STRATEGICKÝ PLÁN
OBCE KLÁŠTER
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1. Úvod
Strategický Plán rozvoje obce Klášter na léta 2021-2031, s výhledem do roku 2021 je
strategickým programovým dokumentem, který formuluje základní směry jejího rozvoje
a fungování v návaznosti na rozvoj celého regionu.
Plán rozvoje obce by měl také zlepšit komunikaci mezi samosprávou, veřejností a
podnikateli.
Je důležitým nástrojem řízení obce, k jeho záměrům a prioritám bude přihlíženo při
plánování investičních akcí a při sestavování rozpočtu obce. Umožní obci naplňovat vizi
obce a postupně realizovat její dlouhodobé cíle, přispěje k lepší koordinaci aktivit a zájmů
různých subjektů působících v obci.
Plán rozvoje obce vychází z analýzy současného stavu, tj. zhodnocení silných a slabých
stránek obce a jejích rozvojových příležitostí, jakož i identifikace existujících rizik.
Měl by být živým dokumentem, který bude průběžně konfrontován s reálnými možnostmi
obce a se zřetelem na ně dále aktualizován. Rovněž tak územní plán a jeho změny budou
vycházet ze strategického plánu – rozvoje obce Klášter na léta 2021-2031.

2. Historie obce, její lokalita a počet obyvatel
Obec Klášter patří k historicky nejstarším sídlům mikroregionu Nepomucko. Vznik je datován
již od 12. století, kdy zde byl založen mnichy z Ebrachu cisterciácký klášter. Jeho zbytky, které
se zachovaly po vypálení husity v 15.století, tvoří jednu z dominant obce - řada mohutných zdí
se zbytky gotických arkád a okének.
Se vznikem Kláštera úzce souvisí i založení původně trhové vsi Pomuk, dnešního města
Nepomuka, který je vzdálen pouhé 2 km.
Na návsi je též kaple sv. Markéty, postavená v roce 1861. Nad obcí na vrchu Zelená Hora
lze spatřit stejnojmenný zámek, známý nálezem Rukopisu Zelenohorského v roce 1817,
a z novější doby pobytem jednotek PTP - Černých baronů. V objektu zámku je kostel
Nanebevzetí Panny Marie, původně z druhé poloviny 15.století.
Zámek je v majetku obce a v současnosti prochází postupnou rekonstrukcí v rámci programu
Ministerstva kultury "Záchrana architektonického dědictví".
Klášterský rybník, přes jehož hráz vede silnice na Nepomuk, slouží zejména rybářům
k chovným účelům a k rybolovu, částečně i ke koupání.
Obec Klášter má v současné době 227 obyvatel, její katastrální území je rozloženo
na 865 ha.
Obcí prochází silnice spojující obec s městem Nepomuk. Vlakové nádraží obec nemá, ale
je v její nedaleké vzdálenosti cca 3 km běží železniční trať se zastávkou Dvorec u
Nepomuka. Autobusem je ale možno dojet do Nepomuka a potom lze využít vlakové spoje.
Hlavní vlakové uzly na Plzeň a České Budějovice, jsou vzdálené přibližně 3 km.

Územní plán obce byl zpracován v roce 2014. Stávající územní plán má stálou platnost až
do nových přípravných podkladů pro vypracování nového ÚP. Obec je členem
Mikroregionu Nepomucko, MAS svatého Jana z Nepomuku a Sdružení měst a obcí
Plzeňského kraje.
V roce 2020 obecní rozpočet hospodařil s příjmy a výdaji ve výši 3 500 tis. Kč.

3. Technická a občanská vybavenost
Obec nemá vlastního vodovodní systém, rodinné domy využívají vodu z vlastních studní.
Od roku 2019 v obci probíhá příprava na provádění nové čistírny odpadních vod (ČOV).
Na území obce je provedena plynofikace. K vytápění rodinných domů se používá zemní
plyn, částečně elektřina a tuhá paliva. V důsledku zdražování elektřiny i plynu se ale
občané bohužel v poslední době vracejí k vytápění méně kvalitními palivy.
V souladu s územním plánem v současné době probíhá stavba na stavebních pozemcích v
lokalitě „K Čábuzí“. Další stavební pozemky budou řešeny v novém územní plánu.
Provoz na silnicich II. třídy, procházejících nedaleko obce, je v současné době velmi
intenzivní.
Odpadové hospodářství – odvoz komunálního odpadu zajišťuje firma Marius Pedersen
Group. Poplatky za odvoz jsou stanoveny dle četnosti vývozu vydanou vyhláškou.
Na území obce jsou vytvořeny 4 sběrná místa s kontejnery, které slouží ke třídění papíru,
plastů a skla. Odvoz nebezpečného odpadu je dvakrát za rok řešen ve spolupráci se
Svazkem obcí odpadového hospodářství Plzeň-jih. V obci je zbudováno provizorní sběrné
místo, kam občané mohou ukládat BIO odpad.
Základní škola a Mateřská škola je zajišťována smluvně s městem Nepomuk.
Sportovní dění se koncentruje na fotbalovém hřišti - TJ Klášter má 5 týmů (muži A,B,
ženy, žáci a minižáci). V obci bude možno zahrát si i tenis na víceúčelovém hřišti s
umělohmotným povrchem, kde je možnost zahrát si i jiné míčové hry.
Aktivně zde pracuje SDH Klášter a Rybářský kroužek.
Na území obce se nenacházející obchody, ale jsou nahrazeni dostupností
autobusovou dopravou do nedalekého města Nepomuk v podobě několika prodejen a
nahrazuje tento místní nedostatek. Dále je zde restaurační zařízení s kulturním
domem, kde je i sál pro 300 lidí .
Na Obecním úřadě je k dispozici služba Czech point a je možné pořídit zde tyto listiny :
výpis z Obchodního rejstříku, výpis ze Živnostenského rejstříku, výpis z Katastru
nemovitostí, výpis z Rejstříku trestů. Dále je zde knihovna a veřejný internet. OÚ má
působnost matričního úřadu a další správní činnosti. Obec má příslušnost k úřadu s
rozšířenou působností Nepomuk.
Zdravotní služby zajišťuje v městě Nepomuk přítomnost praktického lékaře a lékárny. V
současné době je zde i Dětská lékařka ordinuje také v týdnu. Zubní lékařka tak ordinuje v
pracovní dnech.

4. Pracovní příležitosti a možnosti kulturního a společenského vyžití
Místní podnikatelé patří mezi drobné živnostníky, kteří provozují činnost buď zcela bez
nebo s menším počtem zaměstnanců.
Většina obyvatel dojíždí za zaměstnáním do Plzně, Blovic nebo Nepomuka .
V obci svou činnost provozuje řada organizací a spolků: Tělovýchovná jednota Klášter,
Sbor dobrovolných hasičů Klášter nebo Rybářský kroužek.
Ručně psaná kronika patří k důležitým dokladům o životě obce, může inspirovat dnešní i
budoucí generace.
Udržována je tradice posvícení, které se koná po svaté Markétě. K novodobým tradicím patří
akce Rozsvícení vánočního stromku a Slavnostní přípitek na Návsi obce.
Obec Klášter má ve vlastnictví dominantu celého okolí, Zámek Zelená Hora a celé
prostory zámku patří k pořádání každoročních akcí .

5. Vize a pokračování rozvoje obce Klášter
Vytvořit z Obce Klášter moderní obec s venkovským životním stylem, který bude
posilován vyváženým rozvojem všech složek určujících kvalitu života – sociálního
prostředí, infrastruktury, životního prostředí, bezpečí v obci, podnikatelských příležitostí.
Dlouhodobou prosperitu a spokojenost občanů založit na souladu místních kulturních
tradic a široké otevřenosti.
Podpora kulturních a vzdělávacích akcí ( v obci Klášter a okolí včetně zámku Zelená
Hora). Například se tím otevře možnost k využití balkonu a kulturního domu jako celku,
prostor na Zelené Hoře a okolí například pro různá zasedání, koncerty, divadelní a
filmová představení, expozice, festivaly, konference, slavnosti a veletrhy aj.
Podpora spolkových akcí ( setkávání obyvatel obce a příznivců obce). Kupř. může jít o
využití i okolí Zelené Hory (parkoviště, lesopark), rybníku v Klášteře, vstupního
prostranství Šternberského dvora - parkoviště, a pokračování v tematických akcích jako
je Dětský den, Vánoce, Pouťová .
Podpora dobrovolnických akcí ( kultivace veřejného prostoru v obci Klášter, v
anglickém lesoparku, v lesoparku kolem Zelené hory, na Šternberském dvoře, v parku
Zelená Hora, na stezce Helence, turistických cestách, na Knížecí cestě, Svatojakubské
cestě apod.). Například se může jednat o akce: výroba informačních tabulí, osazení
dětských atrakcí, čištění veřejného prostoru, vytváření nových cest (pěší i cyklo),
prořezávky, sázení stromů a keřů, odklízení sutin, opravy plotů .
Podpora sportovních akcí ( v obci Klášter včetně všech sportovních ploch). Například
pokračovat ve sportovní oblasti kopaná s využitím hřiště pro další sporty.

6. Realizace strategického plánu rozvoje.
Po schválení plánu rozvoje obce zastupitelstvem obce bude zahájena příprava projektů a
opatření. Realizace bude probíhat dle aktuálních výzev a možností dotací. Dalším krokem
bude přidělení projektů jmenovitým realizátorům. Dojde k zajištění potřebných financí na
kofinancování projektů a případně jejich krytí vlastními zdroji nebo úvěrem. Podmínky
dotací se mění podle dotačních titulů a výzev.
Hlavní cíl ochrany jeho hodnot a uspokojování potřeb
 Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty
katastrálního území, včetně urbanistického, architektonického a
archeologického dědictví. Zachovávat ráz jedinečné urbanistické struktury
katastrálního území, osídlení a jedinečné kulturní krajiny, která je výrazem
identity území jeho historie a tradice
 V ochraně krajinného rázu respektování přírodního parku zámku Zelená Hora.
 V ekologické stabilitě území zabezpečení regionálního územního systému
ekologické stability.
Hlavní cíle strategického plánu na období 2016-2025
 Podpora vhodných podnikatelských a ekonomických aktivit, zlepšení sociální
vzdělávací a kulturní infrastruktury a služeb, které rozšíří možnosti obživy
v obci a zvýší její atraktivitu pro trvalé bydlení a přispěje ke stabilizaci
obyvatelstva v dlouhodobém výhledu.
 Vytvoření zdravého životního prostředí ve všech oblastech – voda, půda,
vzduch. Šetrnou lesní výrobou, ekologickou likvidaci odpadů, revitalizaci
krajiny památek a přírodních hodnot území.
 Podpora fungujících spolků v obci (hasiči, svaz žen, děti, sport, kultura)
 Využití dotačních titulů ze všech zdrojů.
 Řešení zajištění prostředků pro výstavbu kanalizace a ČOV
 Výstavba kanalizace a ČOV
 Oprava a údržba obecních budov
 Řešení územního plánu obce
 Péče o kulturní dědictví (kaplička, křížky, pomník)
 Údržba a péče o veřejnou zeleň.
 Obnova, údržba hasičské a komunální techniky.
 Řešení likvidace odpadů

7. Řízení realizace plánu
Za realizaci zodpovídá zastupitelstvo obce. Plán bude jedenkrát za dva roky
vyhodnocován. V případě nových skutečností může proběhnout doplnění v kratším
časovém období.

8. Předpoklad úspěchu
Na vytváření tohoto plánu se podíleli zastupitelé obce. Jestli že mají být naplněny záměry
obce, musí mít silnou podporu nejen v penězích, ale především ve víře a odhodlání
zastupitelů realizovat je a nést za ně společně odpovědnost, jinak zůstane každý plán jen
přáním.

9. Závěrem
Protože rozvoj obce je neustále pokračující proces bude se vyvíjet i strategický plán.
Hlavní část uskutečnění cílů rozvoje obce by mohla být realizována v období do roku
2025. Pro jejich smysluplné využití je nutné postupovat systematicky a cílevědomě, aby
výsledky projektu skutečně napomáhaly uspokojovat reálné potřeby obyvatel obce. I
proto je důležitá široká spolupráce občanů a jejich zastupitelstva.

