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I.

Úvodní slovo

Ing. Filip Uhlíř přítomné seznámil s programem a cíli místní akční skupiny a
navázal popisem smyslu komunitního plánování, kdy tato metoda umožňuje
zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni
obce i kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie.
MAS dle jeho slov klade důraz na zapojení všech aktérů, a to jak veřejného tak
soukromého (potažmo neziskového) sektoru, kterých by se tato problematika
mohla týkat.
II. Seznámení s principy komunitního plánování a metody LEADER
Ing. Filip Uhlíř seznámil přítomné s tím, co je to komunitní plánování a jak
funguje princip kulatých stolů. Komunitní plánování je metoda, která umožňuje
zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni
obce i kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie.
Charakteristickým znakem metody je důraz kladený na zapojování všech, kterých
se zpracovávaná oblast týká, na dialog a vyjednávání a na dosažení výsledku,
který je přijat a podporován většinou účastníků.
III. Prezentace současného stavu sdružení, území MAS a tvorby
strategie
Ing. Filip Uhlíř seznámil účastníky s náležitostmi fungování MAS i jejich
jednotlivých orgánů. Představil celé území, na kterém MAS funguje, aby mohli
účastníci o území uvažovat v širších souvislostech. Dále vysvětlil nutnost a
důležitost kvalitního zpracování strategie území. Vysvětlil, že Koncepční
dokument pro období 2014+ nese název Integrovaná strategie území (ISÚ).
Začátkem roku 2014 byly započaty práce na zahájení tvorby této strategie.
Strategie bere v úvahu jednak statistické ukazatele z území MAS, ale především
bere v úvahu reálné potřeby komunity žijící na území MAS. Právě proto jsou při
tvorbě strategie komunitní plánování a kulaté stoly s občany klíčovou součástí.
IV. Diskuze/dialog
Po seznámení s problematikou panem Uhlířem proběhla diskuze mezi všemi
zúčastněnými nad stanovením cílů obce a způsobem jejich dosažení. Postupovalo
se dle tematických oblastí předpřipravených místní akční skupinou s tím, že
členové komunity měli plnou volnost vyjádřit své názory k dané problematice i
mimo ni.
a. Infrastruktura a doprava
Doprava byla jedním z bodů, které obyvatele Houstouně a okolí trápí nejvíce.
Stěžovali si na špatný stav chodníků i na to, že u některých pěšími často
využívaných komunikací chybí chodníky úplně. Uvítali by zdroje na opravu a
výstavbu chodníků.

S tím souvisí i problematika veřejného osvětlení. Občané by uvítali, kdyby
osvětlené byly všechny komunikace v obci. Jednak kvůli bezpečnosti a jednak
kvůli lepší orientaci.
Lepší stav by si podle komunity zasloužily i místní komunikace. Nedostatečné je
podle názoru obyvatel zejména napojení na rychlostní komunikaci R6.
Velké obavy navíc komunita vyslovila v souvislosti s výstavou nové tovární haly
Amazonu v nedaleké obci Dobrovíz. Bojí se zvýšené dopravní zátěže ze strany
osobní dopravy zaměstnanců i ze strany kamionů. Vzhledem k bezpečnému
pohybu v obci by si přáli zpomalovací pásy a další opatření, která by zvýšenou
dopravní zátěž usměrnila.
Vzhledem k tomu, že většina obyvatel v komunitě dojíždí za prací do spádových
měst jako Kladno nebo Praha, uvítali by lepší dopravní obslužnost hromadné
dopravy. Jednak posílení autobusových spojů a počtu zastávek kvůli docházkové
vzdálenosti. Stejně tak by uvítali, kdyby na vlakové zastávce obce Hostouň
stavělo více vlakových spojů.
b. Vybavenost a rozvoj obce
Často zaznívali stížnosti na nedostatečnou kapacitu kanalizační sítě v obci.
Ve špatném stavu se nachází i hřbitov obce, zejména hřbitovní zeď. Komunita by
uvítala rekonstrukci.
Lidé by si přáli i více laviček, které by mohli výborně sloužit pro volnočasové
aktivity, zejména pro rodiny s dětmi.
V obci také fungují dobrovolní hasiči, jejich technika je již zastaralá a bylo by
třeba pořídit techniku novou.
c. Zaměstnanost
V obci je bohužel jen velmi málo příležitostí k zaměstnání. Jednu z výjimek tvoří
pouze místní sklenářství.
I proto obyvatelé opakovaně zdůrazňovali význam dopravní obslužnosti.
Lidé by uvítali i podporu drobného podnikání v území.
d. Podnikání a výroba
Lidé se obávají nového závodu v Amazonu. I v souvislosti s nárůstem kriminality.
Další výroba se soustředí pouze do zemědělství. Například farma Novotný, která
zaměstnává několik místních obyvatel.
e. Vzdělání a školství
V obci Hostouň je základní škola, která by potřebovala novou fasádu.
Dále lidé cítí, že pro děti v komunitě má velký význam sportovní vyžití a tělocvik.
I proto požadují novou podlahu do místní tělocvičny, která je využívána i místní
školou.

Spádovou střední školou pro tuto oblast je ve středních školách. Účastníci by
uvítali speciální vybavení tříd v Hostouni i ve spádových školách.
Velmi významné jsou pro místní i mateřské školky nebo školní skupiny. Zejména
proto, že dojíždějí za prací. Zazněly požadavky i na investice do této oblasti.
f.

Bezpečnost v obcích

Lidé navrhovali zavést kamerový systém za účelem snížení kriminální činnosti a
vandalismu. Terčem útoků je zejména dětské hřiště a místní hřbitov. Kradou se
dokonce i urny.
Dalším podnětem bylo lepší bezpečnostní zabezpečení kulturního domu a přilehlé
restaurace.
Opět byla zmíněna problematika dopravní bezpečnosti viz výše.
Padl i návrh na tvorbu místní policie. Ten se však setkal s velmi rozporuplnými
reakcemi a rozpoutal vášnivou diskuzi. Byly silné názory pro i proti.
g. Turistický ruch
Komunita si přála dokončení sítě cyklostezek a její další rozšíření. Cyklodoprava
je pro velkou část obce využívána i k přesunu do zaměstnání. Navíc by dokázala
významně podpořit turistický ruch z měst jako Praha nebo Kladno.
Cyklostezky by mohli být pro atraktivitu doplněny i naučnými stezkami, které by
mohly znamenat i vyžití pro místní obyvatele, zejména maminky s dětmi.
h. Kulturní i sportovní vybavenost a aktivity
Lidé by uvítali rekonstrukci šaten a sociálních zařízení u sportovišť, samotné
rozšíření sportovišť, ozvučení stadionu, opravu oplocení a výstavbu tréninkových
hal, které by mohly sloužit v zimních měsících.
Účastníci také vyjádřili požadavek na kompletní rekonstrukci sokolovny.
Většina sportovních spolků také postrádá moderní sportovní vybavení, dresy,
míče, branky atd.
Zlepšit by také potřebovalo vybavení parku. Rozšířit by se měla místní zeleň.
Zejména novou výsadbou.
V Hostouni se také nachází divadlo, které nutně potřebuje nové kulisy.
Lidé si pochvalují služby místní knihovny, ta se však potýká s vysokou vlhkostí.
Tento problém by potřebovala vyřešit. Nejspíše pomocí nové vzduchotechniky.
Lidé tako vyzdvihli kulturní akce, při kterých dochází k setkávání komunity jako
Bartolomějské posvícení. Podporu podobných akcí by lidé také uvítali.
i.

Sociální a zdravotní služby

Zdravotní středisko je pouze na místní faře a chátrá. Potřebovalo by opravit a
zasloužilo by si větší vytížení.

j.

Bydlení

Okolí Hostouně je na bydlení oblíbenou lokalitou a stoupá v ní počet obyvatel.
Lidé by tento trend rádi podpořili, zejména směrem k mladým rodinám. Chtěli by
poroto podpořit výstavbu startovacích bytů.
k. Životní prostředí
Lidé trápí obavy ze záplav. Uvítali by úpravu koryta potoků, aby k záplavám
nedocházelo. Například vytváření různých poldrů a meandrů.
Okolí je navíc poměrně rovinaté a náchylné k silným poryvům větru, které občas
způsobí škody na majetku či úrodě. Pomoci by mohla výstavba větrolamů.
Účastníci také požadují více kontejnerů a sběrných dvorů na ekologickou likvidaci
odpadu. Tím by se mohl vyřešit problém s černými skládkami.
Na odbahnění už léta čeká místní rybník.
V.

Závěrečná diskuze

Lidé vyjádřili podporu místní akční skupině a kvitovali, že se někdo aktivně zajímá
o potřeby lidí v obci i okolí.
Výsledky byly přijaty většinou účastníků a budou zohledněny ve Strategii MAS.
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