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Úvod
Zásobník projektů je jedním z výstupů projektu „Smartvillage Strmilov aneb chytrá řešení pro
malá města“. Po diskusích s různými skupinami místních aktérů (úředníci, zastupitelé, čtenáři, děti,….)

jsme došli k této definici CHYTRÉHO STRMILOVA:
Strmilov chce být obec, kde lidé umí využít potenciálu místa i novinek ze světa technologií,
jsou však maximálně soběstační ve svém bydlišti. Je tu dostupná základní infrastruktura, lidé pečují o
přírodu a mezilidské vztahy v obci. Chytrá řešení pečují o duši Strmilova a chrání ji pro další generace.
V roce 20018 jsme dospěli k čtyřem oblastem života obce, která se jeví pro místní lidi jako
důležité: dobré vztahy mezi lidmi, péče o přírodu, místní soběstačnost a využívání novinek ze světa
technologií a inovací.
Pro dlouhodobý rozvoj města se jeví jako důležité tyto kroky:
1.

2.

3.

4.

Budujme dobré vztahy mezi lidmi – z pohledu veřejné správy je v této oblasti třeba dále
podporovat místní spolkovou činnost, kulturu i sport, hledat jiné pojetí budovy i účelu
kulturního domu, rozvíjet komunitní funkci místní knihovny. Z námětů k rozvoji je též
zajímavé zabývat se potenciálním využitím půdy nad obecním úřadem.
Věnujme pozornost ochraně zdrojů života – přírodě – v této oblasti je úspěchem, že
strmilovské potoky již nebudou muset polykat splašky z dvou třetin Strmilova. Nová
kanalizace a čistírna odpadních vod posune na podzim roku 2019 život obce pohledem
udržitelného života a ochrany přírody o několik stupňů výše. V oblasti ochrany přírody vznikl
námět a projektová žádost neformální skupiny dobrovolníků do programu Nadace Via Živá
komunita s názvem „Cesta strmilovské vody.“ Odpadové hospodářství je další oblast
k hledání nové cesty pro zachování zdravější obce našim dětem.
Podporujme místní soběstačnost – ceníme si zázemí Strmilova v podobě lékařů i škol
v místě, máme poštu i místa pro sport. A co staří lidé? Mají dostatek podpory, aby mohli žít
co nejdéle v domácím prostředí? Sociální služby jsou v obci nabízeny, jejich využívání je ale
minimální. V jakém stavu jsou vodovody a z jakého jsou materiálu? Mají mladí kde stavět?
Využívejme novinek ze světa technologií, vědy, učme se z příkladů dobré praxe Rok
2018 znamenal pro úřad renovaci počítačové sítě a práce na zvýšené ochraně dat. Dívejme
se kolem sebe, sledujme výsledky bádání v akademickém a vědeckém světě. Je dobré vidět
za humna a nezůstávat zavřený ve svém známém a omezeném prostoru. Otevřenost
nápadům a debatě o tom, jak dělat věci lépe, je předpokladem dobrého života. Kéž by více
vzdělaných, důvtipných a akčních lidí chtělo své myšlenkové bohatství směřovat do naší
obce. Hledání příležitostí k vytvoření takového prostředí je úkolem dlouhodobým a náročným
pro nás všechny.

Každá oblast rozvoje je v přiloženém zásobníku projektů zastoupena několika body se
stručným shrnutím již existujících nebo navrhovaných aktivit. Jde o soupis záměrů bez stanovených
nákladů a časového plánu. Neodráží se zde zatím ani priority, ani investiční náročnost jednotlivých
projektů. Zapracování nákladů, posouzení investiční nákladovosti a důležitosti dílčích projektů
k realizaci jsou výzvou roku 2019 pro zastupitele i další místní aktéry včetně obyvatel. Je zřejmé, že
dělat jde jen to, na co máme prostředky. Omezený rozpočet zatížený úvěrem na kanalizaci dává
rozvoji obce své limity, existuje však řada možností k získání vnějších zdrojů.
Zásobník projektů se tak stává podkladem pro případné grantové žádosti (zejména do EU) a
pro vznik Strategického plánu obce Strmilov na rok 2020 – 2025, který je nutné v roce 2019 vytvořit.
Zapojení se do dílčích projektů představených v Zásobníků ve všech různých podobách je vítáno od
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všech místních lidí bez ohledu na formální postavení v obci, věk, vzdělání, ….vítán je nejen názor ale
zejména aktivní přispění k realizaci včetně hledání zdrojů.
Zapojit se lze například takto:







Přečíst zásobník a říci v zastupitelstvu, na úřadě, v knihovně a jiných k tomu
vhodných místech (nebo napsat na rozvoj@strmilovsko.cz), zda a co by bylo dobré
ještě do plánu na příštích 5 let přidat
Podílet se na vyčíslení nákladů na jednotlivé projekty a hledat k nim externí zdroje
(mimo rozpočet města nebo jen s jeho malou spouúčastí)
Ne všechny náměty vyžadují peníze, lze najít i nenákladové – do těchto se lze zapojit
rovnou, osobně
Ptát se a přemýšlet o případné realizaci některého z námětů a své roli v něm
Navrhnout další, jiné, pro Strmilov potřebné a k rozpočtu (zatíženému úvěrem na
kanalizaci) ohleduplné náměty

Rok 2019 může být rokem akcí a realizací toho, co bylo letos vymyšleno a pojmenováno. A
nemusí to být akce s velkou investiční náročností, stačí zapřemýšlet a začít u sebe – velké téma pro
Strmilov je například šetrné hospodaření s dešťovou vodou. Výsledky má jen akce dovedená do
realizace – společná ale i individuální. Proto vznikl tento zásobník, má být inspirací a nabídkou cest,
kterými se Strmilov může vydat. Jak na to, kolik to bude stát peněz, času, úsilí a práce, a kde na to
vzít zdroje je úkolem roku 2019.
Jaroslava Sedláková
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Zásobník projektů pro Strmilov
1. Budujeme dobré vztahy mezi lidmi
Ve Strmilově funguje:

1.1

Podpora spolkové činnosti

1.2

Knihovna v roli komunitního centra

1.3

Vyzkoušení metody komunitního plánování a zapojení veřejnosti do úprav veřejného
prostoru

1.4

Síťování města do prospěšných společenství

1.5

Místní kultura a sport

1.6.

Vyzkoušení metody ABCD

Návrh do zásobníku projektů

Popis:

1.7.

Potenciál budovy úřadu

Nevyužitá půda nad kancelářemi úřadu nabízí řadu
využití. Kromě potřeb úřadu (zasedací místnost pro
jednání zastupitelů) by zde mohl být také prostor pro
setkávání nových i současných spolků bez vlastního
zázemí, využití by bylo dobré zohlednit potřeby
knihovny v nové roli podporovatele komunitního
rozvoje a vyřešit stávající nevyhovující prostory.
Aktuální stav: budova úřadu je zachycena
v digitálních datech (formát DWG pro Autocad) a je
tedy
možné
s využitím
virtuální
reality
(architektonické studie) a zapojením všech
zúčastěných stran vést debatu o optimálním využití
prostoru.

1.8.

Revitalizace a nový účel KD

Kulturní dům je pro Strmilov naddimenzován, nyní je
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svěřen do nájmu, nájemce zde provozuje diskotéky.
Výhledově jsou na objektu nutné stavební úpravy
s cílem energetické, ekonomické a ekologické
udržitelnosti provozu a zřejmě též hledání nového
účelu využití (architektonická soutěž). Jednou
z variant je také zbourání stávající budovy a
postavení nové pro potřeby sídla více využitelné.
1.9 Strategický plán města

Současný plán vznikal se zapojením veřejnosti v roce
2016, jeho platnost končí v roce 2019. Další podoba
by měla být opět tvořena se zapojením veřejnosti.
Doporučuji zapojit opět externího facilitátora, využít
lze také synergii ze spolupráce s akademickým
partnerem. Pokud do sběru podnětů a debaty o
zdrojích a možnostech města zapojíme v roce 2019
všechny aktéry i veřejnost s pomocí chytrých
technologií – lze dojít k modelu udržitelné komunity
viz bod 4.6. v zásobníku.

1.10 Práce s dětmi a mládeží –
vzbudit zájem o veřejný prostor,
prevence vandalismu

Dirtpark – nyní je v rukou mladých lidí včetně jeho
údržby, s podporou města se v roce 2018 situace
zlepšila po změně klíčové osoby. Cílem je ke sportu
motivovat další děti a mládež. Zvažována je instituční
podpora od Domu dětí a mládeže z J.Hradce. Nutno
zvážit míru organizovanosti versus ponechání
prostoru iniciativě a možnostem mládeže.
Zlepšení vzhledu a stavu návsi v České Olešné (studie,
cenová poptávka)

Nové a lepší vybavení návsi v Malém Jeníkově
(lavičky, hrací prvky)
Přístřešek v parku U.Koule – důraz na sdílení a
odpovědnost, podchytit vandaly
Sociálně aktivizační služba – spolupráce s Farní
Charitou z J.Hradce
Pojetí práce školské rady při ZŠ – za zřizovatele 2 lidé.
1.11 Kinosál Beseda –
modernizace

Původní zastaralá technika kina (promítací technika),
opona a nouzové osvětlení funguje. Pomohlo by
zateplení, modernizace by podpořila místní
ochotnický ŽAS.
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1.9.

Tkalcovské muzeum
Záměr místního podnikatele, investičně náročné –
potřeba externí finanční podpory mimo rozpočet
města

2. Věnujeme pozornost péči o přírodu a naše zdroje života

Ve Strmilově funguje:

2.1

Stavba nové ČOV, odkanalizování celé obce do ČOV

2.2

Zateplení objektů ZŠ, MŠ, sportovní haly

2.3

Přírodní zahrada u MŠ – ukázková

2.4

Ukládání náhradní výsadby

2.5

Seminář „O VODĚ“, zájem o šetrné hospodaření s vodou

2.6

Hodně zeleně v intravilánu obce

Návrh do zásobníku projektů

Popis:

2.7

Cesta strmilovské vody

Projekt neformální skupiny lidí se zájmem o
vodu. Osvětově komunitní akce se zapojením
dobrovolnické práce a s cílem oživení veřejného
prostoru a budouvání dobrých sousedských
vztahů. Záměr uspěl ve výzvě Živá komunita,
Nadace Via – podpořen pro rok 2019 částkou 80
000,- .

2.8

Studie zastavitelných ploch

Zapracovat požadavky na šetrné zacházení
s vodou (např. vsakovací pásy ) do plánovaných
studií stavebních parcel

2.9

Vsakovací záhon – štěrkový květinový
pás u DPS

Záměr včetně osazovacího plánu hotov, mohlo
by být ukázkové řešení.

2.10 Systém sběru a třídění odpadů

Příprava na novou legislativu + motivace lidí ke
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třídění. Ve spolupráci s akademickým partnerem
(FM VŠE) studie ke snížení ztrátovosti
odpadového hospodářství nebo kvalifikační
práce studentů, sdílení informací, konzultace.
Nyní nejasný legislativní rámec pro další období.

2.11 Bylinková zahrada

Návrh z MŠ, nápad k využití zahrady fary

2.12 Školní zahrada

Výchovné působení, udržitelnost
Posilovací prvky na školní zahradě –
workoutpark u školy.

2.13 Stezka na Komorník

2.14. Úpravy veřejných prostor a jejich
vylepšování dle možností místních

2.15. Úpravy veřejných prostor – vazba na
Strašidelný Strmilov

2.16. Studie odpadních vod v České Olešné a
Palupíně

2.17. Revitalizace intravilánu – více zeleně do
ulic

Naučná stezka tradiční pěšinou k rybníku. Lze
zakomponovat řopíky, památná boží muka,
stromové bludiště
Motivace obyvatel k péči o veřejný prostor např.
zahrada u č.p.3 – zahrádky nájemníků, hledání
námětů k rozvoji a udržitelnému využití se
zapojením místních zdrojů
Motiv pekla z podzemí vyvážit pozitivními motivy
artefaktů ve veřejném prostoru (př. vodní víla u
posezení v parku U Ztraceného pramene),
zapojit čtenáře. Pokračovat v podněcování
fantazie s pomocí zdejší knihovny, výsledky
zhodnotit pro veřejný prostor a budování
pozitivní vazby místních k obci.
Zvážit možnosti jiného nakládání s odpadní
vodou v těchto částech, ekonomická rozvaha.
Stromy jako přirozený termoregulátor v obci a
aktivní prvek malého vodního cyklu.

2.18. Parkovací místa v intravilánu obce
Pásy kolem komunikace zatravněné a úzké,
neslouží jako chodník, není kam parkovat u
domů - ulice U Vodojemu, Martínkova, U
Vodojemu
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3.

Podporujeme místní soběstačnost

Ve Strmilově funguje:
3.1

V místě máme lékaře – pro dospělé, pro děti, zubní, lékárna

3.2

V místě MŠ, ZŠ

3.3

Bezpečné město

3.4

Sdílená doprava

3.5

Místní zaměstnavatelé

3.6

Pošta

3.7

Zázemí pro sport

3.8

Umíme realizovat projekty dle pravidel grantových výzev – dle potřeb místa

3.9

Podporovat seniory k aktivnímu stárnutí

3.10 Skupina „ Strmilovsko“ v rámci Komunitního plánování sociálních služeb pro ORP JH
3.11 Podpora pojízdné prodejny v Palupíně a Malém Jeníkově, finanční podpora prodejny v České
Olešné

Návrh do zásobníku projektů:

Popis:

3.12 Přístavba budovy Mateřské školky ve
Projekt stavby je hotový, stavební povolení
uděleno, žádost na financování (85% z EU) podána
do IROP, výsledky očekávány v 1. čtvrtletí 2019

Strmilově – navýšení kapacity

3.13 Krizové náramky pro seniory
Sledovat dotace MAS Česká Kanada v oblasti
sociálních služeb. V případě výzvy (1/2019) zvážit
pořízení náramků pro případ nouze (pád, zdravotní
kolaps) pro místní seniory
3.14 Rekonstrukce klubovny u ZŠ pro práci
Požádáno na spolufinancování záměru oprav do
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
(dotace 60%).

s dětmi
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3.15 Rekonstrukce vodovodů a hledání nových
zdrojů vody pro Strmilov a Č.Olešnou

Je potřeba prohloubit a kvalitativně posunout části
vodovodního potrubí (např. zastaralý přivaděč
z lesa Vysoký do vodojemu je dosud z azbestu)

3.16 Propojení obce se hřbitovem
Nutnost přecházení obchvatu pro pěší z obce,
dočasně řešeno snížením rychlosti na tomto úseku.
3.17 Nové stavební parcely
Potřeba nabídnout mladým lidem obecní parcely.
Nyní ve fázi studie lokalit a vyjednávání s majiteli
pozemků v územním plánu vymezených do ploch
k bydlení.
3.18 Modernizace kamerového systému
Boj s kriminalitou a vandalstvím, zavádění sledování
rizikových lokalit, nutné se zachováním ochrany
osobních údajů.
3.19 Sportovní turistika
Potenciál nevyužitého podkroví nad sportovními
kabinami u hřiště. Výhledový záměr TJ Jiskra
Strmilov.
Síť zdravých měst
Sledovat parametry zdravého města, udržitelnost a
Místní agenda 21 jako inspirace pro zdravý život
v obci.
Semínkovna

Knihovna či jiná veřejná instituce - místo kam
amatérští zahradníci mohou nosit semínka,
vyměňovat je a po sklizni opět vracet zpět. Lze zřídit
s nulovými náklady, nabízený
je patronát
Přírůstku.cz
při
rozjedu
aktivity)
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4. Využíváme novinky ze světa vědy a techniky, jsme otevřeni
nápadům, učíme se

Ve Strmilově funguje:

Popis:

4.1

Renovace serveru, modernizace ochrany dat

4.2

Využívání GIS

4.3

Město v sociálních sítích

4.4

Síťování města do prospěšných společenství

4.5

Kamerový systém

1
Návrh do zásobníku projektů

Popis:

4.6

Klíčová slova:
Smart shora, smart zdola, integrace, koordinace,
transparentnost/přístupnost

Modelování udržitelného
rozvoje města

Cíl:
Pomocí chytrých technologií najít a rozvíjet
jedinečnost místa tak, aby bylo pro občany
dlouhodobě atraktivní z ekonomického, sociálního i
environmentálního hlediska.
Strategie:
1/ Nalezení jedinečnosti proběhne formou
integrace dosavadních znalostí, zkušeností a
plánů/projektových záměrů formou veřejného
interaktivního modelu rozvoje obce, který bude
reflektovat zvolená kritéria užitku (reprezentace
problému). Jinými slovy, občané si řeknou, co chtějí
a model jim ukáže, zda si to v dlouhodobém
časovém horizontu mohou dovolit (smart shora).
2/ Rozvoj se uskuteční realizací vybraných dílčích
cílů/aktivit/projektů (např. strmilovských) a
zahrnutím jejich výstupů do modelu z bodu 1
(průběžné učení). Díky předchozí analýze obec ví,
že si tím strategicky pomůže, a vyjde-li jí to jako
užitečné, může tyto činnosti i patřičně
technologicky podpořit (smart zdola).
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4.7

Koučování a mentorink do
veřejné správy

Cíle:
1. Vyzkoušení metodiky „koučování zaměřené
na řešení“ a mentoringu (se zaměřením na
projektové řízení) pro „hybatele komunit“
o lze pojmout a vyzkoušet cestu shora
tj. pracovat s vedením obce
(starosta, místostarosta, úředníci)
o Vyzkoušet i cestu zdola (neformální
lídři, vedoucí spolků v obci,
knihovnice apod.)
2. Rozvoj komunitního života ve vybrané obci
s pomocí cíle 1, aktivizace místních lidí
3. Podpora zájmu o veřejný život v obci
Cílová skupina:
 Lidé z obce, kteří jsou nebo mohou být pro
rozvoj obce klíčoví jako „hybatelé komunity“
(zastupitelé, vedení obce, učitelé,
podnikatelé, aktivní lidé ze spolkového
života)
Aktivity:
1. Koučovací podpora zájemců z vedení obce
(oslovení zastupitelů) s cílem vytvoření
podmínek pro seberozvoj a nalezení „své
oblasti zájmu“ nových zastupitelů ve
veřejném životě (cesta shora)
2. Vytipování a oslovení neformálních lídrů
v obci (cesta zdola)
a. Koučovací podpora těchto lidí
b. Mentoringová podpora s cílem
vzniku nové aktivity nebo akce
prospěšné pro komunitní život v obci
3. Vznik nápadů a iniciativ ve městě
prospěšných obci a zároveň postavených na
silných stránkách místních lidí
4. Vzdělávání dle potřeb lídrů (např.
fundraising, PR, projektové řízení, udržitelný
rozvoj,…..) Výběr a realizace „nové aktivity“
se zapojením veřejnosti zapadající do
konceptu smartvillage.
Výstupy:
 Realizace akce nebo nastartování nové
komunitní aktivity v obci se zapojením
veřejnosti
 Metodika práce s lídry v komunitě
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s využitím metod koučování a mentoringu

4.8

Rekonstrukce veřejného
osvětlení a rozhlasu

Přechod na levnější a udržitelnější zdroje a
produkty. Postupná výměna svítidel.
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