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Úvod
Důležitost stanovení jasných vizí budoucího vývoje obce je velmi vysoká a pro efektivní rozvoj
obce je toto stanovení téměř nutné. Proto je Strategický plán rozvoje jedním ze základních a
směrodatných dokumentů obce Růžená. Vyjadřuje předpokládaný kontinuální vývoj
územního celku a návaznost jednotlivých cílů v cíle strategické.
Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvořený obecním úřadem, jenž vychází
ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit ekonomického, sociálního, kulturního a
ekologického charakteru na území obce. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi
slaďování jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala jako celek.
Základní myšlenka rozvoje obce spočívá ve vytvoření kvalitního prostředí pro život současné i
budoucí generace obyvatel obce.
Samotný strategický plán, na jehož začátku je obecná charakteristika obce je dále členěn
na 7 tematických okruhů:
1. obyvatelstvo a bydlení,
2. hospodaření obce,
3. technická infrastruktura,
4. trh práce,
5. doprava,
6. životní prostředí,
7. cestovní ruch, kultura, sport
ve kterých je popsán současný stav, provedena analýza silných a slabých stránek obce a jejích
potenciálních příležitostí, které lze využít, či hrozeb, kterých se vyvarovat. Na základě této
analýzy jsou nastaveny cíle a navržena opatření k jejich dosažení.
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1 Analýza současné situace
1.1 Obecný profil obce Růžená
Základní údaje obec Růžená
Počet obyvatel (k 1. 1. 2021)
Hustota zalidnění (ob./km²)
Rozloha (km²)
Nadmořská výška (m n. m.)
POÚ
ORP
Kraj

345
63,3
5,49
603
Třešť
Jihlava
Vysočina

Tabulka 1:základní údaje o obci Růžená (zdroj:mesta.obce.cz, ČSÚ)

Obec Růžená leží v kraji Vysočina, okres Jihlava. Nachází se 5,5 km jihozápadně od města Třešť,
které zajišťuje obci služby státní správy v rámci POÚ. Dalšími nejbližšími městy jsou Telč (12
km jižně) a krajské město Jihlava (25 km severovýchodně). Růžená leží na křižovatce obcí
Čenkov, Lovětín, Třeštice a Doupě, které leží ve vzdálenosti cca 2 km od obce. Obec Růžená se
nachází nedaleko nejvyššího vrcholu Českomoravské vrchoviny - Javořice (837 m n. m.)
a vyhledávaného turistického cíle - Hrad Roštejn.
Nejbližším městem je tedy Třešť. Obec k němu náleží zdravotním obvodem, Policií ČR, děti
dojíždějí do základní školy (od 5. ročníku), dospělí za prací, za nákupy nebo za vyřizováním věcí
na úřadech. V obci se nachází malotřídní škola, mateřská škola, obchod, pohostinství, či malý
penzion. V současné době (2021) má obec 345 obyvatel.
1.1.1 Historie
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1483. V tomto roce byl jmenován na růženskou
faru administrátorem kněz Jakub.
Sbor dobrovolných hasičů vznikl v roce 1900, zasloužil se o něj především tehdejší starosta
obce František Hybášek. V té době sbor čítal 37 členů. Ihned po založení sboru členové
přistoupili ke stavbě hasičského skladiště, od obce darem obdrželi čtyřkolovou koňskou
stříkačku a 30 pracovních stejnokrojů. Prvním starostou hasičů se stal Jan Janák. V roce 2013
měl zdejší sbor hasičů 29 členů.
Od 1. ledna 1986 do 27. února 1990 byla místní částí města Třešť, od 28. února 1990 je opět
samostatnou obcí.
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1.1.2 Přírodní poměry
Růžená leží v okrese Jihlava v Kraji Vysočina. Nachází se 5,5 km jihozápadně od Třeště, 4 km západně
od Hodic, 3,5 km severozápadně od Třeštic, 4,5 km severně od obce Doupě a 2,5 km jihovýchodně
od Lovětína. Geomorfologicky je oblast součástí Česko-moravské subprovincie, konkrétně Křižanovské
vrchoviny a jejího podcelku Brtnická vrchovina, v jejíž rámci spadá pod geomorfologický
okrsek Třešťská pahorkatina. Průměrná nadmořská výška činí 604 metrů. Nejvyšší bod, Zlatý
kopeček (638 m n. m.), leží západně od obce. Růženou protéká Čenkovský potok, na němž se jižně od
obce rozkládá Růženský rybník a na severním okraji obce Obecní rybník. Západně od obce
vede Valchovský potok, na němž se nacházejí rybníky Duníčkův, Novotnův a Farský. Na okraji údolí
pod skalním vrškem přibližně 600 m severozápadně od kostela roste památný 21metrový javor klen,
jehož stáří bylo roku 2009 odhadováno na 110 let.

1.1.3 Struktura obce Růžená
V čele obce je Starosta, který je zastupitelný místostarostou. Zastupitelstvo obce tvoří 7 členů
a vzhledem k tomuto počtu není v obci zřízena rada obce, jejíž funkci zastává starosta obce.
Zastupitelstvo obce se schází každý druhý měsíc. Obec Růžená má zřízen kontrolní výbor
a finanční výbor. Oba výbory mají po 3 členech, kteří jsou zároveň členy zastupitelstva
a scházejí se jednou za 3 měsíce.
1.1.4 Komunikace úřadu s občany
Řada dokumentů obcí musí být dle příslušných ustanovení zákona o obcích zveřejněna na
úřední desce obecního úřadu. Obec informuje občany o činnosti orgánů obce a podává
informace o dění v obci zejména prostřednictvím zveřejňování materiálů na této úřední desce.
Kromě již zmíněné úřední desky je již v dnešní době prakticky nezbytné podávat informace
prostřednictvím internetu. Internetové stránky obce Růžená přirozeně má a snaží se je
udržovat aktuální, stejně jako svou elektronickou úřední desku.
Obec nevydává žádné informační materiály, ale některé spolky a sdružení, ve kterých je obec
členem periodikum vydává.
V obci funguje veřejný rozhlas, jehož prostřednictvím jsou občané informováni o dění v obci.
Dále jsou občané informováni o mimořádných a dalších událostech prostřednictvím SMS a
emailů.
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1.2 Obyvatelstvo a bydlení
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Graf 1: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel (zdroj: ČSÚ)

Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Počet obyvatel
341
348
345
351
355
355
353
354
353

349
345

Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel 2010 - 2020 (zdroj: ČSÚ)

V současné době (2020) žije v obci 345 obyvatel z toho 158 žen a 187 mužů obec je tedy
genderově vyrovnaná. Obyvatelstvo tvoří 32 mužů a 26 žen do věku 14let, 130 mužů a 99 žen
v aktivním věku a 25mužů a 33 žen ve věku nad 65let. Průměrný věk v obci je o téměř 3 roky
nižší než krajský a republikový průměr a to 40,6 roku a index stáří 100,0 je o čtvrtinu nižší než
průměr ČR. Index ekonomického zatížení 50,6 je také nižší, díky vysokému zastoupení občanů
v produktivním věku. Jedná se tedy o "mladou obec" s vysokým zastoupením obyvatel v
produktivním věku.
V obci se v současné době nachází 105 bytů, z nichž 98 je umístěno v rodinných domech a
zbylých 7 v domech bytových.
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1.3 Hospodaření obce
Rozpočty Růžená 2006 - 2015
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Příjmy
3 207 800,00 Kč
3 555 727,00 Kč
3 970 741,00 Kč
7 996 842,00 Kč
4 405 609,00 Kč
7 669 175,00 Kč
4 811 822,00 Kč
5 183 519,00 Kč

Výdaje
2 610 170,00 Kč
2 958 665,00 Kč
10 145 733,00 Kč
3 366 049,00 Kč
3 282 896,00 Kč
7 295 993,00 Kč
3 672 634,00 Kč
3 663 401,00 Kč

Majetek
32 642 000,00 Kč
23 927 237,00 Kč
28 856 994,00 Kč
30 033 248,00 Kč
37 354 203,00 Kč
41 370 409,00 Kč
42 271 974,00 Kč
42 674 554,00 Kč

2018
2019
2020

5 619 369,00 Kč
6 844 112,00 Kč
6 700 824,00 Kč

4 737 896,00 Kč
5 413 335,00 Kč
7 450 406,00 Kč

43 797 727,00 Kč
44 772 739,00 Kč
45 302 929,00 Kč

Tabulka 3: Příjmy, výdaje a majetek obce 2010 - 2020 (zdroj: rozpočty obce, monitor.statnipokladna)

Jak lze vidět v Tabulce výše obec Růžená hospodaří s rozpočtem okolo 6 milionů Korun
českých. Rozpočty jsou z dlouhodobého hlediska mírně přebytkové, obec dokonce přes
nemalé investice (2012, 2015) generuje v dlouhodobém horizontu finanční přebytek (od r.
2010 – 5 mil. Kč).
Největší investice obce v posledních letech představovala realizace kompostárny, její
vybavení, zateplení kulturního domu, či výstavba multifunkčního hřiště..
I přes velikost obce se nebojí její vedení investovat nemalé finanční prostředky
do budoucnosti a kvality života v obci. Hodnota obecního majetku se dlouhodobě také zvyšuje
a je tak v současné době na nejvyšší úrovni v historii obce a o téměř 100% vyšší, oproti roku
2011. Stejně tak dluh obce je v současné době nulový a obec realizuje většinu aktivit
z vlastních zdrojů, či z dotačních titulů.
Hospodaření obce je tedy hodnoceno velmi kladně a Růženou lze označit za "finančně
zdravou" obec.
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1.3.1 Dotace
Obec Růžená dle možností využívá i prostředků ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie.
Mezi největší dotace, které obec v posledních 10 letech získala patří např.:
•

Zateplení kulturního domu - 1,5 mil. Kč

•

Dovybavení kompostárny – 1 mil. Kč

•

Opravy místních komunikací – 3 mil. Kč

1.4 Technická infrastruktura
Technická infrastruktura obce je v současné době na dobré úrovni.
•

Elektrická energie

El. energií je obec zásobena z rozvodné soustavy EG.D primárního el. vedení VN 22 kV. Stav
vedení je po přenosové i mechanické stránce dobrý. Na území obce se nachází tři trafostanice
22/0,4 kV.
•

Plynofikace

Obec není plynofikována.
•

Zásobování pitnou vodou

Obec je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu, kde zdrojem vody jsou dva vrty s
využitelnou vydatností 1,0 l/s (čerpadlo 0,5 l/s) a 3,0 l/s (čerpadlo 1,5 l/s). Z vrtů je voda
čerpána do úpravny vody, kde je odkyselena, odradonována a dezinfikována. Na trase ke
spotřebišti vody je vybudován vodojem za účelem vyrovnání kolísání odběru vody a k
akumulaci vody pro požární zajištění celé zástavby o obsahu 2 x 100 m3 s kótami hladin – max.
643,0 m n. m. a min. 641 m n. m. 3Ĝívod vody je z PE trub DN 110 x 10 mm v délce 594 m,
výtlak z níže položeného vrtu je z PE trub DN 90 x 8,2 mm v délce 440 m. Celková délka
vodovodní sítě je 3 200 m.. Provozovatelem je obec Růžená. Zdroje vody jsou kapacitně
dostačující i pro zásobování v dalekém výhledu. Vzhledem k technickému stavu části
vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova vodovodní sítě.
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•

Kanalizace a čištění odpadních vod

V obci je vybudována jednotná gravitační kanalizace a povrchová voda je odváděna místní
vodotečí (Čenkovský potok). Celková délka kanalizační sítě je cca 1495m a je vyústěna do
rybníka pod obcí, který tvoří biologickou dočišťovací nádrž. V obci není vybudována ČOV.
•

Zásobování teplem

V současné době cca 30 % domácností využívá k vytápění dřevní hmotu, cca 2,5 %
domácnostní el. energie. Ostatní domácnosti topí uhlím s větším či menším zastoupením
dřeva. Alternativní (obnovitelné) zdroje využívány nejsou.
Telefon a internet – telefonní spojení je zajišťováno operátory O2, T-mobile a Vodafone, avšak
s horším telefonním signálem. Internet je z větší části zajišťován přes wifi přijímače firmami
FPNET, OPTET Třešť, SOMTNET, M-SOFT s dále pak přes různé další operátory.

1.5 Trh práce
V samotné obci není mnoho možností k zaměstnání. K hlavním zaměstnavatelům v obci patří
především ZD Roštýn Hodice zabývající se zemědělskou prvovýrobou. Vzhledem k počtu
obyvatel patří mezi majoritní zaměstnavatele i samotná obec Růžená. Dále se v obci nachází
46 podnikatelských subjektů.
Občané obce jsou tedy nuceni za prací dojíždět, a to do blízkých měst Třešť a Telč, nebo pak
dále do obce Kostelec u Jihlavy, nebo do krajského města přímo. I přes nelehkou situaci na
trhu práce je v obci pouze 5 nezaměstnaných v aktivním věku, což představuje 2,1% podílu
nezaměstnaných osob, tedy podobnou úroveň oproti ČR a Kraji Vysočina.

1.6 Doprava
Správním územím obce prochází silnice III/4065 Třešť – Čenkov – Růžená. Silnice III/4065 není
součástí páteřní sítě Kraje Vysočina. Charakter místních komunikací mají nadále komunikace
propojující obec Růžená s obcí Lovětín, obcí Třeštice, obcí Hodice i hradem Roštejn.
Územím obce prochází dvě cyklotrasy, a to dálková cyklotrasa č.16 Hlinsko – Telč (celkem
95km) a cyklotrasa č. 5092 Batelov – Knínice (celkem 42km). Z pěších turistických tras prochází
obcí žlutě značená trasa v úseku Horní Cerekev – Telč. Jihovýchodním okrajem obce pak v
souběhu modře značená trasa v úseku Řásná – Třešť a zeleně značená trasa v úseku Javořice
– Hodice.
9

Dopravní obslužnost hromadnou dopravou zajišťuje dopravce ICOM transport.

Obrázek 1: Turistická mapa obce Růžená a okolí (zdroj: mapy.cz)

1.7 Životní prostředí
Růžená je situována v klidném a kvalitním životním prostředí a je součástí širšího území,
Javořické vrchoviny, jež si zachovalo maximum přírodních hodnot a vysokou kvalitu životního
prostředí a symbióza osídlení s krajinou je zde jedinečná.
Obec Růžená je velmi aktivní v nakládání s odpady a recykluje téměř vše co je v současnosti
recyklovatelné. V obci je zřízena komunitní kompostárna.
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1.8 Cestovní ruch, kultura, sport
1.8.1 Cestovní ruch
Cestovní ruch je nedílnou součástí ekonomiky a života. Dominantní rekreační funkcí v
minulosti i současnosti je méně náročná pobytová i pohybová letní a zimní turistika. Další
formou individuální rekreace je chalupaření a chataření, které je však v obci téměř bez
přímého ekonomického přínosu. Pro zimní rekreace je vhodné okolí Růžené, především
udržovaná lyžařská trasa Třešť - Telč a terény kolem vrchu Javořice.
V obci se nachází penzion sloužící pro potřeby turismu a pohostinství. Vyhledávanou
atraktivitou v okolí obce je především hrad Roštejn.
1.8.2 Památky v obci
•

Kostel sv. Máří Magdalény - Zbudován na počátku 13. stol. Po husitských válkách
přestavěn a rozšířen, krov lodi, podle dendrochronologického průzkumu, pochází ze
dřeva poraženého v letech 1501–2. Nachází se v areálu hřbitova. Kostel je farním
kostelem římskokatolické farnosti Růžená. Jde o jednolodní barokní stavbu s
pozdně gotickým jádrem, polygonálním závěrem a čtyřbokou věží. Kostel spolu s
budovou márnice leží uprostřed ohrazeného hřbitova. Kostel je chráněn jako kulturní
památka České republiky.

•

Pomník padlým - vystavěn roku 1995 na památku obětem I. a II. světové války.

•

Kříž u kostela – kamenný podstavec a kovový kříž po rekonstrukci.

•

Kříž na severním okraji obce – kamenný podstavec a kovový kříž v horším stavu

•

Kříž v lese východně od Růžené – kamenný v horším stavu

•

Kříž v lese směrem do Čenkova - kamenný podstavec a kovový kříž v horším stavu

•

Boží muka směrem na Roštejn– kamenná v horším stavu

•

Pomník Antonie Vonderkové – žulový pomník z roku 1939 v lese směrem na Lovětín

1.8.3 Kultura
Obec Růžená je kulturně velmi bohatou obcí, přes nízký počet obyvatel je téměř každý měsíc
pořádána kulturní akce, z nichž se již spousta stalo tradičními, například:
•

Tradiční masopust

•

Pálení čarodějnic

•

Dětský karneval

•

Vycházkový pochod na Javořici

•

Ples sportovců

•

Tradiční sousedský fotbalový turnaj
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•

Soutěž hasičů v požárním sportu

•

Růženské vinobraní

•

Dětský den

•

Rozsvícení vánočního stromku

•

Divadelní představení

•

Silvestrovské dobytí Roštejna

•

Drakiáda

1.8.4 Sport
SDH Růžená - Sbor dobrovolných hasičů vznikl v roce 1900, zasloužil se o něj především
tehdejší starosta obce František Hybášek. V té době sbor čítal 37 členů. Ihned po založení sboru
členové přistoupili ke stavbě hasičského skladiště, od obce darem obdrželi čtyřkolovou
koňskou stříkačku a 30 pracovních stejnokrojů. Prvním starostou hasičů se stal Jan Janák. V
roce 2013 měl zdejší sbor hasičů 29 členů.
TJ Růžená z.s. – Sportovní klub v růžené vznikl v roce 1958, kdy byla Růžená jedinou vesnicí
v okrese Jihlava hrající na okresní úrovni. V této době bylo vybudováno i fotbalové hřiště, které
slouží do dnešních dní (spolu s kabinami z roku 1988, které průběžně prochází rekonstrukcí).
V roce 1960 byl založen i oddíl ledního hokeje a o 8 let později oddíl orientačního běhu. V roce
1976 byl založen šachový oddíl a v roce 2007 i oddíl cyklistický.
Dále se v obci nachází multifunkční hřiště na návsi a fotbalové hřiště na kraji obce, kde se
každým rokem pořádá sousedský turnaj okolních obcí s dlouhou tradicí.

1.9 SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

•

klidné a bezpečné prostředí venkova

•

•

"mladé" obyvatelstvo obce

•

aktivní spolky ve veřejném životě

•

nízký počet pracovních míst v obci

•

množství kulturních a sportovních

•

vzdálenost zdravotní péče

akcí

•

špatná

málo turistických programů a tras s
komplexním zajištěním služeb

dostupnost

hromadné

•

dobrý stav technické infrastruktury

•

nová zástavba RD

•

absence služeb

•

nízká nezaměstnanost

•

vyšší podíl osob vyjíždějících do

•

atraktivní krajina, blízkost Hradu

dopravy

Roštejn
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zaměstnání

•

aktivní samospráva

•

dobré hospodaření obce

•

vybavení

technikou

•

některých místech
a

požární

ochranou

Příležitosti
•

absence chodníků a přechodů na

•

malý objem rozpočtu

•

špatný technický stav budov MŠ a ZŠ

•

neexistence ČOV

Hrozby

Zdokonalování webových stránek

•

obce

Snížení

zapojení

občanů

veřejného života

•

Žádosti o dotace a granty

•

Zlepšit

dostupnost

hromadné

•

Odliv mladších občanů do měst

•

Stárnutí populace

dopravy
•

Rozvojové plochy v obci

Tabulka 4 Swot analýza obce Růžená (zdroj: vlastní zpracování)

1.10 Výstupy z dotazníkového šetření (kvalitativní analýza života v obci)
Následuje soupis podnětů od občanů Růžené (doručeno celkem 32 dotazníků).
Co by se mělo v obci změnit? :
•
•
•
•

Více kulturních a společenských akcí a větší využití KD
Lepší komunikace s občany
Snížení rychlosti ve směru od Třeště a Roštejna (radary)
Vyměnit současný vánoční strom, který je již přerostlý

Jaké projekty by měla obec realizovat? :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vybudování chodníků kolem hlavní silnice
Revitalizace/ rekultivace požární nádrže a jejího okolí
Modernizace vybavení a dovybavení hasičské jednotky
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Hasičské sportoviště na návesní louce
Oprava mostku „u Adamů“
Posílení telefonního signálu
Oprava koryta Čenkovského potoka
Opravy místních komunikací
Vytvoření prostor/skladu pro obecní techniku
Rekonstrukce ZŠ, Rekonstrukce/ nová výstavba MŠ
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do

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizace ČOV
Zateplení OÚ, vybudování parkovacích míst u OÚ
Rekonstrukce vnitřních prostor KD
Vytvoření cyklostezky směrem na Třešť
Revitalizace zeleně v obci
Zasíťování a prodej stavebních parcel v obci
Modernizace veřejného osvětlení v obci
Modernizace vodojemu a revitalizace jeho okolí
Turistická odpočívadla v okolí obce
Rekonstrukce budovy a zázemí TJ Růžená
Výstavba workoutového hřiště v obci
Oprava prvků dětského hřiště
Úprava kontejnerových stání
Realizace dětského koutku na fotbalovém hřišti
Obchvat Třeštice – kravín Růžená
Plynofikace obce
Dovybavení kompostárny
Zvýšení energetické soběstačnosti obce (fotovoltaika apod.)
Revitalizace cesty přes obecní les k lomu

Další připomínky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úprava dopravního značení na křižovatce směr Roštejn, tak aby přednost dávala
vozidla jedoucí od Roštejna,
Starat se o zarostlá místa kolem komunikací
Zvýšit interval svozu plastů na 1x týdně
Zapojit děti a mládež do úklidu obce
Realizovat besedy v KD a akce pro děti
Umístění Z-boxu (Zásilkovna apod.)
Špatná dostupnost autobusové dopravy (velké intervaly mezi spoji)
Silnice k ZD v zimě posyp, v létě velmi frekventovaná (traktory, tatry, kombajny)
Podpora obecních spolků (hasiči, sportovci)
Prořezání stromů v okolí hlavní silnice
Vytvoření sochy/ plastiky a odpočinkového místa v centru obce
Rozhlas není v některých místech slyšet
Pojízdná prodejna do obce
Nebezpečná lípa u domu č.p. 53 a u lávky přes potok (hniloba, či velká dutina)
Omezit využívání pyrotechniky (vyhláškou)

Mezi nejčastější připomínky občanů patřilo především posílení mobilního signálu, oprava
místních komunikací, revitalizace obecní nádrže, vybudování ČOV, rekonstrukce fasády OÚ,
rekonstrukce ZŠ a MŠ a vykácení starých stromů podél hlavní silnice a výsadba nových na
vhodných místech.
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2 Strategie rozvoje obce Růžená
2.1 Vize obce
Přirozeně se rozrůstající, bezpečná a klidná obec se zajištěním základních potřeb občanů,
propojená dostatečnou a kvalitní dopravní infrastrukturou nabízející dostatek veřejných
služeb, kvalitních možností trávení volného času a možností zapojení do dění v obci. To vše
při zachování kulturních a přírodních památek v obci v harmonii s životním prostředím.

2.2 Cíle obce
2.2.1 obyvatelstvo a bydlení
Cílem obce je zajistit rozvoj možností bydlení pro obyvatele obce v současné době v obci žijící
a předejít tak odchodu mladých lidí do větších měst
2.2.2 hospodaření obce
Cílem obce je udržení stabilního hospodaření, při minimálně zachování současného tempa
rozvoje obce
2.2.3 technická infrastruktura
Cílem obce je zajistit dobrý stav technické infrastruktury, dostatek pitné vody, kvalitní
dopravní komunikace, kanalizace, čištění odpadních vod a zvýšit tak úroveň blahobytu v obci.
2.2.4 trh práce
Cílem obce je podpora možností zaměstnání v obci a zajištění dobrého dopravní spojení z obce
do okolních měst, kam občané vyjíždějí za prací
2.2.5 doprava
Cílem je zajistit bezpečné a kvalitní dopravní, cyklo a pěší napojení obce na okolní města a
obce.
2.2.6 životní prostředí
Cílem obce je udržet podmínky pro život v kvalitním životním prostředí.
2.2.7 cestovní ruch, kultura, sport
Cílem je zajistit kvalitativně a kvantitativně odpovídající nabídku veřejných služeb
a infrastruktury v oblastech využití volného času. Zajištění kvalitního zázemí a vybavení
jednotkám zajišťujícím bezpečnost obyvatel. Rekonstrukce a obnova kulturního a přírodního
dědictví.
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2.3 Opatření
2.3.1

obyvatelstvo a bydlení

-

Podpora výstavby rodinných domů,

-

Vytváření lokalit pro výstavbu RD

-

Rekonstrukce prostor základní školy

-

Rekonstrukce / výstavba nové MŠ

2.3.2 hospodaření obce
-

Úspěšné žádosti do vypsaných dotačních titulů

-

Využití členství v DSO apod.

2.3.3 technická infrastruktura
-

Oprava a údržba obecního vodovodu a kanalizace

-

Údržba sítě veřejného osvětlení

-

Rekonstrukce kanalizace a výstavba ČOV

-

Úprava požární nádrže a čenkovského potoka

-

Plynofikace obce

2.3.4 trh práce
-

Podpora dopravní obslužnosti

-

Podpora možností zaměstnání na obci

-

Úspěšné čerpání dotací na veřejně prospěšné práce

2.3.5 doprava
-

Údržba místních komunikací a zeleně v jejich okolí

-

Podpora dopravní obslužnosti

-

Opravy místních komunikací

-

Cyklostezka Růžená - Třešť

-

Úprava návsi

-

Výstavba chodníků

-

Vytvoření nových parkovacích ploch
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2.3.6 životní prostředí
-

Údržba veřejných prostranství

-

Stabilizace veřejné zeleně a veřejných prostranství v obci

-

Vytváření odpočinkových míst

-

Rekultivace prostředí obecní nádrže

2.3.7 cestovní ruch, kultura, sport
-

Podpora organizace sportovních a kulturních akcí

-

Podpora údržby fotbalového hřiště a výstavba dětského koutku na fotbalovém hřišti

-

Podpora rozvoje a modernizace vybavení jednotky SDH obce

-

Podpora organizace hasičských soutěží SDH Růžená

-

Nákup potřebného vybavení pro spolky v obci

-

Obnova a údržba kulturních a historických památek

-

Workoutové hřiště v obci

-

Rekonstrukce vnitřních prostor KD
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