
 
 
 

Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223 
 

„Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství zaměřených 
na prosazování rovných příležitostí žen a mužů“ 

 
Zápis z modulu 6 

V Kasejovicích dne 28. 2. a 6. 3. 2012 od 17.00 hodin  
 
Program jednání: 

1. Zahájení, seznámení se s přítomnými 
2. Zmapování stavu (plusy a mínusy v Kasejovicích a okolí) 
3. Kasejovice v roce 2020  
4. Shrnutí témat do oblastí 
5. Oblast volný čas 

a)   Práce ve skupinách 
b)   Vyhodnocení projektů – proveditelnost X dopad 

6. Oblast infrastruktura 
a)   Práce ve skupinách 
b)   Vyhodnocení projektů – proveditelnost X dopad 

7. Oblast životní prostředí 
a) Práce ve skupinách 
b) Vyhodnocení projektů – proveditelnost X dopad 

8. Závěr, zhodnocení 
 

V bodu 1  
Komunitní koordinátorka města Kasejovice Lenka Černá přivítala přítomné a pro ty, kteří přišli poprvé 
shrnula důvod setkání s veřejností, představila stručně projekt a vzdělávací kurz. 
Dále představila lektora přednášky PaedDr. Václava Petruse, starostu města Švihova.  
 
V bodu 2 
PeadDr. Václav Petrus představil sebe a úkol jednání a to hledání možností, jak zlepšit život občanů 
Kasejovic a okolí. 
Úkol: Říkejte, co si myslíte, že v Kasejovicích chybí za vybavenost, co by se mělo zlepšit a naopak, co 
je v Kasejovicích pozitivní, dobré, co dobře funguje a to z různých oblastí života. 
 
                                                                               
PLUSY MÍNUSY 
ZŠ a MŠ 
Podpora školství obcí 

Dětské hřiště u (v areálu) MŠ 
 

Chodníky Chodníky 
Komunikace 
Parkoviště 
Odvodnění I/20 
Chátrající domy 
Stavební pozemky 

Sportovní areál, hřiště, tělocvična 
Kulturní centrum 
Knihovna 

Koupaliště 
Taneční sál 
Dětské hřiště  
Kino 

Zdravotní středisko 
Lékárna 

Omezený provoz lékárny 
Terénní pečovatelská služba (náplň) 

Místní noviny 
Internet 

 

Kroužky pro děti 
Spolková činnost, mládež 

 

Příroda 
Životní prostředí 
Odpadové hospodářství 

Černé skládky 
Úbytek zeleně 
 

Obchody 
Pedikúra, masáže 

Obchody ve spádových obcích 
Kadeřnictví 



 
 
 
Výkup ovoce, palírna Moštárna 
Kostel 
Farář 

Mše v místních částech 

 Zatížení dopravou 
 
 

Ubývání obyvatel, jeho stárnutí 
Pracovní příležitosti 
Spoje, dopravní obslužnost 

 
V bodu 3 
Úkol: Které projekty se vám zdají důležité řešit a zabývat se jimi? (Důležitost označena barevnými 
cenovkami) 
 

KASEJOVICE V ROCE 2020  
NÁZEV PRIORITY BODY POŘADÍ 

Komunikace, chodníky, parkoviště, odvodnění I /20 2 6 
Koupaliště  7 3  
Dopravní obslužnost 9 2 
Rozšíření služeb pečovatelské služby 1 7 
Úbytek obyvatelstva, prázdné domy, chátrání domů  5 4 
Pracovní příležitosti, služby (kadeřnictví, lékárna, moštárna) 4 5 
Dětská hřiště (u MŠ a ve městě) 5 4 
Kino, taneční sál 4 5 
Černé skládky 7 3  
Obchody ve spádových obcích 1 7 
Zatíženost dopravou I/20 12 1 
 
 
V bodu 4 
Následovala malá přestávka a přepsání projektů do oblastí, která jsou k řešení:  
 
 

OBLAST CO SPADÁ DO TÉTO OBLASTI 
Volný čas (kultura, sport) Koupaliště, dětská hřiště, kino, taneční sál 
Infrastruktura Komunikace, chodníky, parkoviště, odvodnění 

I/20, chátrání domů, prázdné domy 
Životní prostředí 
 

Černé skládky, zatíženost dopravou 
 

Služby Dopravní obslužnost, obchody ve spádových 
obcích, služby 

 
V bodu 5  
Lektor vyzval přítomné, aby vytvořili tři pracovní skupiny.  
Úkol skupin: Vypište projekty z oblasti volný čas, které by bylo potřeba řešit a rozpracovat 
 
a) Práce ve skupinách 
 

I. SKUPINA 
 
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ u fotbalového stadionu (Kasejovice dolejšek) 
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ v areálu MŠ 
KOUPALIŠTĚ – obnova stávajícího rybníka „koupaliště“ 
TANEČNÍ SÁL – rekonstrukce sálu U Adamců 
 

 
 

II. SKUPINA 
 
KOUPALIŠTĚ – vyčistit a upravit okolí 
HŘIŠTĚ PRO VĚTŠÍ DĚTI- v parku lezecké stěny, lanové dráhy 
FILMOVÝ KLUB/MINIKINO v sále Kulturního centra 



 
 
 
 

III. SKUPINA 
 
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ v Podhůří ( a dalších spádových obcích) 
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ Kasejovice dolejšek 
ZAHRADA MŠ  (dětské hřiště) přístupná veřejnosti (i odpoledne) 
KOUPALIŠTĚ – stačilo by opravit staré 
KINO – využití Kulturního centra jako kino (minikino) 
TANEČNÍ SÁL – dohoda s JZD o levnějším nájmu 
MUZEUM – úprava interiéru, restaurování depozit 

 
 
 
b) Vyhodnocení projektů z oblasti životní prostředí - proveditelnost X dopad  
 
Projekty z předchozího bodu přítomní zařazovali do sítě, kde se zohledňovala náročnost na 
proveditelnost a dopad na občany. 
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DOPAD NA OBYVATELSTVO 

Vysvětlivky k tabulce 
Barva v tabulce: světlá barva – velký rozdíl mezi proveditelností a malým dopadem na veřejnost 
Tmavá barva: vysoká proveditelnost a vysoký dopad na obyvatelstvo  
 
1. Dětské hřiště u fotbalového stadionu (Kasejovice dolejšek)  
2. Dětské hřiště u MŠ  
3. Hřiště pro větší děti 
4. Dětská hřiště ve spádových obcích  
5. Koupaliště  
6. Kino – proveditelnost velká, návštěvnost vysoká, prostory by poskytla obec, nutné pouze vyřešit  
               otázku organizace a autorských práv 
 
7. Taneční sál JZD – proveditelnost pravděpodobná, návštěvnost středně vysoká, nutno vyřešit      
                                 po organizační stránce      
8. Taneční sál U Adamců  
9. Muzeum  
 
 
 
 
 



 
 
 
V bodu 6 
Úkol skupin: Vypište projekty z oblasti infrastruktura, které by bylo potřeba řešit a rozpracovat. 
 

a) Práce ve skupinách 
 
I.        SKUPINA 

 
OBCHVAT 
OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – Jánské náměstí 
KANALIZACE  - u „Šumavanu“ /ČOV 
PARKOVIŠTĚ  - u hřiště (na dolejšku) 
CHODNÍK – podél trati od náměstí ke škole 
REKONSTRUKCE JÁNSKÉHO NÁMĚSTÍ 
ALEJ - výsadba 
 

 
II.       SKUPINA 

 
DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ – nákladní doprava 
OBCHVAT – výhled, postup prací 
PŘETĚŽOVÁNÍ KAMIONŮ A NÁSLEDKEM TOHO POŠKOZENÍ NEDÁVNO 
OPRAVENÝCH POVRCHŮ – spolupráce s policií a celní správou  
ÚDRŽBA SILNIC SPÁDOVÝCH OBCÍ – údržba povrchů 
KANALIZACE VE SPÁDOVÝCH OBCÍCH – ČOV (kořenové) 
OCHRANA OBCÍ PŘED PŘÍVALOVÝMI DEŠTI 

 
 

III.      SKUPINA 
 
ZATÍŽENOST DOPRAVOU  - silnice I/20 
SNÍŽENÍ RYCHLOSTI – silnice I/20 (u zdravotního střediska) 
PŘECHOD PRO CHODCE (u zdravotního střediska) 
ODVODNĚNÍ – silnice I/20 (u radnice) 
OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ (u nádraží, Chloumecká) 
CYKLOSTEZKA – k „cihelně“ a dál na Lnáře 
ÚPRAVA CESTY KOLEM TRATI – od nádraží ke škole 
VLAKOVÁ ZASTÁVKA - „u Vítů“ (na hořejšku) 
OZNAČENÍ SLEPÁ ULICE – Komenského ul. u školy 
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST  

 
Pozn: Některá témata byla skloubena dohromady, jiná doplněna a další odložena na později, protože 
spadala do jiné oblasti, která bude teprve zpracovávána (dopravní obslužnost - služby), nebo 
odložena docela, protože na jejich provedení nemá obec vliv (obchvat).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

b) Vyhodnocení projektů z oblasti Infrastruktura - proveditelnost X dopad  
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DOPAD NA VEŘEJNOST 

Pozn. 12, 13 pro obtížnost provedení umístěny mimo tabulku 
 
Vysvětlivky k tabulce 
Tmavá barva -  malá náročnost na realizaci a vysoký dopad na obyvatelstvo  
 
Projekty 
 

 
1. Oprava místních komunikací – Jánské náměstí 
2. Oprava místních komunikací – u nádraží 
3. Oprava místních komunikací – „Chloumecká“ 
4. Oprava místních komunikací - Polánka 
5. Kanalizace – u „Šumavanu“ /ČOV 
6. Parkoviště u hřiště (na dolejšku) 
7. Chodník podél trati  - od nádraží ke škole 
8. Dopravní zatížení/zatíženost dopravou – I/20 
9. Přetěžování kamionů – ničení povrchů  
10. Kanalizace ve spádových obcích – ČOV (kořenové) 
11. Ochrana obcí před přívalovými dešti 
12. Snížení rychlosti – silnice I/20 (u zdravotního střediska) – téměř neproveditelné 
13. Přechod pro chodce – silnice I /20 (u zdravotního střediska) – téměř neproveditelné 
14. Odvodnění silnice I /20 (u radnice) 
15. Cyklostezka – k „cihelně“ a dál na Lnáře 
16. Vlaková zastávka „u Vítů“ (na hořejšku) 
17. Označení slepá ul. – Komenského ul. u školy  
 

 
 
 
V bodu 7 
Úkol pro pracovní skupiny: Vypište projekty z oblasti životní prostředí, které by bylo potřeba řešit a 
rozpracovat. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

a) práce ve skupinách 
 

I. SKUPINA 
 
ČERNÉ SKLÁDKY - Motorest 
PSÍ VÝKALY 
ZELEŇ U SILNIC 
ALEJ – vysazování stromů 
ŘEZ STROMŮ U SILNIC – sadařským způsobem 
SPALOVÁNÍ PLASTŮ 
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 
 

II. SKUPINA 
 
SBĚRNÝ DVŮR – rozšíření provozní doby 
ČERNÉ SKLÁDKY – likvidace (monitorování, fotopasti – třeba i jen „jako“, cedule) 
ÚDRŽBA (OŘEZANÍ) STÁVAJÍCÍCH POLNÍCH OBECNÍCH CEST – kaplička 
v Chloumku – „Šibenice“ 

 
III. SKUPINA 

 
ČERNÉ SKLÁDKY – Motorest, podél silnic 
PSÍ VÝKALY - pokuta 
KOUŘ Z KOMÍNŮ – Lenali, soukromé 
BIOODPAD – sezónní/celoroční 
VÝSADBA STROMŮ – hlavní komunikace 
ODPAD – kontejnery na plechovky a tetrapak 

 
Pozn: Některá témata byla skloubena dohromady, jiná doplněna nebo odložena docela, protože na 
jejich provedení nemá obec vliv (ořezávání stromů podél silnic).  
 

b) Vyhodnocení projektů z oblasti životní prostředí - proveditelnost X dopad  
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DOPAD NA VEŘEJNOST 

 
Vysvětlivky k tabulce 
Tmavá barva -  malá náročnost na realizaci a vysoký dopad na obyvatelstvo  
 
 



 
 
 
Projekty 
 

1. Černé skládky – Motorest, podél silnic – monitorování, (jako) fotopasti 
2. Psí výkaly 
3. Zeleň (podél silnic) – květinové záhony 
4. Alej/vysazování stromů podél komunikací? 
5. Údržba (ořezání) stávajících obecních polních cest- kaplička v Chloumku – 

„Šibenice“ 
6. Spalování plastů/kouř z komínů – Lenali, soukromé budovy 
7. Třídění odpadů – kontejnery na tetrapak 
8. Třídění odpadů – kontejnery na plechovky 
9. Sběrný dvůr – rozšířený provoz 
10. Bioodpad – sezonní/celoroční 

 
 
V bodu 8 
Na závěr byli přítomni požádáni o vyplnění zpětnovazebních dotazníků. 
 
 
VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ Z PŘEDNÁŠKY 2. 2. 2012 – MODUL 6 – 1 ČÁST 
Hodnocení se zúčastnilo 23 osob. 
 
6. modul Zpracování seznamu projektů, jako podkladů pro semináře 1 2 3 4 5 
Hodnocení lektora – vystupování, osobní charizma, způsob komunikace (PaedDr. 
Václav Petrus) 

23     

Hodnocení organizační stránky modulu 20 3    
Hodnocení obsahové stránky modulu 1 19 2    
                                                      ANO NE  
Byly úvodní informace k průběhu modulu dostatečné? 22 1 
Splnila tato část kurzu Vaše očekávání? 23  
Odpovídá seznam témat Vašim představám? 23  
Byla diskuze dostatečně motivující? 23  
Zúčastníte se některého z navazujících seminářů? 22 1 
1Dva účastníci nezodpověděli (zřejmě omylem) tuto otázku. 
 
 
VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ Z PŘEDNÁŠKY 6. 3. 2012 – MODUL 6 – 2. ČÁST 
Hodnocení se zúčastnilo 17 osob. 
 

6. modul Zpracování seznamu projektů, jako podkladů pro semináře 1 2 3 4 5 
Hodnocení lektora – vystupování, osobní charizma, způsob komunikace 
(PaedDr. Václav Petrus) 

15 2    

Hodnocení organizační stránky modulu 15 1 1   
Hodnocení obsahové stránky modulu 16 1    
                                                      ANO NE  
Byly úvodní informace k průběhu modulu dostatečné? 17   
Splnila tato část kurzu Vaše očekávání? 17   
Odpovídá seznam témat Vašim představám? 16 1  
Byla diskuze dostatečně motivující? 17   
Zúčastníte se některého z navazujících seminářů? 16  11 

 1 Neví 
 
 
Na závěr komunitní koordinátorka Kasejovic Lenka Černá poděkovala přítomným za účast a za práci 
ve skupinách a přítomné pozvala na projednávání konkrétních projektů v seminářích, které se 
uskuteční od června 2012 a kde bude hned v prvním semináři věnován prostor k vytipování projektů 
z oblasti služeb, na které v této přednášce nezbyl čas. 
 
Dne 27. 3. 2012  
Zapsala Lenka Černá (komunitní koordinátorka Kasejovice) 


