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Program obnovy obce Kladno je živým dokumentem, který je podle potřeby aktualizován.
Poslední aktualizace byla provedena na zasedání obecního zastupitelstva dne 17.12.2018,
aby tak byly doplněny do POV ze září 2019 plány nových akcí a již proběhlé označeny jako
splněné.
Program obnovy obce Kladno vychází z územního plánu obce Kladno, z potřeb místních
občanů, aktuálního ekonomického vývoje a aktuálních finančních zdrojů.
POV rovněž respektuje strategický plán mikroregionu Hlinecko, jehož aktualizace byla
provedena v září 2016.
1. Celková charakteristika
Obec Kladno se nachází na úpatí Českomoravské vysočiny v nadmořské výšce 602 m, krajinně
spadá do CHKO Žďárské vrchy.

Obec je členem Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko
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1.1.

Historie

Podle dochovaných pramenů ves pochází z roku 1392, kdy byla součástí rychmburského
panství. Vznikla jako typická lánová ves s chalupnickými usedlostmi po obou stranách
Dolského potoka v nadmořské výšce 602 m. Roku 1485 tu byla již rychta. Obyvatelstvo se
živilo především zemědělstvím a domácím tkalcováním. Právě z těchto tkalců se později
rekrutovali zaměstnanci významných hlineckých textilních továren.
1.2.

Demografie

V polovině 19. století měla obec přes 350 obyvatel žijících takřka v 80 domech. Ve vsi byl
činný vodní obilní mlýn s pilou. Od roku 1885 zdejší děti začaly navštěvovat místní obecní
školu.
V současnosti má obec 107 domů, z toho trvale obydlených je 77. Po úbytku obyvatel v 90.
letech a první dekádě 21. století je demografický vývoj obyvatelstva víceméně stabilní.
Počet obyvatel:
1980
300 (počet obyvatel kolísal kolem 300)
2014
242
2015
240
2016
245
2017
246
K 30.11.2018 žije v Kladně 241 obyvatel.
Hlavním úkolem, který očekává obecní zastupitelstvo, je vytvořit podmínky pro rozvoj
obce, podpořit rodinnou výstavbu nabídkou stavebních parcel a podporovat vytváření
pracovních příležitostí, tím být nápomocni zvýšení počtu obyvatel, především mladých,
ekonomicky stabilních, tak, aby obec omládla a dosáhla opět počtu kolem 300 obyvatel.
K tomu má přispět v současné době realizace projektu nového zastavovacího území na
výstavbu 14 RD, v l. etapě 9 RD, v horní části Kladna. S prvními pracemi zasíťování a prodej
parcel se započne v r. 2019
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1.3.

Pracovní příležitosti

Míra nezaměstnanosti v Pardubickém kraji v r. 2018 se pohybovala kolem 2 %. Obdobně
tomu je i v mikroregionu Hlinecko. Převážná většina lidí však do práce dojíždí, ti, kteří si
vybudovali živnosti, nebo navazují v řemeslech na své úspěšnější předky, není mnoho. V obci
jsou provozovány:
Milan Brožek, autoopravna, pneuservis
Milan Modráček, Martin Mach, Otakar Jehlička, zednické práce
Bratři Pavlíkové, pila, pořez a prodej dřeva
KYSI – Jana Kysilková, prodej uhlí
Luboš Talacko, truhlářství
Bohumil Krejčí, zemědělství
Luboš Švarc, prodejna potravin
SDH Kladno, hostinská činnost

1.4.

Infrastruktura a vybavení obce

V obci je soukromý obchod se smíšeným zbožím a pohostinství, které provozuje SDH Kladno
v kulturním domě, kde jsou pořádány i další společenské akce. Kulturní dům slouží rovněž
občanům pro jejich rodinné oslavy. Kulturní dům prošel v minulosti řadou oprav a obec
několikrát usilovala o získání dotace na jeho rekonstrukci, bohužel neúspěšně. V současné
době je nutná obnova vazby a zastřešení budovy, které jsou původní, (bývalá škola
vybudovaná ve druhé polovině 19. století), a které jsou v havarijním stavu. Další vybavenost
v obci chybí. Obyvatelé využívají služeb v oblasti školství a zdravotnictví především v obci
Krouna, případně ve městě Hlinsko.
Velmi důležitá byla v minulosti provedená plynofikace a vybudování veřejného vodovodu.
Obec vybudovala bezdrátový veřejný rozhlas s pokrytím celé obce.
Veřejné osvětlení je z větší části technicky zastaralé, ale jinak udržované, lampy jsou
upevněny z velké části na stožárech elektrického vedení a na dřevěných sloupech.
V obci je dešťová kanalizace vedená zatrubněným příkopem, kterou se svádí voda z humen
do Dolského potoka. Tato kanalizace je vedena v betonových rourách, dnes již neodpovídá
současným normám a některé dříve budované úseky jsou za hranici životnosti. Pro
vybudování chodníku podél silnice č. III/3439, který je plánován nad touto kanalizací ji bude
nutné v celé délce obnovit a uložit do odpovídající hloubky. Dílčí výměna potrubí vzhledem
k malé hloubce uložení není možná, tato skutečnost komplikuje i potřebné opravy a
budování vpustí pro odvodnění vozovky.
Vodní nádrže na zachycování dešťové vody, slouží současně jako požární nádrže, jsou v obci
4, všechny v dobrém stavu.
Regulace Dolského potoka je však ve velmi špatném stavu, na její obnovu nejsou prostředky.
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Obec má zpracovaný projekt splaškové kanalizace s ČOV, má vykoupené pozemky pro stavbu
ČOV, realizace je podmíněna, stejně jako ostatní potřebné akce zajištěním financování.
Obec je spravována místním obecním zastupitelstvem. Příslušným obecním úřadem
s rozšířenou působností je MěÚ Hlinsko.
V rámci církevní správy spadá obec pod farnosti Raná a Krouna.
1.5.

Příroda, zemědělství, ekologie

Obec Kladno leží na úpatí CHKO Žďárské vrchy. V rámci uskutečňování stavební činnosti
v území musí respektovat nařízení dané instituce.
Půdu obhospodařuje Zemědělská a. s., Krucemburk, částečně je půda pronajata jiným
soukromým zemědělcům, výraznější je činnost p. Bohumila Krejčího, který kromě
hospodaření na zemědělské půdě provozuje i živočišnou výrobu.
Obec zajišťuje prostřednictvím Komunálních služeb Hlinsko svoz a likvidaci odpadů od
občanů. Pro snížení dopadu na životní prostředí jsou zřízena tři sběrná místa. Celoročně je
zajišťován svoz daných komodit:
Směsný komunální odpad
Tříděný odpad – sklo, papír, plasty, textil
Biologický odpad
Dvakrát ročně zajišťuje obec svoz objemného a nebezpečného odpadu.
Jednou ročně svoz železných kovů.
Elektroodpad je možné uložit do sběrného dvora TS Hlinsko, (obec má uzavřenu smlouvu se
společností ASEKOL). Na odvoz stavební suti, podle nové vyhlášky o odpadech, je nutno
objednat kontejner na vlastní náklady, případně malá množství předat do sběrného dvora KS
Hlinsko opět na své vlastní náklady.

1.6.

Spolková, kulturní a sportovní činnost

Od roku 2014 dochází k pozitivní změně v oblasti přerozdělování prostředků do rozpočtů
obcí. Mladí lidé odcházejí často studovat do měst a do obce se vracejí sporadicky, ale klesá i
zájem stálých obyvatel využívat možností ke kultuře a sportu v obci.
Jedinou místní organizací, která se ve spolupráci s obecním úřadem podílí na přípravě a
organizaci kulturních a sportovních akcích v obci a poskytuje vlastní venkovní zařízení pro
vyžití mladých i starších občanů, je Sbor dobrovolných hasičů Kladno. Podílí se na využívání
kulturního domu a hřiště u KD.
Další organizace v obci nejsou činné, nebo jsou jejich členové organizováni ve spolcích a
stranách mimo obec.
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Úkolem zastupitelstva obce je obohatit společenský život v obci, přivést děti a mládež na
fotbalové hřiště, umožnit jim uskutečnění různých kroužků, sálových her, aby život v obci pro
ně byl přitažlivý.
Pravidelné akce konané každoročně jsou:
Březen – hasičský ples, dětský maškarní karneval
Duben – pálení čarodějnic
Červen – pohádková cesta
Srpen – sportovní soutěž požárních družstev, drakiáda
Listopad – jarmark, vánoční koncert
Prosinec – mikulášská nadílka
1.7.

Kulturní a architektonické památky

V obci není mnoho historických památek, mezi zajímavosti můžeme zařadit starobylý
kamenný most přes Vojtěchovský potok, který se nachází na staré silnici 34. Mezi dochované
a udržované patří hlavně kaplička s rekonstruovaným zvonem, památník padlým z 1. Světové
války a křížek, který byl v r. 2017 zrekonstruován.

2. SWOT analýza
Silné stránky
-

poloha obce u silnice I. Třídy č. 34
poloha v CHKO Žďárské vrchy
možnosti cykloturistiky, blízké lesy

-

Chybějící nabídka volných stavebních parcel mladým lidem, kteří pak
z obce odcházejí
Nedostatečná možnost pro společenské vyžití a trávení volného času,
hlavně pro děti a mládež
Nedostatek pracovních příležitostí a s tím spojená nízká kupní síla obyvatel
Chybějící kanalizace splaškových vod

Slabé stránky

-

Nové příležitosti:
- K využití přírodních zdrojů a umístění obce k rozvoji turistiky,
- Větší spolupráce podnikatelského sektoru v obci s obyvatelstvem
- Náležité využívání všech nabízených dotačních možností, ať už
z evropských, tak i tuzemských fondů
- Zapojení občanů, hlavně dětí a mládeže, k využívání sportovního areálu pro
jejich aktivity, oprava víceúčelového hřiště pro různé sporty pro děti
- Zapojení občanů do dění v obci, pořádat kulturní akce, návštěvy divadel
nejen v Hlinsku, Chrudimi, ale i ve vzdálenějších městech
- Členstvím ve Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko a MAS Hlinecko přispívat
k propagaci regionu
- Nové dotační projekty na léta 2019 – 2022 pro obnovu a rozvoj průmyslu a
zaměstnanosti na Hlinecku a tím i zvýšení populace v obci.
- Rozvoj tradičních činností – tkalcovství, výroba drobné keramiky
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Ohrožení, hrozby
- Omezené možnosti vlastního financování pro získání dotací EU, IROP,
Pardubického kraje, národních dotací apod.
- Odliv mladých lidí po skončení studií do měst, úbytek obyvatel a stárnutí
populace
- Zaostávání regionu a zvlášť malých obcí v oblasti kulturní, vzdělávacích
možnostech a volnočasových příležitostech.

3. Předcházející významné realizované akce, které přispěly ke zlepšení
života obyvatelstva
-

Plynofikace obce
Výstavba obecního vodovodu
Přestavba kulturního domu s přístavbou sálu
Vybudování asfaltových povrchů místních komunikací
Oprava požárních nádrží
Oprava kaple
Výstavba nové místní komunikace u nové výstavby
Územní plán obce
Projekt zastavovacího území na výstavbu nových RD na horním Kladně a
započetí s výstavbou
Výstavba chodníku I. etapa

4. Realizace akcí na období let 2019–2022 se specifikací uskutečněných
akcí v r. 2018
Podpora obce pro údržbu a využívání sportovního areálu u KD
Kopaná, stolní tenis, dětské hřiště
Zajistí: obec, SDH Kladno
Náklady: Kč 30 000,Financování: rozpočet obce
Podpora pro využívání KD a venkovního parketu pro akce pro děti a mládež, společenské
akce
Hasičský ples, karneval, pohádková cesta pro děti, drakiáda, pálení čarodějnic, jarmark,
adventní koncert, mikulášská nadílka
Zajistí: obec, SDH Kladno
Náklady: Kč 20 000,Financování: rozpočet obce
Akce k rozvoji hospodářství obce
Podle potřeby provádět nahodilou těžbu v lese, výsadu na místech po těžbě, po vichřici a
kůrovcové kalamitě v roce 2018, výřezy palivového dřeva pro občany dle možností
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Zajistí: obec
Náklady: Kč 50 000,Financování: rozpočet obce
Obnova zastřešení kulturního domu,
Zajistí: obec
Náklady: Kč 3 000 000,Financování: dotace EU, národní dotace, rozpočet obce, příp. překlenovací úvěr
Oprava hrází Dolského potoka v intravilánu obce
Zajistí: obec ve spolupráci s Povodí Labe - etapově
Náklady: Kč 4 000 000,Financování: dotace PK, rozpočet obce
První etapa v r. 2019 pod hrází nádrže U Vítků po mostek pod Halamkovými v délce
77 m
Náklady: Kč 400 000,V dalších letech podle finančních možností rovněž po úsecích etapově pokračovat.
Výměna dešťové kanalizace a položení chodníku na pravé straně silnice v Kladně II. etapa
Náklady: etapově, celkem Kč 8 000 000,-Financování: dotace PK, dotace SFDI, rozpočet obce
Zastavovací území, zasíťování parcel a vybudování komunikací ke 14 stavebním parcelám
na horním Kladně /projekt započat v r. 2012/
I. Etapa 9 RD
Zajistí: obec
Náklady: Kč 6 000 000,Financování: dotace EU, IROP, rozpočet obce
Projekt ve stadiu dokončení pro územní řízení, stavební povolení 6/2019
Údržba veřejného rozhlasu
Zajistí: obec
Náklady: Kč 30 000,Financování: rozpočet obce
Akce k údržbě veřejných prostranství
Zajistí: obec
Náklady: Kč 50 000,Financování: rozpočet obce

Program obnovy obce Kladno

Stránka 8

Prořezávání, kácení poškozených a nebezpečných stromů
Zajistí: obec
Náklady: Kč 40 000,- / rok
Financování: rozpočet obce
Zimní údržba veřejných komunikací
Zajistí: obec
Náklady: Kč 40 000,- /rok
Financování: rozpočet obce
Rozšíření a údržba veřejného osvětlení v obci (podél chodníku) a na novém zastavovacím
území
Zajistí: obec
Náklady: Kč 800 000,-Financování: dotace PK, MMR, rozpočet obce
Oprava hráze u rybníka Zástava
Zajistí: obec
Náklady: Kč 400 000,Financování: dotace MZe, rozpočet obce
Vyčištění regulace Dolského potoka v intravilánu obce, údržba a úklid veřejných
prostranství
Zajistí: obec
Náklady: Kč 50 000,- / rok
Financování: rozpočet obce
Doplnění mechanizační techniky na údžbu veřejných prostranství v zimě i v létě
Zajistí: obec
Náklady: Kč 380 000,Financování: dotace PK, rozpočet obce
Podpora rozvoje služeb
- Podpora provozu místní prodejny potravin
Obec přispívá na provoz prodejny pro zajištění nákupu potravin pro občany, kteří nemají
možnost, nebo nemohou dojíždět za nákupy mimo obec.
Aktualizace rozvojového záměru obce bude prováděna v dalších letech dle aktuálních potřeb
občanů a obce jako celku. Vzhledem k omezeným možnostem financování akcí z vlastního
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rozpočtu je využívání dotačních výzev cestou, jak tento Program obnovy a rozvoje obce
Kladno realizovat a uvádět do života.
Program rozvoje venkova byl schválen Zastupitelstvem obce Kladno na svém zasedání dne
17. 12. 2018, usnesení č. 3/2018.

V Kladně, prosinec 2018
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