospodářství
prodejny a pohostinství
péče o památky

90 %
35 %
32 %
30 %
30 %
30 %
26 %
25 %
15 %
14 %
13 %
12 %
12 %
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Z následujících námětů, zaškrtněte ty, které vnímáte jako nejdůležitější k rychlému
řešení. Vyberte maximálně 5 odpovědí.
- opravy komunikací a chodníků
112 dotazníků
90,0 %
299 občanů
89,8 %
- dopravní bezpečnost (podchod v Klenech)
29 dotazníků
23,0 %
92 občanů
27,6 %
- modernizace veřejného osvětlení
39 dotazníků
31,0 %
95 občanů
28,5 %
- dokončení kanalizace (Václavice, Kleny, Šeřeč)
32 dotazníků
26,0 %
89 občanů
26,7 %
- modernizace vodovodu (propojení Provodov-Mydlárna, vlastní zdroj vody)
36 dotazníků
29,0 %
105 občanů
31,5 %
- přijetí dalšího pracovníka a nákup vybavení technických služeb obce
18 dotazníků
15,0 %
42 občanů
12,6 %
- zdokonalení odpadového hospodářství
16 dotazníků
13,0 %
42 občanů
12,6 %
- čistota obce, péče o zeleň
40 dotazníků
32,0 %
104 občanů
31,2 %
- zvýšení kapacity Mateřské školy
39 dotazníků
31,0 %
86 občanů
25,8 %
- vybudování hřiště pro sport a zábavu (herní prvky)
39 dotazníků
31,0 %
125 občanů
37,5 %
- kulturní zařízení
16 dotazníků
48 občanů

13,0 %
14,4 %

- prodejny a pohostinství
19 dotazníků
15,0 %
40 občanů
12,5 %
- péče o památky (pomníky, kříže, …)
15 dotazníků
12,0 %
37 občanů
11,1 %
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- další
- kapacita ZŠ
2/7
- vstup do MŠ
2/8
- služby pro seniory
2/2
- Hanušák, Broumar
2+1/2+1
- zeleň, květiny
1/4
- hřiště Kleny
1/2
- potok Kleny
1/2
- cyklostezka
1/1
- Orelna
2/2
- zimní údržba Václavice
1/4
- oprav evangelického hřbitova
1/1
- přechod u MŠ
1/1
- radar v obci
1/1
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S čím jste v naší obci nejvíce spokojeni? Co se Vám nejvíce líbí?
Kulturní akce - kulturní výbor a organizace
Čistota obce, klid, zeleň
Sběrný dvůr
Dostupnost služeb - Konzum, MŠ, ZŠ, OH
Technické služby
Stav cest – provedené opravy

33
28
22
21
15
11

114
79
75
67
44
35

Novostavba školní družiny
Provoz hospody ve statku + OH
Hřiště, sport
Informovanost občanů, zájem o názor občanů
Dobré hospodaření obce

5
6
4
5
4

18
14
14
17
15

Veřejné osvětlení
Dopravní spojení
Fotbal v Provodově

2
2
2

8
7
6

Akce pro děti
Oslavy 800 let Provodova
Ochota pracovnic OÚ
Vedení ZŠ
Infrastruktura
Provoz pošty
Činnost církví
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S čím jste v naší obci nejvíce nespokojeni? Co se Vám nejvíce nelíbí?
Stav chodníků
Provoz kamionů v obci
Stav cest (především hlavní – SUS)
Provoz pošty

38
21
18
18

Zimní údržba (Václavice)
Rychlost projíždějících aut (Šonov, Provodov)
Konzum - výběr, obsluha, ceny
Veřejné osvětlení
Nevhodné topení - ovzduší
Přeplněné kontejnery, četnost svozu
Rozhlas – špatná slyšitelnost
Herní prvky v MŠ, stavba družiny ZŠ
Hřiště – chybí
Údržba potoka v Šonově
Neposečená tráva Provodov – Václavice, Provodov-Kleny

11
11
15
11
9
8
7
4
4
7
4

34
31
27
29
27
27
19
19
18
14
12

Ubytování nepřizpůsobivých a romské akce
Hanušák – uvažované zrušení
Přechody – chybí
Menší zájem o Kleny
Pozemky u Rozkoše

4
3
3
3
3

11
11
10
9
9

Nečerpání dotací, nulový rozvoj
Chybí cyklostezka
Chodníky + ostrůvek Kleny
Autobusové zastávky a vývěsky
Cena vody, ztráty
Parkování u MŠ a ZŠ - nedostatečné
Parkování na trávě, parkoviště u MŠ
Oslňující reklamní poutač Nufra

2
2
2
2
2
2
3
2

9
7
7
6
6
6
5
4

105
60
59
42
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Hluk pod Orelnou
Autobusové spojení
Vzhled obce u kravína Š
Podpora fotbalu
Odpadkové koše - chybí

1
1
1
1
1

-

5
5
5
5
5

Kolárna u OU
Pomalé řešení problémů
Mosty ČD Václavice
Chování starosty

1
1
1
1

-

4
4
4
4

Potraviny Kleny
Parkování před OH

1 - 3
1 - 3

Potok v Klenech
Vjezdy k domům v Klenech
Podpora kultury
Vzhled obce
Vybudování hypermarketu 2. patro OH – chybí
Vybudování dobíjecí stanice elektro
Nedělní klid – rušení
Údržba hřbitova
Časté ohňostroje
Krátká provozní doba sběrného dvora
Vedení MŠ

1- 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2

Stav Orelny
Web obce
Kultura, výstavy - málo
Dotační politika obce

1
1
1
1

-

1
1
1
1
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Jaký nejzávažnější problém vnímáte v místě bydliště?
Provoz kamionů
Nedodržování rychlosti
Psí a koňské exkrementy
Cesta k MŠ-5, za ZŠ-2, Juran-9, na Václavicích-12
MK + chodníky
Přechody
Pošta
Rychlost k autovrakoviští
Nepropojení budov ZŠ
Provoz VaK ne obcí
Pálení odpadků
Ubytování nepřizpůsobivých
Stav WC V Orelně
Bezpečnost na cestě Provodov-Šonov k ZŠ
Bezpečnost silničního provozuv Klenech
Kaluže před vchodem do MŠ
Hluk pod Orelnou

1 - 5
1 - 5
1 - 5

Přebytek pracovníků na OÚ
Retardér Šonov - Václavice

1 - 4
1 - 4

Plynofikace, kanalizace, WIFI
Kanalizace Kleny
Kapacita MŠ

1 - 3
1 - 3
1 - 3

Vedení obce
Křižovatka Kleny
Chybějící parkoviště u MŠ

1 - 2
1 - 2
1 - 2

Chybějící most v Zádoli
Volné pobíhání psů a koní
Provoz zemědělské techniky
Stav rybníka v Provodově

1
1
1
1

-

20
15
13

61
45
40

9
6
4
4
4
2
2
2
2
2
2

25
14
8
7
6
8
7
6
4
4
3

1
1
1
1
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Místo pro Vaše sdělení.
Hanušák zachovat
Hanušák – hřiště
Poděkování za dotazník
Přístavba ZŠ - přínos neadekvátní ceně
Obědy pro seniory (příspěvek)
Přijmout pí. Vajsarovou do TS
TS musí pracovat samostatně a ne až po upozornění
Umístění radaru

4
2
3
3
3
3
2
2

Oplocení nádraží ČD

1 - 6

Spokojenost se životem v obci
Vybudování chodníku N. Město – Č. Skalice
VaK by měl být provozován obcí
Svoz odpadu pouze 1x za 2 týdny
Když bude starosta chodit mezi lidi, nemusí se ptát na bláboly

1 - 4
1 - 4
1 - 4
1 - 4
1 - 4

Nespokojenost s výstavbou satelitu na Václavicích
Nevzhledný objekt bývalé provodovslké hospody

1 - 3
1 - 3

Ocenění práce vedení obce za poslední 2-3 roky
Pochvala práce TS
Obec by se měla spoluúčastnit rekonstrukce Orelny
Vybudování fitnes pro seniory
ZO by mělo pracovat pro obec a zapomenout na nevraživost
Dokončení izolace v kostele
Vybudovat info tabule Domkov a Šeřeč
Zajistit dostupnost sběrného dvora pro starší

1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2
1 - 2

Více peněz fotbalu dětí
Víc kontejnerů
Nové autobusové zastávky
Výměna prodavačky – lepkavé salámy
Zákaz podomního prodeje
Odtok vody a topoly u Bořkových

-

1
1
1
1
1
1

9
8
9
8
6
5
7
7

-

1
1
1
1
1
1
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Příloha č. 5a. Plakát na jednání dne 1.2.2016.

Příloha č. 5b. Plakát na jednání dne 7.3.2016.

Příloha č. 5c. Plakát na jednání dne 18.4.2016.
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Příloha č. 6a. Prezenční listina z jednání ze dne 1.2.2016.

Příloha č. 6b. Prezenční listina z jednání ze dne 7.3.2016.

Příloha č. 6c. Prezenční listina z jednání ze dne 18.4.2016.
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Příloha č. 7. Fotodokumentace.
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