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IV. ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE

4.1. Strategická vize

V obci Písková Lhota se spojují vlivy blízkosti hlavního města Prahy, města Nymburk -

královského města na Labi, města sportu, město piva a Bohumila Hrabala- a lázeňského

města Poděbrady.

V Pískové Lhotě se tak pojí blízkost možnost propojení s metropolí díky Dll, ale taky

splynutí s poetičností Hrabalova Kerska. Díky tornu, že obec leží na lemu prstence

Středočeského kraje, se Pískové Lhotě dosud vyhnuly intenzívní procesy

suburbanizačního procesu Středočeského kraje.

Obec se pyšní úspěšným Sborem Dobrovolných Hasičů, vyhledávaným dětským hřištěm,

cyklostezkou spojující Sadsko a Poděbrady.

Vize:

Písková Lhota — obec spojující blízkost metropole Prahy s poetikou Hrabalova Kerska a

lázeňských Poděbrad. Nabízející bydlení na lemu prstence Středočeského kraje bez

nevýhod intenzivního suburbanizačního procesu. S hrdostí na tyto prvky své lokální

identity spodporou aktivit místních obyvatel, předávání těchto hodnot dětem a mládeži.

Rozv(jející místní turistický ruch.

Z hlediska ekonomického rozvoje by se měla obec zaměřit především údržbu a rozvoj

občanské vybavenosti a na údržbu a rozvoj místních komunikací. Toje pro obec duležitou

možností, jak spojovat významné prvky okolí. Dále by se měla obec soustředit na

podporu turistického ruchu. Orientace na propagaci v rámci turistického ruchu a

informovanost o životě v obci, je důležitá jak pro místní obyvatelé, tak i pro návštěvníky

obce.

Tyto směry budou v dlouhodobém období nejvýznamnějším faktorem podporujícím

rozvoj obce.
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4.2. SWOT analýza

Tabulka č. 14- SWOT analýza (silné a slabé stránky)
Silné stránky Slabé stránky

• Blízkost hlavního silničního
tahu

• Umístění v rámci Středočeského
kraje (centrální poloha v rámci
Ceské republiky), cca 60 km od
hl. města Prahy

• Omezené možnosti pro pracovní
příležitosti přímo v obci (nutností
doj ížd‘ky do jiných měst)

• Omezené možnosti pro kulturní
vyžití

• Dostupnost služeb města
Poděbrady existence ploch pro
sportovní/rekreační plochy

• Nedostatek bydlení v RD

• Nízká diverzifika zemědělských
činností

• Nově zbudované hřiště pro děti,
které láká ze širokého okolí

• Mimoškolní práce s mládeží

• Nedostatečná propagace zajímavých
aktivit v obci

• Horší úroveň životního prostředí

• Blízkost vodních ploch
(rybníky) a zemědělské
usedlosti

• Vysoká míra spolkového života
obyvatel (úspěšné SDH, TJ
Sokol s velkou tradicí)

Příležitosti Rhfl~

• Vzájemná výpomoc obcí v rámci
Mikroregionu Podlipansko,
Pečický mikroregion

• Rozvoj okolí rybníku jako
volnočasový areál

• Stagnace rozvoje v důsledku příliš
velké závislosti strategie na městu
Poděbrady

• Rozvoj společných služeb pro
obyvatele obce

• Rozvoj bydlení a podpon
mladých lidí

• Možnost podnikání v
zemědělských usedlostech

• Ekonomický tlak z důvodu reform
veřejné správy na počet
administrativy v obci

• Zvyšující se míra nezaměstnanosti v
obci
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4.3. Ci‘le a priority

Při zpracování této rozvojové strategie byl stanoven hlavní cíl rozvoje obce, který

odpovídá výše uvedené strategické vizi.

Globální cíl je v souladu s celostátním pohledem na danou obec, charakterizuje výchozí

situaci. A je stanoven takto:

Obec Písková Lhota — zelené místo pro život, bydlení, s pracovními i volnočasovými

možnostmi. Přijemné místo pro občany a návštěvníky s dostatkem atraktivit a ruzných

akcĹ

Cíle jednotlivých oblastí byly navrženy především s přihlédnutím k následujícím

stanoviskům:

• současný profil regionu

• strategická vize regionu

• globální cíle regionu

• SWOT analýzy

• výsledky pruzkumu názorů občanů

• aktuální problémy obce

• aktuální návrhy samosprávy obce

Na globální cíl navazují strategické cíle, které se pak rozpadají do prioritních rozvojových

os. Z tohoto je zřejmá provázanost a zpětná vazba na splnění předem stanoveného

globálního cíle.

Strategické cíle představují ukazatel pro rozvoj dané obce a informace o stavu, kterého

by mělo být dosaženo realizací navržených rozvojových aktivit. Strategické cíle se

odvozují od vizí oblastí, globálního cíle a výsledků SWOT analýz.

Stanovení strategických cílu navazuje na výběr kritických oblastí a tvoří základ pro

přijímání rozhodnutí o opatřeních a rozvojových aktivitách.
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Strategický cílem obce Písková Lhota je rozvíjet její potenciál.

Strategické cíle:

• Rozvoj občanské vybavenosti

• Rozvoj infřastruktury obce

• Rozvoj a podpora turistické infrastruktury a nabídky doplňkových služeb

včetně volnočasových aktivit.

• zkvalitnění životního prostředí

• Podpora spolkového a komunitního života

Základní myšlenkou Strategického plánu rozvoje obce je usilovat o zkvalitnění života

v obci s ohledem na ruzné potřeby obyvatel, s ohledem na životní prostředí a udržitelný

rozvoj technické infrastruktury. Dále rozvoj a podpora drobného podnikání, rozvoj

občanské vybavenosti.

Z tohoto cíle vyplynuly priority a opatření naplňující vizi. Jedná se o typické

oblasti, které jsou zpravidla identifikovány a řešeny v regionech jako hlavní články

jejich strategií. Prioritní oblasti rozvoje konkretizují střednědobé úkoly rozvoje

dané oblasti. Navržené prioritní oblasti rozvoje by měly být výstižné (logické

provázání se strategickými cíli), výběrové (koncentrace na danou oblast), provázané

(zajištění synergetického efektu) a adresné (přesně stanovené, kdo bude garantem a

realizátorem).

Zde přikládáme výčet prioritních oblastí rozvoje a dále následuje bližší popis

prioritních oblastí rozvoje:
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Tabulka č. 15 - Prioritní oblasti rozvoje v obci Písková Lhota
PRIORITA 1. Občanská 1.1. Zateplení a fasády obecních budov

vybavenost ‚ ‚1.2. Pudni vestavba do budovy obecniho uradu

1.3. Dostavba a vybavení sportovního hřiště

1.4. Oprava hasičské zbrojnice

PRIORITA 2. 2.1. Výstavba a oprava místních komunikací

Infrastruktura obce ‚ ‚ ‚ ‚

2.2. Vystavba mistnich chodniku

2.3. Výstavba! rekonstrukce veřejného osvětlení

PRIORITA 3. ‚

3.1. Letaky a informacni brozury
Turistický ruch

3.2. Informační a orientační systém obce

PRIORITA 4. Životní 4.1. Oprava požární nádrže v centru obce

prostředí
4.2. System trideni odpadu

4.3. Údržba zeleně

4.4. Výsadby parků, revitalizace obce

4.5. Revitalizace rybníku směr Hořátevská

4.6. Zpracování biomasy, kompostárna

PRIORITA 5. Spolkový 5.1. Podpora spolku - župa sokolská, podpora DSH

a komunitní život . ‚ ‚

5.2. Podpora jednorazovych spolecenskych akci

5.3. Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže, ale i

senioru
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PRIORITA 1. Občanská vybavenost

Strategický cíl:

Cílem tohoto opatření je zkvalitnit podmínky pro bydlení místních obyvatel, přilákat

mladé lidi do obce, zkvalitnit a rozšířit nabídku občanské vybavenosti tak, aby byly

zlepšeny životní podmínky obyvatel v obci.

PRIORITA 1.1: Zateplení a fasády obecních budov

Popis priority 1.1 — Zateplení a fasády obecních budov:

V rámci této priority je cílem zlepšení stavu obecních budov, zateplení a fasád.

Toto opatření povede k snížení energetických nároku na vytápění objektu, zlepšení

tepelně-technických vlastností obvodových stěn, díky zateplení fasády, zvýšení ochrany

nosných konstrukcí objektu, snížení nepříznivého zatížení životního prostředí, zlepšení

mikroklimatu v místnostech zateplených objektu, odstranění výskytu plísní na

obvodových stěnách, zlepšení estetického vzhledu objektu

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.1:

• Zadání projektové dokumentace/studie

• Výběr dodavatele

• Zabezpečení rizika/analýza rizik

• Posouzení zastupitelstvem

• Výběr zhotovitele a dozoru

• Kolaudace

Tato aktivita není podmíněna realizací jiné aktivity. Podmíněním realizace je v tomto

případě zajištění finančních prostředku — nejlépe dotačních.
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PRI RITA 1. : Pudní vestavba do budovy obecního úřadu

Popis priority 1.2 — Pudní vestavba do budovy obecného úřadu:

V rámci tohoto opatření je cílem pudní vestavba do budovy obecního úřadu. Toto opatření

povede ke zvětšení vnitřních prostor budovy obecního úřadu.

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.2:

• Projektová dokumentace je částečně hotová, zbývá dokončit PD samotné

vestavby.

• Výběr dodavatele

• Zabezpečení rizika/analýza rizik

• Posouzení zastupitelstvem

• Výběr zhotovitele a dozoru

• Kolaudace

• Provoz

Tato aktivita není podmíněna realizací jiné aktivity. Tato aktivita není pro obec prioritní,

má přímou návaznost na již realizovaný projekt opravu budovy obecního úřadu.

V současné době je budova připravená a akci je možno, v případě přehodnocení obecních

priorit, zrealizovat.

PRIORITA 1.3: Dostavba a vybavení sportovního hřiště

Popis priority 1.3 — Dostavba a vybavení sportovního hřiště:

V rámci tohoto opatření je cílem dostavba a vybavení sportovního hřiště. Toto opatření

povede ke zlepšení možnosti sportovat v obci, vést aktivní životní styl.

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.3:

• Zadání projektové dokumentace/studie (záměr je hotový)

• Výběr dodavatele

• Zabezpečení rizika/analýza rizik

• Posouzení zastupitelstvem
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• Výběr zhotovitele a dozoru

• Kolaudace

• Provoz

PRIORITA 1.4: Oprava hasičské zbrojnice

Popis priority 1.4 — Oprava hasičské zbrojnice:

V rámci tohoto opatření je cílem oprava hasičské zbrojnice. Tato opatření povede

k navrácení hasičské zbrojnice do puvodního stavu.

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.4:

• Je hotový záměr a budova je částečně opravená

• Výběr dodavatele

• Zabezpečení rizika/analýza rizik

• Posouzení zastupitelstvem

• Výběr zhotovitele a dozoru

• Kolaudace

• Provoz

Tato aktivita má přímou vazbu na prioritu 5 spolkový život. Funkční hasičská zbrojnice

umožňuje komunitní život, což je pro obec naprosto klíčovým prvkem. Hasiči v Pískové

Lhotě mají dlouholetou tradici. Konkrétně se jedná 0: rekonstrukci objektu hasičské

zbrojnice včetně klubu hasičské mládeže a klubovny kolektivu mladých hasiču,

rekonstrukci cvičné hasičské dráhy, podporu činnosti a dovybavení Jednotky Sboru

dobrovolných hasičů obce, podporu činnosti a materiální dovybavení Sboru

dobrovolných hasičů potažmo kolektivu mladých hasičů a dovybavení NNO Sokol.
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PRIORITA 2. Infrastruktura obce

Strategický cil: vybudování místních komunikací a zlepšení technické infřastruktury
v obci. Předmětem tohoto záměru je rekonstrukce a modernizace místních komunikací
včetně dobudování systému komunikací určených pro pěší přesun obyvatel a návštěvníků
obce (chodníku) a cyklostezek. Prioritou záměru je rekonstrukce a modernizace
komunikací vedoucích k podnikatelským subjektum v obci a veřejnému hasičskému
cvičišti.

PRIORITA 2.1: Výstavba a oprava místních komunikací

Popis priority 2.1: Výstavba místních komunikací

Cílem v rámci tohoto opatření je zlepšení stavu místních komunikací, jejich oprava,

rekonstrukce a vybudování chodníku.

Tato opatření povede ke zlepšení dopravní situace v obci, udržení možností vyj ížd‘ky

obyvatel z obce za prací, školními povinnosti atd.

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.1:

• Projektové práce (ano, je hotová studie)

• Výběr dodavatele

• Zabezpečení rizikaianalýza rizik

• Posouzení zastupitelstvem

• Výběr zhotovitele a dozoru

• Vybudování potřebné infřastruktury v rámci tohoto opatření

• Instalace obecního mobiliáře

• Kolaudace

• Provoz

PRIORITA 2.2: Výstavba místních chodníku

Popis priority 2.2: Výstavba místních chodníku

Cílem v rámci tohoto opatření je zlepšení stavu místních chodníku, jejich oprava,

rekonstrukce a vybudování chodníku.
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Toto opatření povede ke zlepšení dopravní situace v obci, zvýšení bezpečnosti chodcu v

obci a ke zlepšeni celkového vzhledu obce.

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.2:

• Projektové práce (ano, je hotová studie)

• Výběr dodavatele

• Zabezpečení rizika/analýza rizik

• Posouzení zastupitelstvem

• Výběr zhotovitele a dozoru

• Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

• Instalace obecního mobiliáře

• Kolaudace

• Provoz

PRIORITA 2.3: Výstavbai rekonstrukce veřejného osvětlení

Popis priority 2.3: Výstavba! rekonstrukce veřejného osvětlení

Cílem v rámci tohoto opatření je výstavba či rekonstrukce veřejného osvětlení.

Toto opatření povede k zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu, k ochraně

veřejného a soukromého majetku, k dobré orientaci v obci.

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.3:

• Projektové práce (ano, je hotová studie)

• Výběr dodavatele

• Zabezpečení rizika/analýza rizik

• Posouzení zastupitelstvem

• Výběr zhotovitele a dozoru

• Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

• Instalace obecního mobiliáře

• Kolaudace

• Provoz
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PRIORITA 3. Turistický ruch

Strategický cíl: Rozvoj turistického potencionálu obce s durazem na rozvoj atraktivit,

související infrastruktury a doplňkových služeb.

PRIORITA 3.1 Informační a orientační systém obce

Popis priority 3.1: Informační a orientační systém obce

Cílem tohoto opatření je informační a orientační systém obce. Smyslem opatření je zvýšit

informovanost jak pro obyvatele obce, tak i pro návštěvníky obce

Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.1:

• Projektová dokumentace (je záměr ve spolupráci MAS Podlipansko)

• Výběr dodavatele

• Posouzení zastupitelstvem

• Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

• Instalace informačního a orientačního systému obce

PRIORITA 3.2 Letáky a informační brožury

Popis priority 3.2: Informační a orientační systém obce

Cílem tohoto opatření je vytvoření letáku a informační brožury. Smyslem opatření je

zvýšit informovanost jak pro obyvatele obce, tak i pro návštěvníky obce

Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.2:

• Výběr dodavatele

• Tvorba návrhu

• Posouzení zastupitelstvem

• Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

• Instalace informačního a orientačního systému obce

44



SENSEI consult s.r.o. Ä Strategický rozvojový plán
Uvalska 33, Praha 10
sensei@senseiconsult.cz ~ ísková hota 201 - 20 5

RIORITA 3.3 Napojení obce na informační systémy

Popis priority 3.3: Napojení obce na informační systémy

Cílem tohoto opatření je informační a orientační systém obce. Smyslem opatření je zvýšit

informovanost jak pro obyvatele obce, tak i pro návštěvníky obce

Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.2:

• Projektová dokumentace

• Výběr dodavatele

• Posouzení zastupitelstvem

• Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

• Napojení obce na informační systémy

PRIORITA 4. Životní prostředí

Strategický cíl: Cílem této priority je podpořit rozvoj ochrany životního prostředí v obci.

Hlavním cílem je revitalizace vodních ploch, úprava veřejných prostranství, úprava a

výsadba zeleně v intravilánu obce.

PRIORITA 4.1 oprava požární nádrže v centru obce

Popis priority 4.1: Oprava požární nádrže v centru obce

Cílem tohoto opatření je opravit požární nádrž v centru obce.

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.1:

• Projektové práce (ano, je hotový záměr)

• Výběr dodavatele

• Zabezpečení rizika/analýza rizik

• Posouzení zastupitelstvem

• Výběr zhotovitele a dozoru

• Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření
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• Instalace obecního mobiliáře

• Kolaudace

• Provoz

PRIORITA 4.2 systém třídění odpadu

Popis priority 4.2: Systém třídění odpadu

Cílem tohoto opatření je zajištění a provozování systému třídění odpadu. Realizace tohoto

opatření povede k snížení negativní dopadu velkého množství odpadu.

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.2:

• Projektové práce (ano, je hotový záměr)

• Výběr dodavatele

• Zabezpečení rizika/analýza rizik

• Posouzení zastupitelstvem

• Výběr zhotovitele

• Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

• Instalace obecního mobiliáře

• Kolaudace

• Provoz

PRIORITA 4.3 údržba zeleně

Popis priority 4.3: Údržba zeleně

Cílem tohoto opatření je Úprava veřejných prostranství, úprava a revitalizace zeleně v

obci. Vybudování veřejné infrastruktury v rámci těchto úprav. Veřejným prostranstvím

obce je v rámci tohoto záměru myšleno zejména veřejné prostranství ve středu obce

(park), které se rozkládá podél hlavní silnice Praha-Poděbrady a v podstatě udává zásadní
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reliéf celé obce. Předmětem záměru je rekonstrukce a modernizace chodníku v parku,

celková úprava zeleně, Její výsadba a obnova, rekonstrukce historického pomníku TGM

a oprava požární nádrže, která se rovněž v tomto centrálním prostoru nacházejí a která

jsou uvedeny v seznamu požárních nádrží v rámci Integrovaného záchranného systému

ČR.

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.3:

• Projektové práce (ano, je projektová dokumentace-záměr)

• Výběr dodavatele

• Zabezpečení rizika/analýza rizik

• Posouzení zastupitelstvem

• Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci

• Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství

• Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

• Instalace obecního mobiliáře

PRIORITA 4.4 Výsadby parku, revitalizace obce

Popis priority 4.4: Výsadba parku, revitalizace obce

Cílem tohoto opatření je výsadba parku a revitalizace obce. Toto opatření povede

k zlepšení podmínek života v obci, k oživení životního prostředí a zvýšení estetické

hodnoty krajiny.

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.4:

• Projektové práce (ano, je projektová dokumentace)

• Výběr dodavatele

• Zabezpečení rizika/analýza rizik

• Posouzení zastupitelstvem

• Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci

• Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství

• Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření
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• Instalace obecního mobiliáře

PRIORITA 4.5 revitalizace rybníku směr Ilořátevská

Popis priority 4.5: revitalizace rybníku směr Hořátevská

Cílem tohoto opatření je revitalizace rybníku směr Hořátevská. Toto opatření povede k

zadržení vody v krajině, zvýšení stanovištní a biologické rozmanitosti, omezení zanášení

sedimenty, zlepšení environmentálních a estetických funkcí chráněného území

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.5:

• Projektové práce (ano, je projektová dokumentace)

• Výběr dodavatele

• Zabezpečení rizika/analýza rizik

• Posouzení zastupitelstvem

• Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci

• Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství

• Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

• Instalace obecního mobiliáře

PRIORITA 4.6 zpracování biomasy, kompostárna

Popis priority 4.6: zpracování biomasy, kompostárna

Cílem tohoto opatření je zařízení kompostárny pro zpracování biomasy. Toto opatření

povede k efektivnímu nakládání s odpady a přebytku z veřejné zeleně a zemědělství

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.6:

• Projektové práce (ano, je záměr)

• Výběr dodavatele

• Zabezpečení rizika/analýza rizik

• Posouzení zastupitelstvem
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• Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci

• Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství

• Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření

• Instalace obecního mobiliáře

• Kolaudace

• Provoz

PRIORITA 5. Spolkový a komunitní život

Strategický cíl: Cíl napomáhá vnímání obce jako území pro radostný a spokojený život,

atraktivní pro mladé rodiny. Dává prostor se zapojit do života v komunitě. Udržení a

rozvoj spolkového a komunitního života vede k posílení lokální identity prostřednictvím

spolupráce místních lidí a práce s dětmi a mládeží. Pro vědomí lokální identity je důležité

formování vztahu k určitému místu se zvláštním zřetelem na děti a mládež. Spolky obce

a neziskové organizace podílejí na většinovém společenském a kulturním dění v obci,

jejich činnost má mezigenerační kontinuitu.

PRIORITA 5.1 Podpora spolku - župa sokolská, podpora DSH

Popis priority 5.1: Podpora spolku - župa sokolská, podpora DSH

Cílem této priority je odpovídající podpora nestátních neziskových organizací (NNO)

pusobících v obci. Stěžejní organizací, která rozvíjí v obci svou činnost, je Sbor

dobrovolných hasičů. V obci působí již více jak 125. let a díky své systematické celoroční

práci s dětmi a mládeží si stále zachovává generační kontinuitu ve své činnosti.

Dobrovolní hasiči se podílejí na většinovém společenském a kulturním dění v obci, jsou

nejbližším spolu realizátorem obce při plnění většiny veřejnoprávních úkolu (úklidy obce,

opravy, apod.). Sbor dobrovolných hasiču ke své činnosti využívá objekt hasičské

zbrojnice, jehož součástí je klub hasičské mládeže a klubovna kolektivu mladých hasiču.

Objekt je v majetku obce a sbor dobrovolných hasiču ho bezúplatně spravuje. Sbor dále

využívá hasičské cvičiště, které se nachází na pozemku obce, na kterém je sbor v
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dlouhodobém pronájmu. Dalším zájmovým spolkem v obci je sdružení SOKOL. Toto

sdružení realizuje svou činnost v budově sokolovny, která je v majetku Sokolské župy

Kolín.

Aktivity vedoucí k naplnění priority:

• Finanční podpora

• Podpora propagace činnosti spolků

• Vytváření vhodného prostředí pro činnost spolku

PRIORITA 5.2 Podpora jednorázových společenských akcí

Popis priority 5.2: Podpora jednorázových společenských akcí

Cílem je podpora jednorázových společenských akcí. Smyslem tohoto opatření je

podpořit soudržnost obyvatel obce, udržovaní sousedských vztahu, posílit pocit lokální

identity.

Aktivity vedoucí k naplnění priority:

• Vytipování vhodných společenských akcí a obsahů akce

• Výběr vhodné lokality a data realizace

• Personální zajištění organizačního týmu

• Zajištění průběhu akce

• Propagace akce

PRIORITA 5.3 Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže, ale i senioru

Popis priority 5.3: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže, ale i

senioru

Cílem této priority je vytvoření kvalitní volnočasové náplně dětí, mládeže, ale také

seniorů. Přiměřená míra volnočasových aktivit vede k aktivnímu a smysluplnému trávení

volného času a je dobrou prevencí patologických jevu u dětí a mládeže. U senioru jsou
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