
 

PROGRAM ROZVOJE OBCE

BUKOVNO

NA OBDOBÍ LET

2016 - 2026

1.11.2016



PROGRAM ROZVOJE OBCE BUKOVNO 1 / 23

Úvod

Program rozvoje obce Bukovno na roky 2016- 2026 je střednědobý dokument, který definuje obec a
vymezuje hlavní oblasti v rámci rozvoje obce. Vymezuje strategické oblasti, které jsou důležité pro
budoucí rozvoj. 

Dokument je členěn do dvou základních částí, a to na část analytickou a část návrhovou. V analytické
části je charakterizována obec a její stávající situace dle území, demografického vývoje, hospodářství,
infrastruktury, vybavenosti obce, životního prostředí a správy obce. Z analytické části jsou patrné
východiska pro část návrhovou, která navrhuje nejvhodnější řešení dané situace. Do formování konečné
podoby dokumentu byli zapojeni i občané, podnikatelé a spolky prostřednictvím dotazníkového šetření a
veřejného projednání. 

Program rozvoje obce byl zpracován na základě projektu „Elektronická metodická podpora
tvorby rozvojových dokumentů obcí“ (CZ.1.04/4.1.00/62.00008), jehož nositelem bylo Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika obce

1. Území

Obec Bukovno se nachází ve Středočeském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Mladá Boleslav. Obec leží asi 6 km severozápadně od Mladé Boleslavi. Obec má dvě části- obec Bukovno
a obec Líny, které spolu tvoří jeden administrativní celek. Obcí prochází silnice II. třídy, která vede z
Mladé Boleslavi do Dubé.

Obrázek 1- Umístění obce Bukovno

Zdroj: vlastní zpracování

Historie obce

První dochovaná zmínka o obci pochází z roku 1380, kdy bylo Bukovno uvedeno v soudní listině bělské.
Lze,  ale  předpokládat,  že  obec  existovala  již  dříve  díky  náhodným archeologickým nálezům.  Tyto
archeologické nálezy pochází již z mladší doby kamenné. 

Bukovno i Líny zřejmě na nejstarší dopravní stezce nazývané "Spykalská". Název obce Bukovno pochází
ze slovanského označení bučiny, které se v okolí nacházeli. Jméno Líny vzniklo pravděpodobně z výrazu
"léno". V zemských deskách království českého, je uváděn vladyka či panoš Peštík z Bukovna, který v
Bukovně sídlil v letech 1385-1420. V roce 1714 mělo Bukovno 302 obyvatel a Líny 149 obyvatel. Obec v
té době patřila k největším obcím v kosmonoském panství, proto zde již v roce 1631 byla zřízena škola. V
těchto letech koupila kosmonoské panství hraběnka Marie Anna, provdaná za Ferdinanda Maximiliána
Hrzáňa.  Ves  Líny  od  roku 1734 nepatřila  k  panství  kosmonoskému,  ale  byly  odkoupeny rytířem a
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pozdějším baronem Janem Gemmrich z Neuberka. V roce 1769 hrabě Mizbach dokončil stavbu kostela v
Bukovně, který byl vysvěcen Janu Nepomuckému a v roce 1791 a následně byl založen hřbitov. V roce
1850se v obci konaly 1. volby a z nich vzešel první obecní výbor v čele se starostou. V roce 1879 byl
založen Sbor dobrovolných hasičů, jako ochrana před rostoucím výskytem požárů. Roku 1894 byl v obci
velký požár, který postihl 5 stavení, a s likvidací požáru pomáhalo 12 požárních jednotek. V roce 1906
byly obce spojeny s okolními obcemi železnicí a byly vybudovány železniční zastávky. 

V roce 1914, začátkem I. světové války, byla mobilizována 1/3 mužské populace obce a o život přišlo 25
spoluobčanů. Na jejich památku byl vystaven pomník, který je umístěn v parku. 

V rozvoji obce přispělo založení stavebního družstva, které v obci působilo v letech 1919- 1937. V rozmezí
let 1931-1932 dochází k dalšímu rozvoji, kdy v obci byla dokončena stavba obecního úřadu a zároveň
hasičské zbrojnice. V těchto letech byla zahájena také autobusová doprava.

V roce 1938 byla vyhlášena všeobecná mobilizace a v Bukovně byly ubytovány 3 roty pěšího pluku.
Mnichovskou dohodou dochází k německé okupaci českých zemí. Některým uprchlíkům ze Sudet, kteří
byli  spříznění  s  obyvateli  Bukovna,  bylo  poskytnuto  nouzové  ubytování  a  jejich  dětem poskytnuta
možnost chodit do místní školy. V roce 1942 byli do Bukovna dosazeni na 25 usedlostí Němci, kteří byli
přisunuti z oblasti zvané Besarabie. V těchto letech dochází k zatýkání místních občanů, někteří z nich
byli  nacisty popraveni.  Po těchto událostech dochází k obnovení společenského a politického života
v obci, ale i k mnoha zvratům v životě zdejších obyvatel. V roce 1945 byla v Bukovně založena místní
organizace KSČ, která se podílela na dalším osudu obce. V roce 1947 byl vzrůstající politický neklid ve
vládě přenášen i do měst a obcí a toto dění bylo předzvěstí únorových událostí roku 1948. Vyvrcholením
těchto událostí byl tzv. vítězný únor. V obci dochází k personálním změnám ve vedení. Dále dochází
k znárodňování velkostatků a k socializaci zemědělské výroby a v roce 1950 se započato v Bukovně
se zakládáním JZD. JZD v Bukovně ukončilo svoji úspěšnou činnost koncem roku 1975 a hospodaření
přešlo do Státního statku Katusice-středisko Bukovno. Až po roce 1990 Státní statek Katusice ukončuje
svou činnost a půda byla opět vrácena jejich původním majitelům.

2. Obyvatelstvo

Počet obyvatel v obci ke dni 1.11. 2016 je 738. Z dlouhodobějšího hlediska je vývoj počtu obyvatelstva
proměnlivý. Od roku 1930 do roku 1991 má spíše klesající charakter. Z grafu číslo 1 je patrné, že od roku
2004 počet obyvatel stoupá.

Graf 1- Vývoj počtu obyvatel obce Bukovno v letech 2003 - 2014

Pramen: ČSÚ
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V roce 2015 bylo v obci evidováno celkem 8 narozených a naopak 5 zemřelých občanů. V tomto roce se
do obce přistěhovalo celkem 26 obyvatel a vystěhovalo 21 obyvatel. Index stáří je 80,49, což vyjadřuje
poměr obyvatel ve věku 65+ a obyvatel v předproduktivním věku. V roce 2014 index stáří dosahuje
hodnoty 76,47. V roce 2015 tedy dochází k nárůstu hodnoty, což může mít za následek stárnutí populace
v obci.

V následujícím grafu je znázorněna věková struktura obyvatelstva. Největší základnu tvoří obyvatelstvo
ve věku 15-64 let, tedy obyvatelstvo v produktivním věku. V tomto věku v obci žije celkem 502 obyvatel,
z tohoto počtu 258 můžu a 244 žen. Věkovou skupinu 0-14 let tvoří 123 obyvatel a ve věku 65 a více v
obci žije celkem 99 obyvatel (viz graf 2).

Graf 2- Věková struktura obyvatel obce Bukovno v roce 2015

Zdroj: ČSÚ

Z následujícího grafu vyplývá, že největší počet obyvatel má středoškolské vzdělání bez maturity a to
41,5 %. Středoškolské vzdělání s maturitou má celkem 23,9 % obyvatel. Bez vzdělání nebo se základním
vzděláním je v obci evidováno 20 %. Vysokoškolské vzdělání má pouze 6,5 % obyvatel. Tyto údaje
vychází z roku 2011, kdy proběhlo sčítání lidí, domů a bytů.
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Graf 3- Vzdělanostní struktura obyvatel obce Bukovno v roce 2011

Pramen: ČSÚ

Spolková činnost

SDH Bukovno

V obci působí spor dobrovolných hasičů, který byl založen roku 1836. Hlavní činností sboru je protipožární
ochrana a preventivní protipožární opatření. Sbor dobrovolných hasičů se každoročně účastní soutěží v
požárním sportu. V současné době sbor úzce spolupracuje s obcí, například při obecních brigádách a při
pořádání různých společenských akcí. 

Vlastenecko- dobročinná obec baráčníků

Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků byla v obci  založena roku 1906, její  hlavní náplní  je a bylo
sdružování občanů všech věkových kategorií při pořádání tradičních kulturních akcí: plesy, rej čarodějnic,
jarmark, svátek maminek, divadelní představení, výlety, a další akce. V současné době mají 65 členů. 

Myslivecké sdružení Bukovno a Líny

V 50 letech 20. století vznikla nejprve menší Myslivecká sdružení, mezi nimi i MS Bukovno. Sloučením
malých sdružení okolních obcí vzniklo v roce 1980 Myslivecké Sdružení Michalovice se sídlem v Bukovně,
které hospodařilo na honební ploše 1958 ha se zakládajícími 33 členy. Hranice tehdejších pozemků s těmi
současnými se o moc neliší.  

S další legislativní změnou jsme se stali 26. června 2015 Mysliveckým spolkem Michalovice-Bukovno. V
současné době hospodaříme na 1730 ha pozemků, které se dotýkají celkem 9 katastrálních území. Naše
členská základna v současné době  čítá 26 členů a 2 adepty myslivosti.

Spolek provozuje a udržuje oficiálně uznanou střelnici v Močidlech, kde každoročně sám pořádá 3 velké
střelecké  akce  a  poskytuje  její  prostory  i  okolním spolkům a  Okresnímu Mysliveckému Spolku  pro
pořádání veřejných i neveřejných soutěží či pro výcvik nových adeptů myslivosti. 
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Dále  provozuje  uznanou  bažantnici.  Voliéra  byla  nově  vystavěna  v  roce  2015  za  nemalého  finančního
přispění honebního společenstva sdružujícího vlastníky pozemků. Nahradila tak chátrající 15 let starou
voliéru. Každoročně vychováme cca 500-550 kusů bažantů, které z části cíleně vypouští do přírody za
účelem zvýšení počtu kusů pernaté zvěře v našem regionu. 

Na jaře členové spolku brigádně pomáhají obci při úklidu příkopů kolem hlavních i vedlejších cest. 

Spolek pořádá každoročně na počátku ledna myslivecký ples a sponzoruje dětský den.

Tělovýchovná jednota sokol

Sokolská jednota založena v roce 1898. V roce 1926 byla postavená nová sokolovna. Tělovýchovná
jednota sokol se aktivně podílí a podporuje sport v obci.

Český červený kříž

Český červený kříž spolupracuje s baráčníky při přípravě a pořádání kulturních akcí.

Taneční skupina Tornádo

Taneční skupina Tornádo organizuje společenská setkání v obci: Noc s Andersenem, setkání na Zlatou
neděli, Silvestr a je i nápomocna při akcích, které zajišťuje obec: rozloučení s prázdninami, posvícení.

3. Hospodářství

Počet ekonomicky aktivních osob ke dni 1.1. 2015 je 330. Z tohoto počtu je zaměstnáno celkem Počet
zaměstnaných osob 312 a uchazečů o zaměstnání je celkem 20. Počet osob vyjíždějících z obce za prací
je 101 obyvatel. Občané dojíždějí především do nedaleko vzdálené Mladé Boleslavi. 

Z grafu číslo 4 vyplývá, že vývoj počtu nezaměstnaných měl do roku 2014 spíše stoupající charakter. V
roce 2015 je evidováno 14 nezaměstnaných osob, tedy o 10 méně než v předchozím roce.

Graf 4- Vývoj podílu nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ
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V roce 2013 na území obce bylo evidováno nejvíce podnikatelských v oblasti služeb, a to celkem 65,07
%. Na průmysl a stavebnictví je zaměřeno 21,23 % podnikatelských subjektů. V zemědělství a lesnictví
podniká 9,59 % podniků nacházejících se na území obce.  Největší  podíl  obyvatel  je  zaměstnáno v
průmyslu (121 obyvatel), což je opodstatněné blízkostí průmyslového města Mladá Boleslav, do kterého
nejvíce obyvatel dojíždí za prací. V odvětví služeb je zaměstnáno 100 obyvatel obce. V zemědělství pouze
22 osob.

Graf 5- Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Bukovno v roce 2013

Pramen: ČSÚ

Obec je atraktivní především pro drobné podnikatele. Podnikatelské subjekty, které působí na území
obce, lze zařadit do kategorií mikropodniků a malých podniků. V kategorii do 10 zaměstnanců v obci
působí 7 podniků a podniků 10-49 zaměstnanců jsou v obci celkem 3. 

Tabulka 1- Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Bukovno v roce 2013

Počet zaměstnanců Kategorie Absolutně Relativně (%)
do 10 mikropodniky 7 -
10-49 malé podniky 3 -
50-249 střední podniky 0 -
250 a více velké podniky 0 -
nezjištěno - 96 -

Pramen: ČSÚ
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Podnikatelé

Truhlářství Holman Zemědělská společnost Bartoš
Autoservis Reiter Zemědělská společnost Bičíková

Kadeřnictví Svačinová Květinka Szabová
Uzenářství Neumann Pohostinství Jitka

Elektro Hurta Bujko- Kováč Líny
Kubát autodílna Valenta výroba oken

COOP- smíšené zboží Instalatér
 Veterinární klinika Liškovi  

4. Infrastruktura

Silnice

Obcí Bukovno prochází silnice II. a III. třídy, která má trasu Mladá Boleslav- Bukovno- Mšeno- Dubá. Dále
se v obci nachází místní komunikace. Dálnice D10 je od obce vzdálena cca 10 km a je rychlím spojením
např. do hlavního města Prahy. 

Technická infrastruktura

Obec není plynofikována a s plynofikací se do budoucna nepočítá. V roce 1910 byl vystaven vodovod a
tento komorový zemní vodojem sloužil až do 80. let 20 st. Pitnou vodu zajišťuje firma VaK Mladá Boleslav,
která má ve vlastnictví vodovod obce. Ke dni 1.1. 2016 je uvedena cena vodného 47,93 Kč/m3 a cena
stočného 42, 21 Kč/m3. VaK Mladá Boleslav spravuje i kanalizační síť v obci. Obec je plně odkanalizována.
Nejdříve byla odkanalizována část obce Bukovno, ve které práce probíhaly svépomocí. Následně byla
odkanalizována část Líny, ve které byly práce ukončeny v roce 2013. 

Odpad

Likvidace komunálního odpadu probíhá jednou týdně. Občané mají možnost třídění odpadu, a to celkem
na třech kontejnerových stanovištích.  Obec dále pořádá sezonní  svozy např.  jednou do roka odvoz
velkoobjemového odpadu a dvakrát do roka odvoz nebezpečného odpadu. 

Veřejná doprava

V obci se nachází železniční trať číslo 076 a vlakové zastávky jsou v obou částech obce. Dále je veřejná
doprava  zajištěna  autobusovými  spoji,  které  jezdí  pouze  v  týdnu.  Autobusová  doprava  zajišťuje
pravidelné  spojení  s  okolím  především  s  Mladou  Boleslaví,  kam občané  nevíce  dojíždějí  za  prací.
Víkendová doprava je umožněna pouze železniční dopravou. 

Dojezdové vzdálenosti: 

Mladá Boleslav (vzdálenost 7,7 km), 11 min
Praha - po D10 (vzdálenost 67,8 km), 57 min
Liberec- po D10 (vzdálenost 57 km), 43 min
Turnov (vzdálenost 38,8), 33 min
Katusice (vzdálenost 5,2 km), 7 min
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5. Vybavenost obce

Zdravotnictví

V obci se nenachází žádné zdravotní středisko. Občané musí za lékařskou péči dojíždět především do
Mladé Boleslavi. V Mladé Boleslavi se nachází i nejbližší nemocnice.

Školství 

První škola v Bukovně údajně stávala v místě dnešní fary (čp. 13). Druhá škola tzv. “stará škola“, ve které
se učilo od roku 1722, byla v domě čp. 57 a učil v ní Václav Franěk až do roku 1814. V roce 1828 dal
hrabě Gotthard z Mürbach postavit novou školu, ve které se vyučovalo až do roku 1979.

Mateřská škola je v provozu od 1. 9. 2016 a jejím provozovatelem je obec Bukovno.  Mateřská škola je
jednotřídní s kapacitou 25 žáků. K dispozici je kuchyň, do které je jídlo dováženo. V projektu je zahrnuto i
dětské hřiště, které bude zřízeno nedaleko školky. V obci se nenachází základní škola, proto žáci musí
dojíždět do okolních obcí. Dojíždějí především do Katusic a Dalovic, kde je zřízena základní škola pouze do
5. třídy. Poté žáci  dojíždějí  do cca 7 km vzdálené Mladé Boleslavi.  V Mladé Boleslavi  je zajištěno i
středoškolské vzdělávání. Za vysokoškolským vzděláváním studenti dojíždějí do Prahy, Liberce a Mladé
Boleslavi, kde se nachází jedna soukromá vysoká škola.

Kultura a sport v obci 

V obci působí spolek Vlastenecko- dobročinná obec Baráčníků, který se aktivně zapojuje do kulturního
dění  v obci.  Pořádá např.  maškarní  plesy,  jarmark,  pálení  čarodějnic,  den matek a různá divadelní
představení. 

Dalším spolkem, který se podílí na společenském životě v obci, je Taneční skupina Tornádo. Tato skupina
pořádá maškarní ples, rozloučení s prázdninami a akci zlatá neděle.

Myslivecké sdružení pořádá myslivecký ples. 

Dále jsou v obci pořádány sportovní akce jako například cyklo- jízda starosty obce, nohejbalový turnaj,
kopaná nebo turnaj v šipkách.

Obec pořádá různé divadelní zájezdy a předvánoční setkávání občanů. Na kulturních a společenských
akcích spolupracuje obec Bukovno se spolky.

Památky

Kostel sv. Jana Nepomuckého

V roce 1769 hrabě Mizbach dokončil stavbu kostela v Bukovně, který byl vysvěcen Janu Nepomuckému.
Kostel je postavený v pozdně barokním stylu. Postupně je kostel rekonstruován, a to také i díky občanům,
kteří se zúčastnili sbírky na opravu kostela.
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Obrázek 2- Kostel sv. Jana Nepomuckého

6. Životní prostředí

Celková plocha území je 1 505 ha. Z grafu číslo 6 je patrné, že obec má spíše zemědělský charakter,
výměra orné půdy je 67,6 %. Další největší zastoupení má lesní půda a to celkem 23,8 % z celkové
výměry obce. 

Graf 6- Struktura využití půdy

Pramen: ČSÚ
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Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy, zahrady
atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota
koeficientu  obecně  značí  příznivější  stav,  hodnota  vyšší  než  1  znamená  vyváženou  (stabilní)  krajinu.  V
obci Bukovno dosahuje koeficient hodnoty 0,39. Pramen: ČSÚ

Z hlediska environmentálního dosahuje lehce podprůměrné hodnoty. Dosahuje hodnoty 0,754, přičemž
průměrná hodnota indikátoru je 1 (zdroj Moniqua, ČZU Praha). 

7. Správa obce

V Bukovně je voleno 9 zastupitelů obce v čele se starostou. Obec má zřízený kontrolní, finanční výbor a
výbor pro veřejný pořádek. Každý výbor má jednoho předsedu. 

Obec Bukovno je členem MAS Mladoboleslavský venkov, o.s..

V roce 2014 se komunálních voleb zúčastnilo 56,70 % oprávněných voličů. V těchto volbách byli zvoleni 4
zastupitelé ze strany Volba pro Bukovno a Líny, ze strany Za krásnější obec 3 zastupitelé a 2 zastupitelé
jsou ze strany Pro rozvoj obce. 

Z  hlediska  správy  obce  je  v  následující  části  dokumentu  popsán  především  vývoj  rozpočtového
hospodaření.  Z tabulky číslo 2 je patrné, že v roce 2013 je saldo příjmů a výdajů nejvyšší,  což je
způsobeno výstavbou kanalizační sítě v obci Líny. V následujících letech se saldo snižuje a již v roce 2015
činí pouze -1 tis. Příjmy v roce 2015 činily 12 505 tis. Kč a výdaje 12 506 tis. Kč.

Tabulka 2- Vývoj rozpočtového hospodaření obce Bukovno v letech 2009 - 2015 (v tis. Kč)

 2009 2010 2011 2012 2013  2014  2015 
Daňové příjmy 6 136 6 621 6 539 6 719 7 666 8 006 8 479

Nedaňové příjmy 532 529 492 662 890 438 860
Kapitálové příjmy 33 51 0 356 98 0 0

Neinvestiční přijaté dotace 47 332 189 145 623 122 191
Investiční přijaté dotace 0 0 0 0 410 0 2 975

Příjmy 6 748 7 533 7 220 7 882 9 688 8 567  12 505 
Běžné výdaje 3 783 4 120 5 118 5 378 5 195 8 943 6 767

Kapitálové výdaje 705 945 1 562 296 10 550 1 355 5 740
Výdaje celkem 4 488 5 065 6 680 5 673 15 745 10 298 12 506

Saldo příjmů a výdajů 2 260 2 467 540 2 209 -6 057 -1 731 - 1
Podíl kapitálových výdajů 15,71% 18,66% 23,38% 5,21% 67,00% 13,16% 45,89%
Podíl běžných výdajů na

celkových příjmech 56,06% 54,70% 70,89% 68,23% 53,63% 104% 54,11%

Pramen: ČSÚ
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Největší položku příjmů tvoří daňové příjmy, jak je patrné z grafu číslo 7. Tyto příjmy jsou v porovnání s
krajem vyšší.

Graf 7- Srovnání struktury rozpočtových příjmů v období 2009 - 2013

Pramen: ČSÚ
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A.2 Východiska pro návrhovou část

V následující části jsou podrobněji zhodnoceny silné a slabé stránky přímo od občanů obce Bukovno.
SWOT analýza  je  východiskem pro  návrhovou  část,  ve  které  jsou  určeny  dle  priorit  budoucí  cíle.
Podkladem pro zpracování této části byly poskytnuté dotazníky občanům, podnikatelům a zájmovým
skupinám, ve kterých měli prostor pro vyjádření svých názorů a pro zhodnocení situace v obci. 

Dotazníkové šetření veřejnost

Vráceno k hodnocení bylo 48 dotazníků. Dotazníkové šetření od občanů bude hodnoceno na základě
grafického znázornění.

Z  hlediska  demografických  kritérií  se  dotazníkového  šetření  zúčastnily  více  ženy  (63,83%).  Z  grafu
"Věkové kategorie respondentů" je patrné, že rozložení dle věku v dotazníkovém šetření je vyrovnané,
vyjímaje věkovou skupinu 15-29 let. Z grafu "Vzdělanostní struktura respondentů" vyplývá, že nejvíce se
dotazníkového šetření zúčastnili respondenti se středoškolským odborným (35,42%) a středoškolským
vzděláním s maturitou (31,25%). Poměrnou část tvoří i občané s vysokoškolským vzděláním (18,75%). 
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Občané byli dotazováni na život v obci, co se jim na obci líbí a naopak s čím nejsou spokojeni. Tedy na
silné a slabé stránky v obci, které tvoří SWOT analýzu a jsou základem návrhové části.

Z následujícího grafu je zřejmé, že občané jsou se životem v obci převážně spokojeni. Celkem 54,17 %
uvedlo, že se v obci žije spíše dobře a 35,42% uvádí možnost velmi dobře. Nikdo neuvedl, že by se
životem v obci byl velmi nespokojen. 
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Na dotaz, zda jsou ochotni občané něco udělat pro rozvoj své obce, odpověděli občané převážně kladně,
tedy spíše ano (64,58 %) a rozhodně ano (12,50 %). Nejvíce jsou občané ochotni pomoci především
manuálně a  na  obecních  brigádách.  Mezi  konkrétní  příklady  patří  zřízení  a  vedení  kroužku kytary,
sportovní vyžití pro děti a příprava a kontrola stavebních prací. 

Dále občané hodnotili, co v obci považují za silné stránky a s čím jsou spokojeni. Nejvíce si občané cení
blízkosti přírody (26,61 %) a dále klidného života v obci (16,13 %). Na stejné úrovni uvádí dopravní
dostupnost,  příznivé  životní  prostředí  a  kulturní  a  společenský  život.  Oceňována  je  i  dostupnost
pracovních příležitostí, což je dané blízkostí průmyslového města Mladá Boleslav. 
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V následujícím grafu je znázorněno, s čím nejsou respondenti spokojeni a považují za slabé stránky obce.
Za největší problém respondenti považují nezájem lidí o obec, což uvádí 24,19%. Dále nejsou spokojeni s
dostupností služeb a obchodů (19,35%) a záporně také hodnotí vztahy mezi lidmi (14,52%). Celkem
12,90% uvádí málo kvalitní životní prostředí, což je způsobeno i skutečností, že obec není plynofikována a
zejména v zimních měsících občané topí  tuhými palivy.  Stejně je hodnocena i  nevyhovující  veřejná
doprava, kdy respondenti uvádějí, že by uvítali MHD z Mladé Boleslavi. Nevyhovující je především o
víkendech a svátcích. 

Mezi slovní komentáře bylo dále uvedeno: bezpečnost provozu na komunikacích (rychlostní opatření),
sportovní vyžití pro děti a mládež, nevyhovující chodníky, zvyšující se těžkotonážní doprava, zeleň v obci
a hluk v obci. 
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Mezi služby, které by občané uvítali, patří obchod se smíšeným zbožím, zajištění MHD Mladá Boleslav,
sportovní vyžití pro děti a mládež, pečovatelská služba, lékař, pošta a dále také bankomat. 

V návaznosti na tyto otázky byli občané dotazování, jak by co nejefektivněji rozdělili finanční prostředky
obce.  Z  této  otázky  vyplývají  priority  respondentů  pro  zlepšení  situace  v  obci.  Jak  je  zřejmé  z
následujícího grafu nejvíce by investovali do rekonstrukce místních komunikací (22,81%) a do oprav
kulturních památek v obci (21,93%). Ve slovních komentářích, se v souvislosti s místními komunikacemi,
objevuje  zajištění  bezpečnosti  na  komunikacích  a  vybudování  a  oprava  chodníků.  Dále  by  občané
investovali do péče o veřejnou zeleň, zvelebování prostředí a zlepšení vzhledu obce a to celkem 14,91%.
Do slovních komentářů patří: veřejné osvětlení, hřiště na fotbal, cyklostezka, výsadba květin a zeleně,
oprava kostela, zřízení domu s pečovatelskou službou, zvelebování okolí tůní a údržba hřbitova. 
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Následující graf vyjadřuje, jak jsou obyvatelé obce Bukovno spokojeni v 11 různých oblastech. Z tohoto
grafu je zřejmé, že v oblasti "podmínky pro podnikání" občané nejsou schopni situaci ohodnotit. Nejvíce
jsou občané spokojeni v oblasti bydlení. Kladně hodnotí i kulturu a společenský život v obci a péči o
prostředí obce či rozvoj obce. 
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Dotazníkové šetření spolky

V této sekci  byly  odevzdány jen dva dotazníky.  Vzhledem k povaze kladených otázek není  možné
hodnotit graficky, proto budou hodnoceny slovně. 

Vlastenecko-dobročinná obec Baráčníků

V současné době má tento spolek celkem 65 členů a počet členů je stabilní. Baráčníci kladně hodnotí
spolupráci s obcí i  podmínky pro svou činnost v obci hodnotí příznivě. V rámci podpory od obce je
především  žádoucí  finanční  podpora  a  půjčování  prostorů  (sokolovna,  zasedací  místnost)  k  setkávání
členů spolku.  Spolek je pořadatelem hned několika kulturních a společenských akcí,  kde se mohou
občané setkávat. Pořádá například divadelní představení, maškarní plesy, jarmark, čarodějnice a den
matek. 

Taneční skupina Tornádo

Taneční skupina Tornádo má celkem 9 členů a vývoj tohoto počtu je stabilní. K podpoře činnosti by ze
strany obce přispělo zapůjčování sálu na zkoušky skupiny a zapůjčení auta. Taneční skupina pořádá akce
jako rozloučení s prázdninami, zlatá neděle a maškarní plesy. 

Dotazníkové šetření podnikatelé

Zemědělská společnost Bukovno, s.r.o.

Zemědělská společnost Bukovno, s.r.o. obci působí od roku 1992 a zaměřuje se na zemědělskou výrobu.
K 1.1. 2013 má celkem 21 zaměstnanců. Počet zaměstnanců má stabilní charakter. Z tohoto počtu je
celkem 5 zaměstnanců obyvateli obce Bukovno. Za největší problém v podnikání se považuje pokles
poptávky. Ve svém areálu má pro zájemce volné skladovací prostory. V současnosti je v rámci podnikání
nejdůležitější tolerance zemědělské techniky na území obce. Obci naopak společnost nabízí výpomoc
zemědělskou technikou.

Veterinární klinika Liškovi

V obci působí od roku 1991. Firma se zaměřuje na veterinární a obchodní činnost. Pobočka veterinární
stanice se nachází v Mladé Boleslavi. Za největší překážky pro rozvoj podnikání uvádí silnou konkurenci a
administrativní bariéry. 

Kadeřnictví Eva Svačinová 

Kadeřnictví v obci působí od roku 1991. Hlavní činností jsou kadeřnické služby. Za největší problém v
podnikání považuje paní Svačinová pokles poptávky po nabízené službě. Pro usnadnění podnikání by paní
Svačinová uvítala výstavbu chodníků. 

Květinářství

Květinářství v obci působí 4 roky, tedy od roku 2012. Hlavním zaměřením podnikání je vazba, prodej a
dekorace květin. Za největší problém v podnikání je uvedená silná konkurence. Spolupráce s obcí je
hodnocena kladně. Květinářství obci může nabídnout květinovou výzdobu například na různé kulturní
akce. 
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SWOT analýza

Silné stránky

Kulturní a společenské aktivity
Bohatá historie
Vysoký počet ekonomicky aktivního obyvatelstva
Blízkost velkých měst
Dobrá dopravní dostupnost
Blízkost přírody
Úrodná půda

Slabé stránky

Nevyhovující technický stav komunikací
Nezájem občanů o obec
Nedostatečná technická infrastruktura
Pracovní příležitosti mimo obec

Příležitosti

Zajištění sociální péče o občany
Zajištění vhodných prostorů pro volnočasové aktivity
Rekonstrukce sakrálních památek
Oprava kalu a náměstí
Oprava hřbitova
Zlepšení stavu technické infrastruktury
Revitalizace zeleně
Obnova a výstavba chodníků
Opravy na místních komunikacích

Hrozby

Projektová nepřipravenost
Nevyhovující dotační tituly
Nedostatek finančních prostředků
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Strategická vize

Dlouhodobá vize zachycuje představu o budoucnosti obce Bukovno, tedy jakým směrem by se rozvoj
obce měl vyvíjet. Nastiňuje cílový stav, který by měl nastat po uplynutí dokumentu. Strategická vize je
definována zejména na základě výstupů z předchozích částí, tedy z analytické části, dalších východisek
(dotazníkového šetření) a jednání pracovních skupin. K naplnění vize je stanoveno několik cílů, které
vyplývají ze SWOT analýzy a dále také vycházejí z jednání pracovních skupin.

Strategická vize:

Obec Bukovno je příjemným a bezpečným místem pro život. Dále je stále více atraktivní pro
mladé lidi a tím dochází ke zvyšování počtu obyvatel. Zvyšování počtu obyvatel je podpořeno
kvalitní infrastrukturou a bohatou nabídkou služeb. Obec Bukovno zajišťuje bohaté sportovní
a kulturní vyžití, čímž je podpořeno soužití všech obyvatel. V obci jsou uchovávány kulturní a
historické hodnoty.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

 Vysoká důležitost     Střední důležitost     Nízká důležitost

Cíl : „Zlepšení situace v oblasti technické i dopravní infrastruktury”

Opatření : „Zajištění bezpečnosti v dopravě a stavu komunikací” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Obnova a výstavba chodníků- Bukovno” 2017 - 2017 Obec 15000 Vlastní +
externí

 „Výstavba chodníku ke hřbitovu” 2017 - 2017 Obec 5000 Vlastní +
externí

Výstavou chodníku ke hřbitovu dojde k propojení obou částí obce (Bukovno- Líny).

 „Rekonstrukce místních komunikací” 2017 - 2020 Obec 5000 Vlastní +
externí

Opatření : „Zlepšení stavu technické infrastruktury” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Oprava veřejného osvětlení” 2017 - 2017 Obec 3500 Vlastní +
externí

Oprava veřejného osvětlení se bude týkat části obce Bukovno.

 „Rekonstrukce veřejného rozhlasu” 2017 - 2017 Obec 1000 Vlastní +
externí

Cíl : „Zlepšení vzhledu obce a stavu životního prostředí”

Opatření : „Revitalizace veřejného prostranství” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Revitalizace zeleně” 2016 - 2026 Obec 1000 Vlastní +
externí

 „Revitalizace kalu” 2017 - 2017 Obec 3000 Vlastní +
externí
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V projektu je zahrnuta revitalizace kalu, výsadba zeleně v okolí a zřízení parku.

 „Revitalizace náměstí” 2019 - 2019 Obec 3000 Vlastní +
externí

 „Oprava hřbitova” 2017 - 2018 Obec 1000 Vlastní +
externí

Opatření : „Rekonstrukce sakrálních památek” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Oprava kostela sv. Jana Nepomuckého” 2019 - 2019 Obec 8000 Vlastní +
externí

Cíl : „Zajištění kvality života v obci a zlepšení vybavenosti obce”
Podpora především volnočasových aktivit a zvyšování vybavenosti obce.

Opatření : „Volnočasové aktivity”
Jedná se především o vybudování nových volnočasových možností. Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Komunitní centrum” 2018 - 2018 Obec 12000 Vlastní +
externí

Centrum by mělo sloužit jako místo pro setkávání obyvatel a jako zázemí pro spolky, které v obci působí (např. prostor pro
SDH).

 „Vybudování multifunkčního sportoviště” 2017 - 2017 Obec 500 Vlastní +
externí

Cílem je zajistit, co nejvíce sportovních možností pro obyvatele obce.

 „Rekonstrukce hřiště v Línech” 2017 - 2017 Obec 3000 Vlastní +
externí

 „Rekonstrukce sokolovny” 2017 - 2018 Obec 1000 Vlastní +
externí

Opatření : „Zajištění předškolního vzdělávání” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vybudování mateřské školy” 2016 - 2016 Obec 4500 Vlastní +
externí

Mateřská škola byla vybudována v místech, kde se dříve nacházel obecní úřad. V provozu od 1.9. 2016.

Opatření : „Podpora a péče o obyvatele obce” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vybudování Domu pro seniory, seniorského bydlení, či sociálního
bydlení”

2016 - 2026 Obec Vlastní +
externí

V současné době nelze určit finanční částku.
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B.3 Podpora realizace programu

Realizace dokumentu PRO

Program rozvoje obce Bukovno na období 2016- 2026 definuje základní oblasti budoucího rozvoje obce. V
dokumentu jsou definovány cíle, které povedou k naplnění představy o budoucím stavu. Dále jsou
stanoveny i konkrétní aktivity, které budou realizovány v nadcházejících 10 letech. Jejich realizace je
závislá na finančních prostředcích z Fondů EU, státního rozpočtu, krajského rozpočtu a rozpočtu obce.

Monitoring PRO

Monitoring plnění Programu rozvoje obce Bukovno bude mít na starosti zastupitelstvo obce v čele se
starostou. K monitoringu budou shromažďovány informace o průběhu aktivit, jednotlivých opatření a cílů.

V rámci monitoringu bude sledováno, jaké aktivity naplánované na daný rok byly realizované či nebyly
realizované a z jakého důvodu realizace selhala. Dále bude sledovaná finanční náročnost projektů a
vyhledávání či zajištění vhodných finančních prostředků. Také bude monitorovaná případná aktualizace
dokumentu.

Aktualizace PRO

V rámci zastupitelstva obce budou schvalovány případné aktualizace dokumentu. Dokument bude
aktualizován na základě dané situace v obci a na základě průběžných návrhů, které se v době trvání
dokumentu naskytnou.

Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách obce a na obci bude k nahlédnutí v listinné
podobě.

Dokument schválen zastupitelstvem dne: 1.11. 2016


