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Opatření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

(SCLLD) MAS Chrudimsko 2014 - 2020 

 

 Strategický cíl 3 Život v obcích, volnočasové aktivity, kultura, sport 

Přehled specifických cílů a opatření v rámci strategického cíle 3 

Specifický cíl 3.1 

Rozvoj občanské infrastruktury 

obcí 

Specifický cíl 3.2  

Zajištění dostatečných příležitostí 

pro zajímavé a zdravé trávení 

volného času 

Specifický cíl 3.3  

Ochrana a obnova kulturního 

dědictví 

3.1.1 Udržování a rozšiřování 

infrastruktury pro zajištění 

kulturních, sportovních a 

společenských akcí 

3.2.1 Podpora kulturních, 

sportovních, společenských a 

dalších volnočasových aktivit 

3.3.1 Péče o památky v území 

3.1.2 Udržování a rozšiřování 

další občanské infrastruktury 

3.2.2 Informování o kulturních, 

sportovní a dalších společenských 

aktivitách, meziregionální 

spolupráce 

3.3.2 Propagace památek a 

místních zajímavostí 

3.1.3 Podpora spolkové činnosti   

 

Specifický cíl 3.1 Rozvoj občanské infrastruktury obcí 

Popis výchozího stavu a odůvodnění 

Vybudování či rekonstrukce objektů občanské vybavenosti, a to jak pro kulturu, sport, 

řízení obce či služby jsou častou potřebou obcí v území MAS Chrudimsko. Přítomnost a 

uspokojivý technický stav infrastruktury pro kulturu, sport a volnočasové aktivity je 

podmínkou pro aktivní společenský život v obcích. 

Na neuspokojivé volnočasové vyžití v obcích ovlivněné nedostatečnými prostory 

v některých obcích bylo poukazováno též občany území v rámci dotazníkového šetření. 

 

Cíle pro území 

 Dostatečné zázemí pro kulturní, sportovní, volnočasové aktivity v obcích. 

 Dostatečné zázemí pro administrativní funkce a služby v obcích. 

 

 

 



Popis navrhovaných opatření a typových aktivit 

Opatření 3.1.1 Udržování a rozšiřování infrastruktury pro zajištění kulturních, sportovních a 

společenských akcí 

 Udržování a rozšiřování infrastruktury pro zajištění kulturních, sportovních a 

společenských akcí – např. kulturní domy, multifunkční a komunitní centra, sportovní 

areály a hřiště, centra pro ekologickou výchovu a další volnočasová zařízení, a to 

především v menších obcích. 

 

Opatření 3.1.2 Udržování a rozšiřování další občanské infrastruktury 

 Udržování a rozšiřování další občanské infrastruktury – rekonstrukce obecních úřadů, 

provozoven služeb, výstavba, rekonstrukce a modernizace MŠ, ZŠ, SŠ a dalších.  

 Výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení IZS (hasičské zbrojnice, výcvikové 

plochy). Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek. Vzdělávací a informační 

akce pro prevenci a ochranu před katastrofami, vzájemná spolupráce IZS 

 Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení objektů církví a církevní organizací, 

hřbitovy a smuteční síně apod. 

 Revitalizace náměstí a návsí, parků a veřejné zeleně v obcích, zahrad a veřejných 

sadů. 

 Výstavba, rekonstrukce a modernizace dětských a dopravních hřišť. 

 Instalace, obnova a modernizace mobiliáře v ulicích a na veřejných prostranstvích 

(lavičky, altány odpadkové koše, stojany na kola apod.). 

 

Opatření 3.1.3 Podpora spolkové činnosti 

 Podpora v oblasti vzdělání neziskových organizací. 

 Podpora v oblasti financování NNO a burz filantropie. 

 Spolupráce NNO – síťování (case management apod.). 

 Sdílení příkladů dobré praxe. 

 

Specifický cíl 3.2 Zajištění dostatečných příležitostí pro zajímavé a zdravé trávení 

volného času  

Popis výchozího stavu a odůvodnění 

Nabídka a množství kulturních a společenských akcí je na území obcí MAS velice 

různorodá. Nejvíce kulturních akcí se koná v Chrudimi. Chrudim disponuje širokou škálou 

kulturních zařízení, ve kterých se kromě tradičních kulturních akcí, divadelních představení a 

plesů konají i významné festivaly. Rozmanitou nabídku kulturních akcí nabízí i město 

Slatiňany. V menších obcích je pak nabídka kulturních akcí nejčastěji podmíněna přítomností 

a provozuschopností vhodného zařízení. 



 Mezi velmi časté potřeby obcí v území MAS proto patří vybudování nového 

kulturního zařízení, či rekonstrukce zařízení stávajících. Jako jednu z nutných investic vidí 

MAS taktéž investice do vnitřního vybavení jednotlivých kulturních zařízení.  

Sportovní areály či jiné prostory pro sport jsou umístěny ve všech obcích na území 

MAS kromě Honbic. Technický stav jednotlivých sportovišť je však velice různorodý. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že rekonstrukce a vybudování sportovišť a dalších míst pro 

volnočasové aktivity je potřebné. 

 

Cíle pro území 

 Rozvoj společenského života v území MAS. 

 Zlepšení celkové informovanosti občanů o kulturních, společenských, sportovních a 

dalších aktivitách na území MAS. 

 

Popis navrhovaných opatření a typových aktivit 

Opatření 3.2.1 Podpora kulturních, sportovních, společenských a dalších volnočasových 

aktivit 

 Podpora kulturních, sportovních, společenských a dalších volnočasových aktivit.  

 Podpora tradičních akcí v území MAS s akcentem k zachování kulturního dědictví 

(festivaly, jarmarky, folklór, výstavy, akce místních spolků, divadelní představení, 

zájmové činnosti a další akce a aktivity).  

 Podpora sportovních aktivit tradičních i méně tradičních, organizovaných i 

neorganizovaných, s tradicí i nově vznikajících, na výkonnostní i rekreační úrovni.  

 Podpora a aktivní zapojení MAS do nově vznikajících, jednorázových i opakujících se 

akcí a aktivit.  

 Podpora získávání dobré praxe a zkušeností z jiných regionů v ČR i EU 

prostřednictvím spolupráce, vzdělávání a sdílení zkušeností.  

 

Opatření 3.2.2 Informování o kulturních, sportovní a dalších společenských aktivitách, 

meziregionální spolupráce 

 Informování o kulturních, sportovní a dalších společenských aktivitách, 

meziregionální spolupráce.  

 Podpora vytváření sdílených systémů pro lepší koordinaci plánování a organizování 

kulturních, sportovních společenských a volnočasových aktivit.  

 Zajištění dostatečné informovanosti občanů o akcích v území za pomocí různých 

komunikačních kanálů. 

 

 

 

 



Specifický cíl 3.3 Ochrana a obnova kulturního dědictví 

Popis výchozího stavu a odůvodnění 

V každé obci na území MAS se nacházejí objekty s památkovou hodnotou včetně 

drobných památkových objektů. Nejčastěji se jedná o církevní památky – zejména kostely, 

kaple a drobné objekty (křížky, boží muka apod. Kostely jsou často v neuspokojivém 

technickém stavu včetně mobiliáře, kaple jsou naopak většinou v dobrém technickém stavu. 

Část kaplí a kostelů je minimálně využívána. 

Význam památkových objektů je kromě uchování kulturního dědictví a historie území 

též krajinotvorný a některé objekty skrývají potenciál pro využití pro kulturní a společenské 

akce, v duchovní oblasti, v cestovním ruchu, vzdělávání atd.  

V mnoha obcích se nacházejí další zajímavosti ať již přírodního nebo kulturního 

charakteru (rybníky, vyhlídky, různé krajinné prvky, muzea). Zejména v případě malých obcí 

nejsou tyto místní zajímavosti dostatečně propagovány. 

Historické centrum Chrudimi je vyhlášeno za městskou památkovou zónu. 

Technický stav nemovitých památek i ostatních objektů městské památkové zóny 

odpovídá historickému charakteru zástavby a finančním možnostem jednotlivých vlastníků. 

Nejnaléhavější je nutnost opravy severní části hradeb, pokračování oprav kostela Nanebevzetí 

Panny Marie a zahájení oprav kostelů sv. Michala, sv. Kateřiny a barokní brány u Wiesnerovy 

vily. Město Chrudim se pravidelně snaží pravidelně zpřístupňovat či otevírat nové památkové 

objekty. 

 

Cíle pro území 

 Obnova památek 

 Šíření povědomí o místních památkách a dalších zajímavostech 

 

Popis navrhovaných opatření a typových aktivit 

Opatření 3.3.1 Péče o památky v území 

 Ochrana a obnova movitých a nemovitých kulturních památek. 

 Příprava a realizace projektů pro smysluplné využití historických památek v území, 

pro jejich zpřístupnění zatraktivnění. 

 

Opatření 3.3.2 Propagace památek a místních zajímavostí 

 Propagace památek a místních zajímavostí – šíření informací o místních zajímavostech 

a památkách a realizovaných projektech v oblasti péče o památky např. na turistických 

serverech apod. 

 



 

Strategický cíl 4 Kvalitní vzdělávání všech věkových skupin pro konkurenceschopný 

region  

Přehled specifických cílů a opatření v rámci strategického cíle 4 

Specifický cíl 4.2 

Podpora celoživotního 

vzdělávání dostupného všem 

věkovým skupinám 

Specifický cíl 4.3 

Infrastruktura pro kvalitní 

vzdělávání všech věkových skupin 

4.2.1 Podpora subjektů 

poskytujících celoživotní 

vzdělávání 

4.3.1 Rozvoj infrastruktury pro kvalitní 

vzdělávání všech věkových skupin 

4.2.2 Podpora zvyšování 

kvalifikace pracovníků na všech 

stupních škol a u dalších 

subjektů poskytujících vzdělání 

 

4.2.3 Podpora vzdělávání k 

udržitelnému rozvoji všech 

věkových skupin, osvěta 

 

 

Specifický cíl 4.2 Podpora celoživotního vzdělání dostupného všem věkovým skupinám 

Popis výchozího stavu a odůvodnění 

V Chrudimi nabízejí a realizují aktivity zaměřené na celoživotní vzdělání jak veřejné 

tak soukromé subjekty. V nabídce veřejných subjektů (středních a vyšších odborných škol, 

úřadu práce ČR) lze však spatřit rezervy, a to převážně v podobě nedostatečné šíře nabídky 

celoživotního vzdělávání.  

Široký výběr rekvalifikačních a vzdělávacích programů nabízejí také soukromé 

subjekty. Nabídka kurzů soukromých agentur je pestrá, pro mnohé zájemce však cenově 

nedostupná. V ostatních obcích na území MAS se vzdělávací aktivity nekonají. 

V území je potřeba realizovat aktivity zaměřené na zvyšování povědomí o mnoha 

environmentálních aspektech, a to v oblasti odpadů, znečišťování ovzduší, alternativních 

zdrojích energie atd. 

 

Cíle pro území 

 Rozšíření nabídky vzdělávacích programů a rekvalifikačních kurzů pro širokou 

veřejnost. 

 Zvýšení kvalifikace pracovníků poskytujících vzdělání. 

 Zvýšení povědomí obyvatel o problematice trvale udržitelného rozvoje. 

 Zvýšení povědomí obyvatel o zásadách ochrany životního prostředí. 

 

Popis navrhovaných opatření a typových aktivit 



Opatření 4.2.1 Podpora subjektů poskytujících celoživotní vzdělávání 

 Podpora dalších subjektů poskytujících vzdělávání. 

 Podpora při přípravě a realizaci vzdělávacích produktů pro různé stupně školního 

vzdělávání, další cílové skupiny a veřejnost – doplňkové vzdělávací programy pro 

školy a další skupiny obyvatel. 

 Podpora projektů místních knihoven – aktivity na podporu čtenářské gramotnosti. 

 Podpora celoživotního vzdělávání – poskytovaných různými subjekty (např. 

Univerzity třetího věku, odborné počítačové a jazykové kurzy, rekvalifikační kurzy 

atd.). 

 

Opatření 4.2.2 Podpora zvyšování kvalifikace pracovníků na všech stupních škol a u dalších 

subjektů poskytujících vzdělání 

 Podpora zvyšování kvalifikace pracovníků na všech stupních škol a u dalších subjektů 

poskytujících vzdělání. 

 Vzdělávání pedagogů a dalších pracovníků – zvyšování úrovně vzdělávání 

pedagogických i nepedagogických pracovníků, seznamování s novými metodami 

výuky, získávání dobré praxe z dalších regionů nebo zahraničí. 

  

Opatření 4.2.3 Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji všech věkových skupin, osvěta 

 Podpora programů zaměřených na problematiku udržitelného rozvoje – programy pro 

všechny cílové skupiny zaměřené na oblasti udržitelného rozvoje environmentální, 

sociální a ekonomickou (globální výchova, férový obchod, využívání regionálních 

zdrojů a spotřeba regionálních produktů, šetření přírodními zdroji, etická výchova, 

osvětové kampaně a akce)  

 Ekologické vzdělávání v území – v nejširším smyslu realizace aktivit zaměřených na 

zvyšování povědomí o různých environmentálních aspektech (znečišťování ovzduší 

topeništi na tuhá paliva, třídění odpadů). 

 

Specifický cíl 4.3 Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání všech věkových skupin 

Popis výchozího stavu a odůvodnění 

Na území obce MAS Chrudimsko se nacházejí jak mateřské, tak základní a střední 

školy. Mateřské školy jsou umístěny ve městech, i větších obcích. V menších obcích obvykle 

mateřské školy chybí, a lidé tak musí se svými dětmi do škol dojíždět do vzdálenějších míst.  

Technický stav jednotlivých škol je velice různorodý. Některé školy vyžadují 

výraznější rekonstrukce, u jiných je stav dobrý. Různorodá je taktéž vybavenost škol 

pomůckami a další technikou, potřebnou k výuce. Obecně však lze říci, že obnova současné 

infrastruktury, venkovního a vnitřního vybavení je ve většině škol potřebná.  

Jedním z nedostatků daného území je prakticky nepřítomnost zařízení určených pro 

děti do tří let. Jesle, se nacházejí pouze v Chrudimi, a to s dosavadní kapacitou 12 dětí na den, 

školky rodinného typu a další se nenacházejí na celém území MAS. 



 

Cíle pro území 

 Zlepšení dosavadní infrastruktury škol, a to včetně vnitřního a venkovního vybavení. 

 Zajištění dostatečné kapacity vzdělávacích zařízení na všech stupních. 

 Rozšíření dalšího doplňkového a pomaturitního vzdělání. 

 Obnova jeslí či jiných forem péče o děti před dovršením věku pro nástup do 

mateřských škol. 

Popis navrhovaných opatření a typových aktivit 

Opatření 4.3.1 Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin 

 Zajištění dostatečné infrastruktury pro předškolní vzdělávání, a to především 

v menších obcích – rekonstrukce a dobudování infrastruktury pro všechny formy 

předškolní vzdělávání, zlepšení vybavení vnitřních i venkovních prostor zařízení péče 

o děti do 3 let, mateřských škol apod.  

 Rozšíření, rekonstrukce a dobudování školní infrastruktury – opravy školských 

zařízení ZŠ, SŠ – tělocvičny, hřiště, učebny, jídelny, školní družiny apod. s ohledem 

na snižování energetické náročnosti a na bezpečné prostředí. Revitalizace školních 

zahrad (pěstování květin, zeleniny, dřevin, malá arboreta apod.). Zavádění zdravých 

školních jídelen a bufetů. 

 Podpora při rozšiřování a obnově infrastruktury škol – vnitřní i vnější prostory.  

 Podpora infrastruktury pro subjekty zajišťující celoživotní vzdělávání a zájmové a 

neformální vzdělávání mládeže 

 

Strategický cíl 5 Kvalitní životní prostředí, územní rozvoj a udržitelná doprava 

Přehled specifických cílů a opatření v rámci strategického cíle 5 

Specifický cíl 5.3  

Péče o krajinu a 

zvyšování biodiverzity 

5.3.1 Péče o zeleň v obcích 

5.3.2 Doplnění systému 

ÚSES, liniové a izolační 

zeleně, další krajinářské 

úpravy 

5.3.3 Protierozní opatření 

5.3.4 Zvyšování 

biodiverzity krajiny včetně 

vodních ploch 

5.3.5 Odstranění starých 

ekologických zátěží a 

černých skládek 

 



 

Specifický cíl 5.3 Péče o krajinu a zvyšování biodiverzity  

Popis výchozího stavu a odůvodnění: 

Krajina území MAS Chrudimsko je charakteristická významným zastoupením 

zemědělské půdy, ve kterém převažuje půda orná. Na druhé straně je nízké zastoupení lesních 

porostů, jedná se tedy ve velké míře o krajinu ekologicky nestabilní, a to ve většině území. 

Územní systém ekologické stability v území není dotvořen, návrhy biocenter a biokoridorů 

obsahují územní plány jednotlivých obcí. Pro zlepšení ekologické stability území a zároveň 

pro zlepšení estetické hodnoty je třeba v území zakládat ve větší míře liniové porosty a také 

izolační zeleň. Pro zvýšení průchodnosti krajiny je navrhována obnova některých polních 

cest. Území čelí následků bleskových povodní, proto je nutné v území realizovat systém 

protierozních opatření.  

Obce v území pečují o velmi variabilní rozlohy zeleně. Kromě potřeb obcí v oblasti 

zajištění techniky pro péči o zeleň je žádoucí aktivitou plošný monitoring zeleně 

v intravilánech a stanovení plánu péče o ni.  

Území je kromě vodních toků bohaté na menší rybníky. Problémem vodních toků a 

ploch je jejich znečištění, v případě rybníků je potřebou efektivnější údržba. 

 

Cíle pro území 

 Zvýšit ekologickou stabilitu území. 

 Zvýšit estetickou hodnotu krajiny. 

 Zkvalitnit péči o zeleň v intravilánech obcí. 

 

Popis navrhovaných opatření a typových aktivit 

Opatření 5.3.1 Péče o zeleň v obcích 

 Vypracování pasportu zeleně a dalších plánů péče o zeleň. 

 Zajištění bezpečnosti zeleně, parkové úpravy včetně instalace mobiliáře.  

 Doplnění techniky pro péči o zeleň v obcích 

  Zlepšení kvality a funkčnosti zeleně. 

 

Opatření 5.3.2 Doplnění systému ÚSES, liniové a izolační zeleně, další krajinářské úpravy 

 Doplnění systému ÚSES. 

 Obnova a dobudování biocenter a biokoridorů ve vhodných lokalitách (včetně posílení 

přirozené funkce krajiny – remízky apod.). 

 Úprava a doplnění liniové a izolační zeleně. 

 Realizace dalších krajinářských úprav – dle územních plánů obcí. 

 



Opatření 5.3.3 Protierozní opatření 

 Výsadba a obnova remízků. 

 Členění honů pomocí mezí. 

 Výsadba a obnova větrolamů. 

 Budování průlehů, zatravněné údolnice, protierozní hrázky a ochranné nádrže.  

 Úprava konvexních břehů a kamenné záhozy vymletých konkávních břehů 

s následnou výsadbou dřevin. 

 

Opatření 5.3.4 Zvyšování biodiverzity krajiny včetně vodních ploch 

 Revitalizace vodních toků. 

 Mapování a prevence šíření invazních druhů živočichů a rostlin, jejich následná 

likvidace či omezení 

 Vytváření malých mokřadů. 

 Podpora různých druhů stanovišť – sekání luk, úprava území pro různé druhy rostlin a 

živočichů. 

 

Opatření 5.3.5 Odstranění starých ekologických zátěží a černých skládek 

 Monitoring černých skládek. 

 Odstranění černých skládek. 

 Rekultivace starých skládek. 

 Monitoring a sanace starých ekologických zátěží. 

 

 

 

 


