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Schválený zastupitelstvem dne: 9. 11. 2016 usnesením 05/06/2016

1. Úvod
Tento plán rozvoje obce vznikl za účelem stanovení dlouhodobé koncepce rozvoje
s ohledem na priority rozvoje. Součástí plánu je analýza stávající situace, závěrem
analytické části je SWOT analýza. Následuje strategická část – definování strategické
vize, určení základních strategických oblastí rozvoje, cílů v jednotlivých oblastech a
způsobů, jak je naplnit. V rámci zpracování plánu bylo provedeno dotazníkové šetření,
jehož výstupy jsou zahrnuté v plánu.
Obec Bašnice leží v Královéhradeckém kraji, v okrese Jičín, nedaleko města Hořice.
Obec s výměrou 608 ha a 200 obyvateli spadá do oblasti Podzvičinska. Vedení obce
realizuje spíše menší investiční projekty z vlastních zdrojů a snaží se podílet na
projektech v rámci meziobecní spolupráce. Obec je členem Mikroregionu Podchlumí,
Svazu měst a obcí ČR a MAS Podchlumí.
Strategický plán rozvoje obce je v souladu se strategií rozvoje Královéhradeckého kraje.
Vize Královéhradeckého kraje, tj. „Královéhradecký kraj – místo pro kvalitní život“, se
promítá do cílů samotné obce a navazuje na ni. Výchozí podmínky, totiž rovnoměrný
rozvoj měst a obcí, vysoká kvalita života obyvatel, posilování konkurenceschopnosti a
vzdělanostní struktury regionu, jsou integrovány do plánu rozvoje. Plán rozvoje obce
Bašnice je tak v souladu s nadřazenými strategiemi rozvoje.

2. Analytická část
Informace o území
Obec Bašnice spadá do okresu Jičín a náleží pod Královéhradecký kraj. Příslušnou obcí
s rozšířenou působností je město Hořice. Obec Bašnice se v nadmořské výšce 266 m. n.
m. rozkládá asi 24 kilometrů jihovýchodně od Jičína a 5 kilometrů jihozápadně od města
Hořice a 25 kilometrů od Hradce Králové. Obec má dvě části – Bašnice a Zvinovská
osada.
Obec Bašnice geograficky spadá do Mikroregionu Podchlumí. Podchlumí spadá do
turistické oblasti Podzvičínsko-Podkrkonoší. Název mikroregionu je dán polohou na
svazích výrazného terénního hřbetu – chlumu, prudce spadajícího do rovinatého Polabí
a ze severu oddělujícího území od drsného podhůří Krkonoš. Hřeben chlumu dělí vodní
toky Javorka a Bystřice na tři části – Mlázovický chlum, Hořický chlum a Vřešťovský
chlum. Chlum je tvořen mohutnými ložisky kvalitního (cenomanského) pískovce,
vhodného pro práce stavební i sochařské. Pískovec se stal zdrojem obživy zdejšího
obyvatelstva a vtiskl i výraznou tvář zdejší architektuře. Území je díky pískovci a
koncentraci zde působících kameníků a sochařů plné drobných kamenných památek.
Tradice zpracování kamene a sochařství v Podchlumí přetrvává (město Hořice je

nazýváno městem kamenné krásy a každoročně zde probíhají sochařská sympozia) a je,
spolu s ovocnářstvím a zelinářstvím, jedním z nejvýraznějších oborů regionu.
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Historie obce Bašnice
První písemná zmínka o existenci osady (dříve Bašněves, též Baschnitz) ležící 4 km
jihozápadně od Hořic pochází z roku 1318, kdy je zmiňován vladyka Petr z Bašněvsi.
Ve vsi byly dva poplužní dvory, u jednoho z nich stála tvrz; kdy a kým byla vystavěna,
však není známo. Koncem 14. století držel bašnické zboží Jan Kule z Bašněvsi erbu kozí
hlavy, po něm Uzíkové z Bašněvsi, užívající zřejmě totéž nebo podobné erbovní
znamení. První zpráva o tvrzi pochází až z roku 1499, kdy ji od Václava a Markvarta
Uzíků z Bašněvsi koupil Jan Krupý z Probluze. Bašnice se tehdy staly střediskem malého
statku, k němuž patřilo ještě pět dalších vesnic. V roce 1521 jej získal Vojtěch
z Pernštejna, který připojil nabytý majetek ke svému chlumeckému panství. Tvrz tak
ztratila význam jako sídlo vrchnosti a v roce 1542, kdy Bašnici koupil Zikmund ze Smiřic,
byla již pustá. Podle ústní tradice stávala poblíž mostu přes Bašnický potok nedaleko
zvoničky.

Prapor a znak obce
Návrhy znaku a praporu obce spojují připomínku někdejší tvrze (volné zlaté cimbuří)
s figurami převzatými z erbu významného majitele osady na přelomu 15. a 16. století
Jana Krupého z Probluze (stříbrné břevno v modrém poli a barevně upravené lilie
na stoncích z klenotu jeho erbu). Byl to Jan Krupý z Probluze, za něhož se obec stala
správním centrem byť malého, ale samostatného statku. Návrh doplňuje připomínka
místní zvoničky. Dominantní modrá barva ve spojení se stříbrnou symbolizují rovněž
potok protékající obcí. Veškeré figury byly převzaty jak do znaku tak i praporu obce.

Historie

rozdělení politického okresu









1850-1868 Hořice
1868-1903 Hradec Králové
1903-1935 Nová Paka
1935-1942 Hořice
1942-1945 Dvůr Králové nad Labem
1945-1960 Hořice
od 1960 Jičín

Rozdělení dle soudního okresu



1850-1960 Hořice
od 1960 Jičín

2.1.

Obyvatelstvo

Demografická situace
Počet obyvatel v obci Bašnice se dlouhodobě kolem 200 obyvatel, s mírným kolísáním v
čase. Věkové rozložení obyvatel též vykazuje pozitivní trend – postupně roste skupina
mladých do 15 let a rovněž dochází k postupnému růstu skupiny ekonomicky aktivních
obyvatel. V současnosti žije v obci velká skupina mladých lidí a rodin.

Období: 31. 12. 2015
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V následující tabulce je vidět rozdělení obyvatelstva podle věku. Výsledky jsou
v naprostém souladu s předchozími grafy – skupina mladých a seniorů je téměř stejná,
s mírnou převahou skupiny seniorů. Průměrný věk obyvatel je 43,7 roku. Bude-li
pokračovat nastolený trend od roku 2013, skupina mladých se bude dále zvyšovat a
poroste též i počet obyvatel obce.

Území: Bašnice
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Sociální situace
Obec nemá problémy se sociálně vyloučenými lokalitami, s výskytem sociopatologických
jevů, národnostními menšinami a ani se sociálně slabými obyvateli či skupinami obyvatel.
V obci nejsou národnostní menšiny.
Spolková činnost v obci
Kulturní výbor obce - Klubík rodiče dětem Bašnice
Tento spolek byl založen místními obyvateli obce Bašnice – je určen dětem v obci. Klubík
s dětmi pořádá různé akce, setkání a zájmovou činnost. Mezi oblíbené akce patří
Pohádkový les, Halloween, cyklovýlety, dílničky, výlety do kina, grilování, soutěže na
dětském hřišti, dětský den,…
SDH Bašnice
Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založen v roce 1911. SDH se může pyšnit
historickou stříkačkou, která je v majetku obce. SDH v Bašnici má 3 mužské družstva.




zásahová jednotka
muži + veteráni
sportovní hasiči

Družstva jsou velmi akční v účasti na soutěžích. Každý rok se účastní několika soutěží,
největším úspěchem byla asi účast v Extralize ČR a Východočeské hasičské lize.
Mužstvo skončilo v lize na úžasném 3. místě ze 42 mužstev. Tradičně také pořádají
každý rok „Hasičský ples“ spolu s SDH Sukorady, který se těší velké oblibě a účasti nejen
místních obyvatel, ale i obyvatel okolních obcí.

Tělovýchovná jednota SOKOL Bašnice z.s.
TJ Sokol Bašnice vznikl v roce 1920. K dnešnímu má spolek 51 členů. Pod TJ Sokol patří
nohejbalisté, volejbalisté a hráči ping pongu.
Základním účelem a hlavní činností je:
a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných
a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové
podmínky
b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti,
zejména pak mládeže
c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá
d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních,
etických, estetických a mravních pravidel
e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a
samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci
f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.
v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou
činností.
Myslivecké sdružení „Lověna“ Dobrá Voda
Toto myslivecké sdružení vlastní v obci odchovnu bažantů a zabývají se jeho intenzivním
chovem. Roční produkce se pohybuje kolem 2200 – 2500 kusů.
Honitba Bašnice se nachází v oblasti Podkrkonoší. Jedná se převážně o polní honitbu o
celkové výměře 3174 ha. Z toho lesní plochu tvoří 676 ha lesních ploch a 2498 ha ostatní
plochy.

Akce pořádané v obci
Obec Bašnice je velmi akční v pořádání různých akcí, velká část z nich je určena pro děti.
Mezi velkou akcí pořádanou v obci je 43. ročník volejbalového turnaje na 3 antukových
hřištích v obci. Pravidelnou akcí v obci je i 4. ročník Pohádkové lesa, který je doprovázen
soutěžemi a pohádkovými postavičkami. V obci se již 3. rokem pořádá „ Májová vyjížďka“,
která je provázena průvodem a přehlídkou historických traktorů. Pravidelné akce jsou i
v pořádání turnajů v nohejbale a ping pongu, hasičské soutěže, dětský den, dětský
maškarní ples, Hasičský ples, pálení čarodějnic nebo rozsvěcení vánočního stromu.
Obec pořádá i sjezd rodáků, kteří se do obce sjíždějí vždy 1x za 5 let, dále obec pořádá

hudební koncerty, dětský příměstský tábor nebo hasičský ples, který je ve spolupráci
s obcí Sukorady.
Informování občanů o dění v obci
Informace jsou předávány tradičním způsobem prostřednictvím obecních vývěsek.
Současně jsou obyvatelé informováni rozhlasem nebo prostřednictvím www stránek
obce, kde se mohou dozvědět o plánovaných akcích a dění v zastupitelstvu, prohlédnout
fotky z jednotlivých akcí apod.
Hospodářství
Ekonomická situace

V obci je k 31. 12. 2015 registrovaných celkem 53 podniků, z toho 22 podniků je se
zjištěnou aktivitou. Nejvíce převažují podniky zaměřené na průmyslovou a zemědělskou
činnost a 3 podniky se zaměřují na profesní, vědecké a technické činnosti. Další podniky
v obci Bašnice se potom zaměřují na činnosti v oboru velkoobchodu a maloobchodu a
stavebnictví. V obci Bašnice jsou dvě větší firmy - firma zaměřená na zemědělskou
(živočišnou i rostlinnou) výrobu - Zemědělské družstvo Bašnice a firma COLAS CZ, která
se zaměřuje na silniční stavitelství.
Období: 31. 12. 2015
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Registrované
podniky
Celkem
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl celkem
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba
motorových vozidel
H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování
a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké
a technické činnosti
N Administrativní a
podpůrné činnosti
O Veřejná správa
a obrana;
povinné sociální zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče

R Kulturní, zábavní
a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti
X nezařazeno

.

.
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Dle právní formy je členění následující:
Podnikatelské subjekty podle právní formy
Období: 31. 12. 2015
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Zemědělské družstvo Bašnice
Zemědělské družstvo Bašnice hospodaří na 1320 ha zemědělské půdy nedaleko Hořic v
malebném Podchlumí v okrese Jičín. Hlavním zaměřením podniku je produkce obilí na
cca 550 ha, zejména pšenice a krmného ječmene, produkce cukrové řepy na 200 ha a
pěstování máku na 60 ha. Zemědělské družstvo chová stádo 360 ks holštýnských krav a
ročně se vykrmí cca 170 býků. Na ploše cca 70 ha sadů jsou produkovány především
jablka konzumních odrůd Golden delicious, Idared, Jonagold, Jonagored a Bohemia a
rovněž třešně. Družstvo je držitelem označení Regionální produkt Podkrkonoší Bašnická jablka. Nově také má ocenění i za vlastní český mák - Regionální produkt
Podkrkonoší – Bašnický mák.
Více zde: http://zdbasnice.webnode.cz/o-nas/
COLAS CZ, a. s.
Společnost COLAS CZ, a.s. navázala na dlouhou tradici a zkušenosti společností Silnice
Jihlava, Silnice Znojmo a Silniční stavitelství Praha v oblasti silničního stavitelství, která
sahá
až
k
předválečným
pracovištím
správy
státních
silnic.
Předmětem činnosti společnosti COLAS CZ, a.s. jsou standardní práce silničního
stavitelství - výstavba, rekonstrukce, opravy a další práce na
pozemních komunikacích a mostech, dále těžba kamene a
výroba drceného kameniva, výroba modifikovaných asfaltů a
asfaltových emulzí a výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí.
Více zde: https://www.betonserver.cz/colas-basnice
Jedním z významných zástupců podnikatelských subjektů byl i Cukrovar v Bašnici.
Cukrovar Bašnice - také: Hořická společná rolnická cukrovárna u Dobré Vody
Slibné začátky cukrovaru končily krachem a změnou majitele. Česká společnost pro
průmysl cukerní, která továrnu získala, provoz modernizovala a zefektivnila. Původní
architektonický ráz zcela změnila radikální, nicméně zdařilá přestavba z roku 1924.
Bašnice se od té doby staly vzorovým závodem a toto postavení si cukrovar udržel až
do zrušení po kampani 1998/1999. Nevyužívaný areál s pozemky získal nový majitel,
nechal jej v letech 2004–2005 srovnat se zemí

Obec podporuje podnikatelské záměry obyvatel a je ochotná ke spolupráci
s podnikatelskými subjekty.
Z dostupných služeb mohou občané využívat obchod – pojízdnou prodejnu s masem,
která jezdí do obce 1 x za 14 dní. Klasický obchod je zastoupený obchodem COOP Nová
Paka, kde v letošním roce došlo k prodeji pozemku pod obchodem. V obci funguje místní
hospoda, která je v majetku obce a obcí je pronajímána. V hospodě se denně kromě
pondělí vaří obědy a možnost posezení je i na zahrádce. Z dalších služeb lze jmenovat i
knihovnu, která je v budově obecního úřadu a má navázanou spolupráci s knihovnou
v Jičíně, kde dochází každého půl roku k výměně knih. V obci lze využít i službu
Czechpoint. Obec má k dispozici pronájem nebytových prostor (pergola a sál), kde lze
pořádat oslavy a různá společenská setkání. Obec vlastní vysokozdvižný žebřík, který
občanům může také pronajímat.
Obec leží v atraktivní lokalitě Podchlumí, v blízkosti turistických cílů, jako jsou Hořice,
Jičín či Hradec Králové. Sama ale na cestovním ruchu neprofituje a nepatří to ani k jejím
cílům.
Obec nemá na svém území žádnou zajímavost nebo turistický cíl. Dnes v obci najdeme
pomník obětem 1. sv. války a v křižovatce cest boží muka z roku 1767, postavená
nákladem Tobiáše Jaroše.
V návrhu na zápis do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek je lokalita na
parcele č. 422/3 – soubor 16-ti slovanských mohyl z 9. stol. Lokalita se nachází v
Bašnickém lese cca 150m od odchovny bažantů směrem k Dobrovodskému rybníku.

Obcí prochází cyklotrasa č. 4143, ale pro obec nenese žádné výhody. Přímo v obci je k
dispozici antukové hřiště, kde je možno zahrát si např. volejbal. Severozápadním směrem
od Bašnice ve vzdálenosti 35 km se rozléhá nejznámější část Českého ráje – Prachovské
skály, ráj pro turisty a horolezce. Vybrat je možno ze dvou prohlídkových okruhů.

Silně rozčleněná plošina vznikla z usazenin pískovců, slínovců a
opuk v druhohorách. Křídovými horninami pronikly v neogénu drobná vulkanická tělesa a
přispěly tím k rozrušení celistvosti plošiny, která se začala působením vody a větru
rozpadat na jednotlivé skalní bloky, věže a sloupy. Skalní útvary Prachovských
skal dosahují výšky až 40 metrů. Hustá síť turistických značek vás provede roklemi,
stržemi, úžlabinami, po vršcích pískovcových skal s vyhlídkami a kouzelnými zákoutími.
Mezi nejnavštěvovanější místa patří Vyhlídka Českého ráje, Americká sluj, vyhlídka prof.
Hekena či Císařská chodba. V horkých letních dnech se unavení turisté mohou osvěžit v
přírodním
koupališti U
Pelíška,
pojmenovaném
po
duchu
těchto
skal.
Velký okruh vás seznámí s velkým množstvím zajímavých míst Prachovských skal a je
nejatraktivnější a nejzajímavější cestou skalními masívy. Pro méně náročnou prohlídku
skal vám poslouží kratší Malý okruh, asi 1,5 km dlouhý, který vede nádherným
prostředím Císařské chodby a najdete zde dvě vyhlídky.
V roce 1933 bylo území prohlášeno za přírodní rezervaci a v roce 2002 byla rezervace
připojena k Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Nachází se tu pozůstatky
středověkého hradu Pařez a velké množství vyhlídek. Z lesa vystupují obří pískovcové
skály, mezi kterými vedou úzké cestičky a strmé schůdky. Mají také nejstarší lezeckou
historii v zemi. Střed tvoří romantické skalní město štíhlých vysokých věží a pilířů, mezi
kterými jsou hluboké a těsné rokle.

Trh práce
V současné době je v obci 45% ekonomicky aktivních obyvatel. Vzhledem k současnému
růstu populace o mladé lidi a mladé rodiny, lze očekávat navýšení počtu ekonomicky
aktivních obyvatel. Část podniká jako fyzická osoba, většina lidí je v zaměstnaneckém
poměru.
Vzhledem k tomu, že jsou v obci 2 větší firmy, mohou obyvatelé najít pracovní uplatnění
přímo v obci. Ostatní obyvatelé za prací musí dojíždět. Nejčastěji dojíždí do Hořic, Jičína,
Lázní Bělohrad, Nového Bydžova nebo Hradce Králové. Vzhledem k blízkosti větších
sídel není dojížďka za prací problém.

2.2.

Infrastruktura

Technická infrastruktura (v obci, v jednotlivých částech)
Obec Bašnice má územní plán, který byl v roce 2014 zdigitalizován.

Zásobování pitnou vodou
Obec má vlastní vodovodní řád. Realizace stavby začala v roce 2011, kdy společnost
VOS Jičín pomocí dotačního titulu, který obec Bašnice získala, začala vodovod stavět.
Dokončení vodovodu bylo v roce 2013. Nyní vodovod spravuje firma VOS Jičín, která si
účtuje vodné. Stočné platí za obyvatele obce Bašnice obec sama v plné výši.
Plynofikace
Obec na svém katastrálním území nemá zaveden plyn a ani o jeho zavedení neuvažuje.
Kanalizace
Kanalizace v obci je už více jak 90 let, kanalizace je obecní a obec v plné výši dotuje
odběry vzorků. V Bašnicích je navrženo vybudování splaškové kanalizace s likvidací
odpadních vod v obecní ČOV jižně od obce – zastavitelná plocha Z3. Do doby realizace
budou odpadní vody nadále zachycovány a likvidovány individuálně v jímkách, žumpách
a septicích řádně provozovaných (dobrý technický stav, 3 komory, vyvážení 2 x ročně
apod.) s možností provedení opatření ke zlepšení čistícího efektu (intenzifikace septiků,
instalace domovních ČOV, dočišťovací filtry apod.). U nových staveb i stávajících jímek
je potřeba legislativně zajistit a dbát na ekologické likvidování splašků a kalů (vzniklé kaly
musí být likvidovány kompostováním nebo vyváženy na čistírnu odpadních vod Hořice).
V případě výstavby vodních děl (např. ČOV napojené do vodního toku) je nutno
postupovat dle platného vodního zákona.
V místní části Zvinovská zůstane zachován individuální způsob shromažďování
splaškových vod v nepropustných bezodtokových jímkách na vyvážení a následným
likvidováním kalů kompostováním nebo vyvážením na čistírnu odpadních vod Hořice.

Technická infrastruktura
Stávající vedení VN 35 kV vč. OP jsou stabilizovaná. Rozmístění stávajících trafostanic
je vyhovující a není uvažováno s jejich změnou. Pro pokrytí případných zvýšených nebo
nových nároků na dodávku elektrické energie mohou být některé stávající trafostanice
upraveny nebo přezbrojeny na vyšší výkon, případně instalována nová TS na stávající
přípojku do areálu zrušeného cukrovaru.
Pokrytí telefonním signálem je v obci dobré, obec nevykazuje žádné výpadky
poskytovatelů na mobilní sítě. V obci je zaveden bezdrátový internet.
Odpadové hospodářství

Obyvatelé mají k dispozici kontejnery pro tříděný odpad, mobilní kontejnery na
velkoobjemový odpad, mobilní kontejner na svoz nebezpečného odpad a vyhrazené
místo na shromažďování železného šrotu, elektroodpadu a místo na systém sběru a
shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce.
Tuhý komunální odpad se vyváží na řízenou skládku mimo správní území obce. Odvoz
tuhého komunálního odpadu i sběr nebezpečného odpadu zajišťuje firma FCC Lodín.
Obec zavedla úlevy na poplatcích pro děti do 6 let, které jsou od placení poplatků
osvobozeni úplně. Rodiče za děti, které studují, platí jen 50% z celkové ceny za svoz
komunálního odpadu.

Dopravní infrastruktura
Obec leží na západní části na silnici II/326, západní část obce při západní straně
komunikace III/32348 směrem na Bříšťany, východní část obce při západní straně
komunikace III/32612 směrem na Milovice u Hořic a severně od obce při západní straně
komunikace III/3267 směrem na Dobrou Vodu u Hořic. V katastru obce jsou kromě ní
ještě místní komunikace. Stav komunikací je uspokojivý a průběžně na nich probíhají
opravy. V obci je zajištěna pravidelná autobusová doprava. Železniční zastávka je v
Dobré Vodě u Hořic, která je vzdálena 2 km. Nejbližší nájezd na dálnici je u Hradce
Králové, která vede přes Chlumec nad Cidlinou na Prahu – dálnice D11, vzdálenost 27
km, dojezd 25 min. Další dálnice je dálnice D10, která vede z Turnova přes Mladou
Boleslav do Prahy. Vzdálenost na dálnici je 58 km, dojezd 55 min.
Parkovací místa jsou řešena převážně u domů, u OÚ je zřízeno parkoviště s 4
parkovacími místy. Parkovacích míst je dostatek a odpovídají potřebám obyvatel obce.

Cyklostezky a cyklotrasy
Cyklotrasa č. 4143 Milovice - Domoslavice
Obtížnost této cyklotrasy je lehká, vede po komunikaci III, třídy, po zpevněné účelové
komunikaci (většinou asfalt a šotolina).
PRŮBĚH CYKLOTRASY
0.00 km Milovice u Hořic, (275.00 m. n. m.) Město nebo obec
2.00 km Bříšťany, (260.00 m. n. m.) Město nebo obec
4.00 km Bašnice, (265.00 m. n. m.) Město nebo obec
5.00 km Sukorady, (255.00 m. n. m.) Město nebo obec
7.00 km Lískovice, (260.00 m. n. m.) Město nebo obec
11.00 km Domoslavice, Místní část
Dopravní obslužnost
Dopravní obslužnost zastupují v obci dva dopravci – Bus line a. s. a Arriva. Tito dopravci
nabízejí spojení obce s Hořicemi a Novým Bydžovem.
Bašnice – Hořice, dojezd cca 12 min, celkem 13 spojů, první spoj jede ráno v 5:03 a
poslední spoj do Hořic odjíždí z Bašnice v 17:21
Bašnice – Nový Bydžov, dojezd bez přestupu je 31 min, 18 km, s přestupem v Myštěvsi
nebo Hořicích je cca 1 hod 10 min. Tento spoj má celkem 10 časových oken, první spoj
jede ráno v 5:29 a poslední v 17:25.

2.3.

Vybavenost obce

V obci je hostinec, sokolovna se společenským sálem, dětské hřiště, hřiště s tenisovými
kurty, pravidelně se zde pořádají soutěže hasičů a volejbalové turnaje. Obec je součástí
Svazu obcí Podchlumí.
V obci byla vybudována kanalizace a vodovod. Občanům slouží knihovna, kulturní
zařízení, hřiště a tělocvična. Aktivním spolkem je sbor dobrovolných hasičů a TJ Sokol,
který pořádá např. volejbalové turnaje. Pro využití volného času je v obci k dispozici
sportovní hřiště a dětské hřiště. Dále bychom v obci našli knihovnu. Místní obyvatelé
mohou využívat veřejný vodovod. Nejbližší místo se železniční stanicí je Dobrá Voda u
Hořic
Školství

Obec nemá vlastní vzdělávací zařízení. Občanům slouží mateřská školka v Dobré Vodě
u Hořic (dojezd 1.8 km, 3 min).
Základní škola do 5. ročníku je rovněž v Dobré Vodě u Hořic, poté děti dojíždí do Hořic
(dojezd 5.4 km, 6 min).
Zdravotnictví
Lékařské služby v obci dostupné nejsou, za lékařskými službami jezdí obyvatelé do
blízkých Hořic, kde jsou základní ordinace lékařů (praktický lékař, dětský lékař,
stomatolog a další specializované ambulance). V Hořicích jsou dostupné lékárny a je tu i
detašované pracoviště záchranné služby. Nemocnice je pak nejbližší v Jičíně a Hradci
Králové.
Sociální péče
V obci nejsou dostupné služby sociální péče. Obec Bašnice plánuje v budoucnu sjednat
spolupráci s městem Hořice, kde jsou nejbližší zařízení tohoto typu. Kromě léčebny pro
dlouhodobě nemocné je zde dostupný i denní stacionář, domov pro seniory, domov pro
seniory se zdravotním postižením či domov se zvláštním režimem. V Hořicích také fungují
sociální poradny a zařízení pro mladé.
Podmínky pro život seniorů v obci jsou ztížené, pokud nejsou senioři mobilní, čímž je dost
omezena možnost dopravy za potřebnými službami. Jinak jsou podmínky pro život
seniorů dobré, díky bohatému kulturnímu a společenskému životu mají možnosti pro
setkávání a nezůstávají v izolaci.
Kultura a péče o památky
Obecní úřad je velice aktivní ve vytváření vhodných podmínek pro setkávání lidí a
budování vzájemné pospolitosti. V budově OÚ byl renovován sál, sloužící pro setkávání
lidí, mají možnost akcí pod pergolou.
Návštěvnost kulturních a pořádaných akcí je dobrá, viditelná je určitá separace skupin
obyvatel podle věku.
Obec pravidelně podporuje a sponzoruje různé sportovní a kulturní akce v obci. Podporu
obec dokazuje poskytnutím sportoviště zdarma, nákupem diplomů, trofejí a věcných cen
na různé soutěže, udržováním sportoviště, nákupem sportovního náčiní (míče, pálky,
hole, antuka na hřiště) nebo mediací samotné akce.

V okolních obcích je dostupnost kulturních zařízení výborná. Jak město Hořice, tak i Jičín
a samozřejmě Hradec Králové poskytují dostatek příležitostí ke kulturnímu vyžití (divadla,
kina, koncerty, festivaly, slavnosti apod.)

Knihovna
V rámci úředních hodin obecního úřadu lze navštívit místní knihovnu, která obsahuje
373 výtisků. Dále knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně zapůjčuje několik dalších knih
z výměnných fondů a nabídka je pravidelně aktualizována. Seznam je k dispozici na
webových stránkách obce.
Zajímavosti v okolí:

Autocamp Milovice
Autokemping „Milovice u Hořic" se nachází na silnici I/35 mezi Hradcem Králové a
Jičínem. Rozloha kempu je 3,60 ha a ubytovat se zde mohou jak návštěvníci s obytnými
přívěsy, tak stany. K dispozici je 65 elektrických přípojek (10AMp). Kapacita 60 karavanů
a 40 stanů. Kemp je otevřen od 1. května do konce září.
Dále kemp nabízí pobyt v bungalovech, chatkách nebo ve stabilních obytných přívěsech
v provedení 2, 3 a 4 lůžkových o celkovém počtu 190 lůžek. Kemp nabízí zajištění
stravování v restauraci Klub Milovice. Zde lze pořádat různá školení, svatební hostiny

včetně možnosti ubytování. Kemp je certifikován sdružením Kempy a chatové osady ČR
a označen za vhodný pro rodiny s dětmi. Za služby v kempu lze platit platební kartou.
CAMP LODÍN
Camp Lodín nabízí ubytování v chatkách, stanech nebo v karavanech. Kemp je otevřen
od začátku května do konce září a je vhodný pro seniory a rodinné dovolené. Vybavenost
kempu je dobrá, kemp nabízí ve svém areálu kuchyňku, společenskou místnost,
elektřinu, prádelnu, ohniště, hřiště na míčové sporty, minigolf, půjčovnu kol, tenisové
hřiště, stolní tenis, wifi pokrytí v celém areálu, sprchy, bezbariérové wc, parkoviště a
ostrahu objektu. Pro děti lze využít dětské hřiště cca 200 m od kempu, nově i 2 dětské
lanovky, houpačky a dětský koutek. V kempu jsou povoleni psi. Na recepci se návštěvníci
kempu dorozumí česky, slovensky a anglicky. Kemp získal certifikaci Campinos a
Campling Wilser. Ke koupání lze využít místní koupaliště s tobogánem.
ZOO Dvůr Králové, dojezd 18 km

ZOO Dvůr Králové nabízí venkovní i vnitřní prohlídky
exotických i afrických zvířat, dále botanickou zahradu, safari
mezi volně žijícími zvířaty a spoustu dalších atrakcí nejen pro
děti, ale i dospělé.
Obří akvárium Hradec Králové, dojezd 21 km
ENVI DŮM s Obřím akváriem v samém centru Hradce
Králové má svým návštěvníkům nabídnout bezprostřední
kontakt s tropickou přírodou, chvíle odpočinku a sportu. Obří
akvárium bylo otevřeno v roce 1998.

Aquapark Hradec Králové, dojezd 21 km
Aquapark Hradec Králové nabízí řadu atrakcí, ze kterých si
každý návštěvník jistě vybere. Lze se projet tobogánem,
zaplavat si v bazénu, užít si umělé vlnobití, poležet si ve
vířivce či horkém bazénku.

Aqua centrum Jičín, dojezd 21 km

Aqua centrum Jičín se nachází v blízkosti centra města Jičín a
nabízí plavecké a oddechové centrum pro všechny. Obsahuje
bazény, sauny, atrakce, masáže, občerstvení a mnoho
dalšího.
Zámek Kuks, dojezd 22 km
Jedinečný barokní komplex založený F. A. Šporkem, jehož
stavba byla zahájena r. 1692. Nejprve byla vybudována
lázeňská budova při léčivých pramenech, 1695 byly již lázně v
provozu.
Rozhledna Čeřovka – Milohlídka, dojezd 22 km
Při pohlednu na samotnou stavbu rozhledny každého návštěvníka
napadne, že jde spíše o nějakou středověkou věž. Nejzajímavější
pohled je pak ze strany od čedičového lomu v jižní části kopce.
Koupaliště Hradec Králové, dojezd 22 km
Koupaliště v Hradci Králové obsahuje tyto atrakce: plavecký
bazén s 5 drahami, rekreační bazén s proudovým kanálem,
perličkou, chrličem a masážními tryskami, dětský bazén se
skluzavkami, vodním ježkem, sedacími bójkami.

Sport a tělovýchova
Podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity v obci jsou dobré. Obec leží v klidném
prostředí poskytujícím dobré podmínky pro cykloturistiku (s dobrým napojením na
cyklotrasu 4143).
V obci je k dispozici dětské hřiště a 3 antukové kurty.
V okolních obcích a blízkých městech je dostupnost sportovních zařízení výborná. Jak
město Hořice, tak i Jičín a samozřejmě Hradec Králové poskytují dostatek příležitostí.
Dětské hřiště bylo vystavěno v r. 2013 a je umístěno v blízkosti Sokolovny v Bašnicích
za obecním úřadem.
Vybavení hřiště:






Orlí hnízdo: pro děti od 3 do 9 let jen v doprovodu dospělé osoby (nejvíce 2 děti)
Šestihran: pro děti od 3 do 12 let (děti do 9 let s doprovodem dospělé osoby,
nejvíce 4 děti)
Multifunkční sestava: pro děti od 3 do 12 let (děti do 9 let jen s doprovodem
dospělé osoby, maximálně 6 dětí na sestavě)
Pružinová houpadla: pro děti od 3 do 12 let (děti do 6 let jen s dospělé osoby,
uživatelé dle počtu sedátek)

2.4.

Životní prostředí

Stav životního prostředí
Celková katastrální plocha obce je 613 ha, z toho orná půda zabírá 68%. Pětina katastru
obce je osázena lesním porostem. Vzhledem ke geografické poloze bychom nalezli v
obci velmi málo ploch s travním porostem.

Druhy pozemků (ha)

31. 12. 31. 12.
2014
2015

Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

612,65
419,23
379,50
6,66
0,14
32,92
193,42
146,86
3,09
11,78
31,69

612,65
419,23
379,50
6,66
0,14
32,92
193,42
146,86
3,09
11,59
31,87

Rozdělení pozemků
Zahrada

Ovocný sad

Trvalý travní porost

Lesní pozemek

Vodní plocha

Zastavěná plocha a nádvoří

Ostatní plocha
3%

0%

14%
1%

14%

5%

63%

Obec Bašnice má zpracovaný Územní plán, který byl v roce 2015 plně zdigitalizován.
Územní plán je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Kvalita vody i ovzduší je výborná, míra ohrožení hlukem minimální. Zdroje znečištění, ani
lokality s ekologickými zátěžemi v obci nejsou.
Ochrana životního prostředí
Obec Bašnice nespadá do žádné chráněné krajinné oblasti. Okrajově se obce dotkla bitva
v roce 1866, ale v samotné obci se neválčilo.

Obec je oblastí s výskytem archeologických nálezů. V obcích Bašnice, Bříšťany a
Milovice jsou rybníky, které byly v minulosti zavezeny. V současné době je tedy potřeba
před každou zemní prací doložit doklad o povolení kopání.
Významným krajinným prvkem byl uznán Bašnický les, což znamená, že krajinné prvky
jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla
narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K
zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení
jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména
umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků,
úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

2.5.

Správa obce

Obecní úřad a kompetence obce
Obec Bašnice je samosprávní obcí. Obec s pověřeným obecním úřadem a rozšířenou
působností jsou Hořice a Jičín. Veřejnou správu zajišťují následující úřady (viz další

strana).
Obec v současné době nemá zaměstnance, ale v zastupitelstvu je celkem 7 zastupitelů,
obec má 3 výbory – kontrolní, finanční a kulturní. Na dohodu o pracovní činnosti má
k dispozici účetní a pracovníka na údržbu zeleně a prostranství. Na dohodu o provedení
práce má obec sepsané 4 smlouvy stabilně – do knihovny, na úklid obecního úřadu, sepis
kroniky a údržbu a správu dětského hřiště. Obec nevyužívá obecně prospěšných prací.
Obec nemá jí zřízené organizace.

Úřad

Adresa

Kontakty - telefon / e-mail / web

Městský úřad Hořice - Stavební úřad
Stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 342
50819 Hořice
Územní
pracoviště
Finanční úřad Čelakovského 1023
50801
Městský
Matriční úřad nám.
50819

úřad
Jiřího

v

Hořice
z

492105411
mesturad@horice.org
http://www.horice.org
Hořicích 493652111
podatelna2705@fs.mfcr.cz
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2705

Matrika 492105449
Poděbrad 342 mesturad@horice.org
http://www.horice.org

Úřad práce

Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hořice 950122212
náměstí
Jiřího
z
Poděbrad 226 podatelna@jc.mpsv.cz
50801
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/kop/horice/kontakty

Úřad práce

Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jičín 950122111
Havlíčkova 56
posta@jc.mpsv.cz
50601
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/kop/jicin/kontakty

Úřad práce

Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nová Paka 950122220
Masarykovo
náměstí 1 podatelna@jc.mpsv.cz
50901
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/kop/nova_paka/kontakty

Katastrální
úřad

Katastrální
Šafaříkova 842
50601

OSSZ

OSSZ
Riegrova 1143
50611

pracoviště

Jičín 493547111
kp.jicin@cuzk.cz
http://www.cuzk.cz/kp/jicin
Jičín 493773111
posta.jc@cssz.cz
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/kralovehradecky-kraj/

MÚ Hořice - Obecní živnostenský úřad 492105444
Živnostenský
nám.
Jiřího
z
Poděbrad 342 mesturad@horice.org
úřad
50819
http://www.horice.org
Okresní
soud
Soud a státní
Šafaříkova 842
zastupitelství
50625

v

Jičíně 493547146
podatelna@osoud.jic.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=136&j=146&k=1421

Okresní
státní
Soud a státní
Šafaříkova 842
zastupitelství
50631
Hygienická
stanice

Územní
Revoluční 1076
50615

zastupitelství

pracoviště

Jičín 493522097
podatelna@osz.jic.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=50&j=60&k=647
Jičín 493585811
sekretariat@jc.khshk.cz
http://www.khshk.cz

Hospodaření a majetek obce

Bilance rozpočtového hospodaření v posledních 5 letech vykazuje kladné saldo. Obec
má omezený rozpočet a nerealizuje velké investiční akce.

Získané nenárokové dotace v posledních 5 letech:



2012 SZIF - "Revitalizace zeleně v obci Bašnice" 126.900,-Kč
2012 MMR - "Dětské hřiště Bašnice" 150.000,-Kč

Finanční majetek obce:
Stav účtů k 30. 9. 2016 obce jsou:




Běžný účet u KB Hořice – 4 246 180,89Kč
Spořící účet u KB Hořice – 2 012 582,40Kč
Povinný účet u ČNB – 253 101,30Kč

Vlastní hospodářská činnost obce není a obec nemá ani žádnou jí zřizovanou
organizaci.

Obec Bašnice podporuje hned několik institucí.









Hospic Anežky České
Domácí hospic DUHA
Sociální služby města Chomutice – Domov pro seniory
Gymnázium v Hořicích na podporu časopisu „ Pod Zvičinou“
MŠ a ZŠ v Dobré Vodě
Útulek pro psy na Chlumu
Obec Milovice (nejbližší hřbitov k obci Bašnice)
Městská knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Majetek obce

Bezpečnost
Obec má zpracovaný krizový plán ve spolupráci s městem Hořice. Povodňový plán
vzhledem k minimálním rizikům není zpracován.
Začlenění do integrovaného záchranného systému – JPO5.
Varování obyvatel v případě nebezpeční probíhá rozhlasem pomocí sirény.
Míra kriminality je téměř nulová, přestupky řeší MěÚ Hořice (minimální množství).

Vnější vztahy a vazby
Obec je členem dvou organizací a má navázanou meziobecní spolupráci.
-

Mikroregion Podchlumí http://www.podchlumi.cz/

Cílem organizace je koordinování celkového rozvoje území mikroregionu na základě
společné strategie, přímé provádění společných investičních akcí, společný postup při
prosazování ekologické stability území, společná propagace mikroregionu v cestovním
ruchu. Mikroregion sdružuje celkem 26 obcí.
-

MAS Podchlumí http://www.maspodchlumi.cz/

MAS byla založena v roce 2005 na území 42 obcí v okolí města Hořice. MAS má
v současné době 37 členů a podporováno je zejména místní partnerství veřejné
správy, zemědělských subjektů a samostatných zemědělských i nezemědělských
podnikatelů, neziskových organizací a aktivních jedinců.

3. Dotazníkové šetření
Dotazníkové šetření bylo provedeno v rámci zpracování plánu rozvoje obce Bašnice.
V rámci šetření byli osloveni všichni obyvatelé, podnikatelské subjekty a zájmové
skupiny.
V současné době má obec Bašnice celkem 207 obyvatel. Dotazníky byly distribuovány
do schránek mezi obyvatele a současně přístupné na www stránkách obce.
Celkem se vrátilo celkem 14 dotazníků od obyvatel obce. Návratnost je tedy na úrovni
7%, což je číslo podprůměrné a ukazuje spíše na to, že obyvatelé obce nemají příliš

velký zájem o zapojení do plánování dalšího rozvoje obce. Obvykle představuje jeden
dotazník stanovisko celé domácnosti, což při průměrném počtu 3 osob na domácnost
představuje cca 20%. I to je bohužel spíše podprůměrné.
V dotazníku byla zjišťována spokojenost se současným životem v obci, zohledněny
byly různé oblasti života a dotazovaní měli identifikovat největší klady a zápory obce.
Současně dostali možnost vyjádřit se k tomu, jaké služby jim v obci nejvíce chybí.
Součástí dotazníku byl průzkum spokojenosti v oblasti společenského setkávání,
určení investičních priorit a směr rozvoje obce, stejně jako zpětná vazba úřadu o
účinnosti a efektivnosti www stránek jako informačního kanálu. Závěrečná část
dotazníku je věnována demografickým údajům. Respondenti dostali také možnost
napsat jakoukoliv připomínku, námět či vzkaz vedení obce.
Na druhé straně zapojení podnikatelů i zájmových sdružení a spolků je rozhodně
nadprůměrné. 3 vyplněné dotazníky od podnikatelů, a 4 od spolků a sdružení jsou
výsledky, kterých často nedosahují obce dvojnásobné velikosti. Svědčí to o aktivním
spolkovém životě i zájmu podnikatelů o obec a její další rozvoj.
Dotazníkové šetření bude využito v rámci zpracování Plánu rozvoje obce Bašnice,
jeho výsledky budou zohledněny jak v rámci analýzy, tak v rámci navrhované strategie
pro další roky.
Výsledky šetření mezi obyvateli

1. Jak se Vám v obci žije?

1. Jak se Vám v obci žije?
0% 0%

21%
36%

Velmi dobře
Spíše dobře
Ani dobře ani špatně
Spíše špatně
Velmi špatně

43%

Rozhodně převažuje pozitivní stanovisko, občanům se v obci bydlí dobře, nikdo
neodpověděl na tuto otázku negativně.

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
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Jako největší výhodu a plus obce vidí respondenti jednoznačně v příznivém životním
prostředí a v blízkosti přírody. Klidný život souvisí jak s příjemným prostředím, tak i
velikostí obce a její polohou (míra dopravní zátěže, provozu, míra hluku).

3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí?

3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
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Jako nejvýznamnější negativní stránku obce hodnotí respondenti nezájem lidí o obec
a špatné vztahy mezi lidmi, což bývá nezřídka propojené. Nezájmu lidí o obec
nahrávají i výsledky toho dotazníkového šetření a nízký počet vrácených dotazníků.
Dalším slabinou je podle respondentů nedostatečný kulturní a společenský život a
nedostatečná bytová výstavba.
4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
V této otázce se mohli respondenti vyjádřit k tomu, jaké služby v obci postrádají. Jejich
odpovědi uvádíme níže v plném výčtu, seřazeny podle četnosti:
 Škola
 Školka
 Čistička odpadních vod
 Větší sortiment zboží v obchodě
 Pravidelné lékařské kontroly seniorů u nich doma (např. 1 x 14 dní)
 Masáže
 Pošta
 Doprava o víkendu
 Lékař

Informovanost o dění v obci
Rozvoj obce
Podmínky pro podnikání
Péče obce o své prostředí
Velmi spokojen

Životní prostředí

Spíše spokojen

Sportovní vyžití

Spíše nespokojen

Kultura a spol. život

Velmi nespokojen

Veřejná doprava

Je mi to lhostejné

Zdravotnictví
Školství

Bydlení
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V rámci této otázky měli respondenti zhodnotit jednotlivé aspekty života v obci. Velice
pozitivní je hodnocena práce vedení obce. Ve všech oblastech její činnosti,
informovanost, rozvoj obce i péče o obec převažuje spokojenost respondentů. Jako
tradičně v menších obcích jsou negativně hodnoceny podmínky pro podnikání.
Respondenti mají dále výtky v oblastech kulturního a společenského života (což již
bylo zmíněno výše) a v oblasti sportovního vyžití. Tyto výsledky jsou poměrně
překvapivé, vzhledem k velké aktivitě spolků a množství pořádaných akcí.
6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:

8%

7%

8%
Velmi dobré
Docela dobré
31%

Ne moc dobré
Špatné
Nedovedu posoudit

46%

Na této otázce je opět krásně vidět kontinuita celého dotazníkového šetření. Vnímání
respondentů ohledně aktivity obyvatel a jejich zájmu o obec souvisí i s dobrými vztahy
v obci. Ty jsou ovlivněny do velké míry intenzitou vzájemných setkávání, společných

prožitků, vzájemné komunikace a společně tráveného času. I proto jsou mezilidské
vztahy hodnoceny hůře, více než polovina respondentů je hodnotí jako špatné.

Téměř polovina dotázaných hodnotí četnost společenských a kutlurních akcí jako
nedostatečnou, stejnému počtu vyhovuje. Tady se spíše než co jiného projevují osobní
preference zúčastněných.

8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
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Z uvedeného vyplývá, že www stránky dosud nejsou hlavním zdrojem informací o
firmě, ale spíše doplňkovým. Ostatní způsoby komunikace, zejména obecní vývěsky,
zůstávají nadále důležitým komunikačním médiem.

9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?

9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
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Výsledky u této otázky nejsou překvapením. Vzhledem k tomu, jak nízká byla
návratnost dotazníků, předpokládáme, že dotazník odevzdali ti, kteří se aktivně
zapojují do života obce a mají aktivní zájem o její další rozvoj – dost možná už nyní
aktivně pomáhají. Více než dvě třetiny respondentů je ochotno se zapojit do práce pro
obec, nejčastěji formou pomoci při pořádání kulturních a společenských akcí, pracovní
činností, v rámci svého podnikání nebo se již v současnosti aktivně zapojuje. Třetina
respondentů na tuto otázku neodpověděla – to je většinou dáno tím, že neví, jakou
pomoc obec potřebuje a vyjádřili by se až ke konkrétnímu požadavku.

11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních
prostředků. Na co byste je přednostně využil/a?
zlepšení podmínek pro podnikání
4% 4%
17%

podpora bytové výstavby
24%
častější spoje veřejné dopravy
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24%
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zřízení dalších provozoven
obchodu a služeb v obci
rekonstrukce místních
komunikací

Tato otázka se věnuje určení investičních priorit z hlediska obyvatel. Z grafu plyne, že
největší podporu mají další investice do přípravy pozemků pro výstavbu rodinných
domů a dalšího bydlení, a potažmo i další zvyšování počtu obyvatel. Významnou
podporu má i další podpora kulturních, společenských a sportovních akcí, což souvisí
i s vnímaným nedostatkem těchto akcí. Silnou podporu má i další oprava komunikací
a péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci.

Největší podíl respondentů je ve skupině 50-64 let a ve skupině seniorů. Naopak účast
mezi mladšími obyvateli je poměrně slabá, což je škoda.

Do dotazníkového šetření se zapojila převážně skupina se středním odborným
vzděláním. Potěšující je zapojení osob s vyšším odborným a vysokým vzděláním.

DOTAZNÍKY PRO ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
V rámci šetření byly ke spolupráci osloveny také spolky a zájmové organizace.
K budoucímu rozvoji obce se vyjádřily čtyři spolky, což je nadprůměrné číslo. Tak velký
rozdíl mezi zapojením zájmových organizací a obyvatel samotných je zajímavý. Aktivní
spolková činnost je rozhodně velkým přínosem a pevným pilířem pro další rozvoj obce
a podpoře obyvatel k aktivnímu životu a práci pro obec.
1. Kulturní výbor obce - KLUBÍK
Klubík funguje v obci několik let a zaměřuje se na aktivity rodičů s dětmi. V současné
době má kolem 30 aktivních členů, z čehož je 20 do 18 let. Počet členů roste, což je
dané aktivitami spolku.
Spolupráci s obcí hodnotí spolek jako výbornou, uvítal by další podněty pro rozvoj své
činnosti.
Vyjádření k otázce investičních či neinvestičních akcí k podpoře spolku:
-

Police do skladu na chodbě

-

Vymalovat sokolovnu a klubovnu, pořízení nové skříně

-

Instalace lavičky a stolu na hřišti

-

Revize herních prvků na hřišti

Spolek nabízí pomoc a spolupráci při pořádání společenských a kulturních akcích
obce.

Plánované akce:
-

Halloween (říjen)

-

Čtení pro důchodce (říjen)

-

Účast na rozsvícení vánočních stromu (prosinec)

2. SDH Bašnice (Sbor dobrovolných hasičů)
Spolek má v současné době 36 aktivních, dospělých členů a jejich počet se
dlouhodobě nemění.
Hlavní aktivity spolku: Zajišťujeme kulturní akce pro děti i dospělé. Snažíme se vždy
obci být nápomocní, jak je to jen možné – zajišťujeme různé technické zásahy.
Staráme se o preventivní protipožární činnost v obci a údržbu požárního vybavení.
Členové našeho spolku jsou zároveň i členové výjezdní jednotky. Věnujeme se
požárnímu sportu, kde se snažíme propagovat dobré jméno obce. Staráme se o
historickou hasičskou techniku, kterou postupně renovujeme a prezentujeme na
různých setkáních.
Spolek hodnotí spolupráci s obcí velmi dobře, cení si vzájemné podpory. Konstatuje
apatii obyvatel a jejich neochotu zapojit se do života obce. Očekává finanční podporu
své činnosti. Za největší překážky k rozvoji považuje neochotu lidí a absenci klubovny
s tekoucí vodou.
Vyjádření k otázce investičních či neinvestičních akcí k podpoře spolku:
-

Stavební úprava a opravy v hasičárně (hydroizolace, oprava omítek)

-

V hasičárně zajisti tekoucí vodu

Spolek nabízí pomoc při pořádání kulturních akcí, při údržbě technického vybavení a
různých opravách, technických zásazích. Je ochoten podílet se na práci s mládeží a
dětmi.
Plánované akce:
-

Sportovní den v Bašnicích (červen)

-

Ukončení závodní sezóny (září)

-

Mikulášská nadílka (prosinec)

-

Hasičský ples (leden)

-

Dětské maškarní (únor)

-

Pálení čarodějnic (duben)

3. SDH Bašnice – (veteráni)
Spolek má dlouhodobě stabilních 15 členů.
Mezi hlavní aktivity patří ukázky historických stříkaček, pořádání soutěží a účast na
různých soutěžích.
Spolupráci s obcí hodnotí spolek jako velmi dobrou. Pro svou další činnost potřebuje
podporu ve formě finančního příspěvku na provoz.
Pro hladký průběh činnosti postrádá zejména zajištění dopravy na soutěže a podvalník
na odvoz koňské stříkačky.
Vyjádření k otázce investičních či neinvestičních akcí k podpoře spolku:
-

Zakoupení podvalníku a nějaké tažné vozidlo

Spolek může obci nabídnout pomoc při zajištění akcí.
Pořádané akce:
-

Soutěž veteránů (květen/červen)

4. TJ Sokol Bašnice
Spolek má v současné době 40 aktivních členů.
Mezi jeho hlavní aktivity patří pořádání sportovních turnajů (volejbal, nohejbal),
spolupráce s dalšími spolky, zejména Klubíkem, jednoduchá cvičení s dětmi a příprava
na soutěže ČASPV.
Se spoluprací s obcí je spolek velice spokojený, nejvíce postrádá aktivní členy.
Vyjádření k otázce investičních či neinvestičních akcí k podpoře spolku:
-

Osvětlení hřiště za hospodou

-

Zavětrování přístřešku na dolním hřišti

Pořádané akce:
-

Volejbalový turnaj (červenec)

-

Nohejbalový turnaj (srpen)

DOTAZNÍKY PRO PODNIKATELE
Šetření proběhlo i mezi podnikatelskými subjekty v obci. Celkem na šetření
zareagovali tři subjekty, což je nadprůměrné číslo v porovnání se stejně velkými i
většími obcemi v regionu. Dotazníky hodnotíme veskrze pozitivně, všichni tři
podnikatelé vyjádřili ochotu podporovat obec, ať už prostřednictvím svých
podnikatelských služeb, nebo finančně. Všechny subjekty plánují postupné rozšíření
výroby v rámci stávající činnosti.
Zúčastněné subjekty:
-

Pohostinství Bašnice

-

Mé místo s.r.o.

-

Zemědělské družstvo Bašnice

4. SWOT analýza
Silné stránky
S
-aktivní vedení obce
-dobrá spolupráce spolků a obce
-turisticky atraktivní region Podzvičínska
-krásná příroda okolo, lesy
-velké množství akcí, velká část z nich pro děti
-aktivní spolky, které se vzájemně podporují a
spolupracují
-služby občanům: knihovna, restaurace,
obchod, pojízdná masna
-prostory pro pořádání akcí (s možností
pronájmu pro soukromé akce)
-dobré podmínky pro sportovní vyžití
(cyklostezka, hřiště s tenisovými kurty, dětské
hřiště)
-zpracovaný územní plán
-technická infrastruktura (vodovod, obecní
kanalizace)
-dobrá dopravní dostupnost větších center
(Hradec Králové, Jičín, Hořice)
-dobré dopravní spojení do okolních obcí
-podpora pořádaných akcí od obce (věcné
dary, vybavení, finanční pomoc)
-klidné a bezpečné prostředí
-služby navíc – v rámci obchodu COOP je
možné zaplatit složenku, dobít kartu do
telefonu apod.

W
Slabé stránky
-nízká aktivita lidí – malé zapojení do života
obce
-nízká účast na akcích
-horší mezilidské vztahy
-separace obyvatel podle věku
-není ZŠ a MŠ (nutnost dojíždět)
-v obci není lékařská péče, též nutno dojíždět
-horší stav obecních nemovitostí
-nedořešená kanalizace v části obce
-není možnost nové výstavby
-omezený rozpočet odpovídající velikosti obce

Příležitosti
O
-posilování
sounáležitosti
obyvatel
a
vzájemných mezilidských vztahů napříč
generacemi
-rozvoj volnočasových aktivit pro všechny
generace
-obnova obecního majetku
-obnova a údržba veřejných prostranství a
obecní zeleně
-oprava a rozvoj technické infrastruktury
-využití dotačních prostředků financování
rozvojových projektu a aktivit
-aktivní
fungování
v rámci
meziobecní
spolupráce

T
Hrozby
-stagnace – postupné stárnutí populace
v důsledku absence nové zástavby
-horší kvalita života a nespokojenost obyvatel
v důsledku horších mezilidských vztahů a nízké
sounáležitosti
-neefektivní čerpání dotačních prostředků
-problémy způsobené nevyhovující kanalizací
či její absencí
-neprofinancování
rozvojových
projektů
v důsledku omezeného rozpočtu

5. Strategická část – východiska

Základem strategické části je SWOT analýza, která shrnuje výsledky analytické části
plánu a také dotazníkového šetření, které proběhlo mezi obyvateli, podnikateli i
zájmovými spolky.
Obec Bašnice je na tom velice dobře. Jako velké plus hodnotíme aktivní vedení obce,
které průběžně realizuje rozvojové projekty v obci, aktivně přistupuje k občanům a
aktivně též podporuje činnost všech spolků. Fungující spolky jsou rovněž velkou
devizou – jsou aktivní, zapojují se kromě své vlastní činnosti do spolupráce s obcí a
vzájemně mezi sebou kooperují, což je dnes poměrně neobvyklé. Proti tomu stojí spíše
nezájem obyvatel o dění v obci, což demonstrovali i poměrně nízkou účastí na
dotazníkovém šetření, nižší účast na pořádaných akcí i horší mezilidské vztahy v obci.
Za velké plus též považujeme velké množství pořádaných akcí, velký počet akcí pro
děti, sportovních akcí apod.
Z hlediska vybavenosti obec profituje z dobré polohy a dobré dopravní dostupnosti
větších sídel v okolí. Autobusová spojení jsou dostatečná, a tak ani absence školských
zařízení či lékařské péče není významná. Obec naproti tomu poskytuje poměrně dobré
podmínky pro sportovní vyžití a trávení volného času. Velkým kladem je i klidné
prostředí, nízká dopravní zátěž, vysoká bezpečnost a krásná příroda v blízkosti obce,
včetně lesů. Obec se též nachází v turisticky atraktivním a zajímavém regionu
Podzvičínska se skvělou dostupností kulturních, turistických i sportovních cílů. Slabé
stránky jsou zejména nemožnost další výstavby, což obec omezuje v dalším růstu a
rozvoji a technická infastruktura (kanalizace), která by do budoucna mohla být
problémem.
V rámci plánu rozvoje se obec zaměří zejména na posilování mezilidských vztahů a
sounáležitosti obyvatel všech věkových skupin. Na menších obcích, kde není zajištění
prvků občanské vybavenosti a je nutné za vším dojíždět, jsou vztahy mezi lidmi to
nejdůležitější. Právě dobré mezilidské vztahy, setkávání na nejrůznějších akcích a
společně strávené chvíle přispívají k vysoké kvalitě života a spokojenosti se životem
v obci. Proto je cílem obce navázat na dosavadní úspěšné působení, udržet stávající
spolkovou činnost, hojnost společenských a kulturních akcí a zavádění nových. Též
se zaměří rozvoj volnočasových aktivit. V neposlední řadě je cílem vedení obce
postupná obnova a údržba majetku a prostředí obce tak, aby byla čistá, hezká a
upravená, aby na ni mohli být její obyvatelé hrdí. Stejně tak bude obec i v budoucích
letech aktivním členem meziobecních uskupení.

Strategická vize:

„Bašnice = klidný život v krásném prostředí, kde je živo a nikdo se nenudí“
Obec Bašnice jako krásná upravená obec, kde je hezké a čisté prostředí, klid a
bezpečí, obklopena krásnou přírodou.
Bašnice nabízí široké možnosti trávení volného času občanům všech věkových skupin.
V Bašnici je rušný společenský a kulturní život, lidé mají k sobě blízko a dobře se jim
tu žije.
Globální cíl:
Vytvářet podmínky, které podpoří dobré mezilidské vztahy a sounáležitost
obyvatel, a to prostřednictvím množství volnočasových aktivit a akcí,
dobrých podmínek pro sportovní vyžití a krásného kultivovaného prostředí
v obci.

6. Cíle
Pro naplnění stanoveného globálního cíle byly stanoveny následující strategické cíle:
1.
2.
3.
4.

Vzhled a rozvoj obce
Rozvoj volnočasových aktivit
Služby občanům
Meziobecní spolupráce

7. Cíle, opatření, aktivity

Cíl 1. Vzhled a rozvoj obce

Popis: Tento strategický cíl je zaměřen na kultivaci prostředí obce, na obnovu a
výstavbu obecního majetku a na postupnou obnovu veřejných prostranství a obecní
zeleně.

Opatření A) Oprava a údržba nemovitostí a majetku

a. Rekonstrukce budovy staré školy a přestavba na 4 byty.

Aktivity: b. Oprava hasičárny (izolace, omítky), voda.

c. Oprava budovy Obecního úřadu (dveře, okna).

Opatření B) Údržba a obnova veřejných prostranství

a. Osvětlení hřiště za hospodou.

Aktivity: b. Údržba a obnova obecní zeleně.

c. Zavětrování přístřešku na dolním hřišti

d. Revitalizace a úprava autobusové zastávky.

e. Oprava komunikací Zvinovská a Salátovka.

f. Oprava chodníku před OÚ.

Opatření C) Technická infrastruktura

Aktivity:

a. Rekonstrukce kanalizace.

Opatření D) Příprava na novou výstavbu

a. Koupě pozemků (s cílem vybudovat kapacity pro výstavbu rodinných
domků).
Aktivity
b. Výstavba obecních bytů (viz. rekonstrukce budovy bývalé školy).

Cíl 2. Rozvoj volnočasových aktivit

Popis: Tento strategický cíl je přímo zaměřen na zvyšování kvality života obyvatel,
na posilování sounáležitosti i budování dobrých mezilidských vztahů. Jeho cílem je
nabídnout občanům obce dostatek příležitostí k aktivnímu trávení volného času, ať
už v oblasti sportovního vyžití, zájmové a spolkové činnosti nebo pořádání kulturních
a společenských akcí. Do této oblasti také patří další podpora spolků.

Opatření A) Podpora spolkové činnosti

a. Aktivní podpora a spolupráce s fungujícími spolky (podpora i finanční,
vytváření prostředí, společné akce).

Aktivity: b. Podpora dalších možností pro děti a mládež, formou vzniku dětského
oddílu v rámci fungujícího spolku SDH

c. Podpora vzniku zájmového uskupení seniorů. Posláním tohoto
uskupení bude pravidelné setkávání seniorů, udržování společenských
kontaktů, společné tvoření, posezení, četba, zábavné večer, zájezdy za
kulturou apod.

Opatření B) Společenské a kulturní akce

Aktivity:

a. Udržení stávajících
společenských akcí.

pořádaných

sportovních,

kulturních

a

b. Příprava a uspořádání oslavy u příležitosti 700. výročí založení obce a
spojení s významnou událostí (např. vysazení pamětního stromu,
pamětní deska, informační deska o historii obce apod.)

c. Pořádání nových akcí zaměřených na propojení občanů všech
věkových skupin, jako je společné tvoření dětí a seniorů, turnaj tří
generací (soutěžní týmy složené vždy z tří generací – dítě, dospělý,
senior).

Opatření C) Infrastruktura a vybavení pro volnočasové aktivity

a. Vybudování multifunkčního sportovního hřiště.

b. Vybudování odpočinkového místa u cyklostezky (lavice se stolem).

Aktivity:
c. Vznik půjčovny sportovních potřeb (k již stávajícímu sportovnímu
vybavení bude postupně dokupováno další, které umožní občanům nové
sportovní aktivity, např. in-line brusle, koloběžky, elektrokola)

d. Vybudování vnitřních prostor pro aktivity dětí a mládeže.

e. Další vybavení pro KLUBÍK a další spolky – tvořivý materiál, keramická
pec aj.

f. Vnitřní herna pro mládež a dospělé – v rámci budování prostor pro
zájmovou činnost dětí a mládeže vznikne herna vybavená herními
konzolemi s pohybovým senzorem (která bude k dispozici i k pronajmutí
pro soukromé akce).

g. Hřiště pro dospělé a seniory. Jako doplněk k dětskému hřišti bude
instalováno několik strojů pro venkovní posilování a protahování,
určených pro dospělé a seniory (např. simulátor veslování, krosový
trenažer, rotoped apod.). Stroje budou doplněny možností venkovních
her, jako je např. hřiště pro pétanque, kuželky. Na hřišti se tak budou
moci setkávat občané všech věkových skupin.

Cíl 3. Služby občanům

Popis: Oblast služeb je zaměřena na služby, jejichž zajištění je ve finančních i
kapacitních silách obce, a které přispívají k vyšší kvalitě života obyvatel.

Opatření A) Zavedení nových služeb

a. Zavedení SMS Infokanálu. Tato služba se v poslední době plošně
rozšiřuje, a to zejména díky tomu, že se jedná prakticky o nejspolehlivější
a nejúčinnější způsob informování občanů. Mobilní telefon má dnes už
prakticky každý a je to také velice pohodlné. Prostřednictvím SMS
infokanálu budou předávány informace o obecních vyhláškách, termínu
zastupitelstva, pořádaných akcích, pozvánky, důležité informace týkající
se např. svozu odpadu apod.

Aktivity:

b. Zajištění terénní pečovatelské služby. Cílem je dohoda
s poskytovatelem sociálních služeb v Hořicích o zajištění terénní
pečovatelské služby či zdravotního dohledu v intervalu 1 za 7 – 14 dní
jako pomoc pro seniory, pro které je pravidelné dojíždění k lékaři již
problematické.

c. Mobilní knihovna. V rámci provozování knihovny si budou moci zájemci
knihu objednat a knihovnice ji v rámci mobilní knihovny rozveze a pak
zase vyzvedne. Tato služba bude určena zejména pro špatně pohyblivé
a nepohyblivé osoby.

d. Bašnický zpravodaj – obecní zpravodaj vznikne jako jeden z nástrojů
na posílení sounáležitosti obyvatel, dosažení lepší informovanosti o dění
v obci. Zpravodaj by měl být vydáván pravidelně, v intervalu jeden až dva
měsíce a bude obsahovat informace z obecního úřadu, pozvánky na
akce, informace a fotky z proběhlých akcí, výzvy k účasti na akcích a
brigádách, informace o činnosti spolků, blahopřání, oznámení, inzerce aj.

Cíl 4. Meziobecní spolupráce

Popis: Meziobecní spolupráce se týká zejména Mikroregionu Podchlumí, jehož je
obec členem. V rámci mikroregionu mohou být realizovány projekty, které by obce
samotné nebyly schopné realizovat, zejména s finančních důvodů. Současně je tu
prostor pro koordinovaný rozvoj území.

Opatření A) Podíl na realizaci společných projektů

Aktivity: a. Podíl na vzdělávacím programu pro zástupce obcí

8. Podpora realizace
Za realizaci programu bude zodpovědný starosta/starostka obce, jež může dále dle
svých kompetencí přiřazovat zodpovědnost za realizaci jednotlivých aktivit dalším
zaměstnancům úřadu či členům zastupitelstva.
Na plán rozvoje obce navazuje Akční plán, který je jeho nedílnou součástí a bude
zpracován vždy na dva roky. V akčním plánu budou určeny jednotlivé aktivity, které
budou v následujícím období v přípravné či realizační fázi. Po uplynutí dvou let bude
Akční plán zhodnocen a vytvořen Akční plán na další období. Do plánu rozvoje obce
bude poté přidán komentář o průběžném plnění jednotlivých cílů, případně bude
rozšířen o nové aktivity, které tak přibydou do zásobníku projektů.

