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ÚVOD:

Z iniciativy starostky Zuzany Tvrzníkové v rámci projektu „Komunitní rozvoj
mikroregionu

Vysokomýtsko“

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002981

byl

vytvořen

střednědobý rozvojový plán, který vychází z aktuální verze komunitní dlouhodobé
strategie obce Zámrsk navržené a schválené v roce 2014.
Střednědobý plán obce bere do úvahy podmínky a rozvojové prostředí venkova
v Pardubickém kraji v době svého vzniku v první polovině roku 2017.
Komunitně týmové zpracování tohoto rozvojového dokumentu se zapojením občanů,
zastupitelů a podnikatelů ze všech místních částí Zámrsku, Janoviček i Nové Vsi je
garantem všestranného a systematického rozvoje s aktivní účastí občanů na období
následujících pěti let.
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SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Střednědobý plán rozvoje obce Zámrsk
na roky 2017 – 2022
byl zastupitelstvem obce Zámrsk schválen jako součást základních
dokumentů obce na řádné veřejné schůzi zastupitelstva dne
2017
Jméno

Podpis

Pro přijetí hlasovali:

Proti přijetí hlasovali:

Zdrželi se hlasování:

Nepřítomni:

Občané obce byli se střednědobým plánem seznámeni na veřejném setkání
dne……............, , a mohou si jej stáhnout z web stran obce.Na požádání dostanou
dokument na CD na obecním úřadě. Jednotlivé místní politiky a projekty budou
publikovány a postupně vysvětlovány ve zpravodaji Zámršťáček.
Kulaté razítko obce
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2. PROCES TVORBY STŘEDNĚDOBÉHO
PLÁNU
FÁZE PROCESU BYLY DVĚ - KOMUNITNÍ A EXPERTNÍ
První fáze byla komunitně týmová práce s facilitací
zapojující rovnoprávně všechny členy týmu - občany a aktéry života v obci.
Cílem první fáze bylo využít vědění, vize a představivosti členů týmu jak v analytické
části ( SWOT analýza a analýza problémů a potřeb), tak v části návrhové- tedy při
formulaci místních politik, programů a projektových záměrů.
První fáze obsahovala tyto kroky:
-

Oslovit aktivní občany a aktéry v obci a vytvořit z nich ad-hoc
strategický tým

-

V týmu provést S.W.O.T. analýzu obce (analýza silných a slabých
stránek, příležitostí a ohrožení), která doplní a rozšíří SWOT analýzu
dlouhodobé strategie ve střednědobém horizontu.

-

Provést v týmu analýzů problémů a potřeb obce s využitím týmové
práce.

-

Formulovat strukturované a jasné místní politiky v jednotlivých
oblastech života obce na základě dlouhodobé strategie i analytické části
střednědobého plánu, zejména problémů a potřeb a jednotlivé politiky
upřesnit konkrétními záměry programů a projektů

Druhá fáze byla expertní
Cílem druhé fáze bylo stanovit proces práce, facilitovat práci týmu, doplnit
sociodemografickou analýzu s využitím veřejných zdrojů a statistických dat a
střednědobý plán redakčně a editorsky zpracovat (s přísným respektováním věcné
náplně první- týmové fáze) do formy dokumentu.
Druhá fáze obsahovala tyto kroky
-

stanovit proces tvorby střednědobého plánu, popsat jej a doplnit
měřitelnými ukazateli

-

zpracovat sociodemografickou analýzu s komentářem

-

zpracovat a graficky znázornit analýzu problémů a potřeb s
komentářem

-

editovat výsledky práci týmu – strukturu a uspořádání hesel
S.W.O.T. analýzy podle tématických okruhů a doplnit procesní
parametry, návaznosti a přílohy

-

dokument redakčně zpracovat a vydat
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Komunitní tým pro střednědobý plán obce byl utvořen a pracoval takto:
Byli pozváni zastupitelé, zástupci spolků, učitelé školy a školky a podnikatelé z obce.
Jmenovitě byli pozváni členové strategického týmu, který se podílel na zpracování komunitní
strategie obce v roce 2014. Výzva byla zveřejněna s tím, že se může zúčastnit kdokoliv,
komu jde o rozvoj Zámrsku a chce se na této práci týmovou formou podílet. Oslovení bylo
zajištěno starostkou prostřednictvím několika komunikačních kanálů.
V týmu spolupracovalo 29 lidí, z toho 12 členů zastupitelstva, 1 podnikatel, 16 občanů.
Průměrný věk členů týmu byl 46,8 let a byly zastoupeny všechny věkové, zájmové i profesní
kategorie občanů. Tým se scházel na společných schůzkách, na termínu konání se vždy
dohodl na schůzce předchozí. Schůzky byly celkem 3.

Členové týmu
Zájem o zapojení
v jednotlivých politikách
Jméno

Věk Sektor

Zaměstnání

Zastupitel P1

Zuzana Tvrzníková

55

V

starostka

Tomáš Dimo

47

P

podnikatel

Ing. Pavel Matys

45

V

projektant

Pavel Tuček

44

O

technik

Jan Merkl

29

V

strážník MP

Marika Špaténková

40

O

vyšetřovatel PČR

Ivana Veselá

41

O

učitelka

Jan Vašek

65

O

stavbyvedoucí

Pavel Janík

48

O

technolog dopravy

Luboš Přikryl

66

O

důchodce (Karosa)

Ing. Jiří Kopřiva

58

V

technik ČD

ano

Milan Novotný

40

V

pracovník obce

ano

x

Martin Vyhledal

31

O

úředník

Hana Michálková

61

O

důchodkyně (ČP)

Jana Matoušková

45

O

Logistic – Iveco

Mgr. Bc. Karel Kouřil

45

V

učitel

ano

x

Petr Šotner

13

O

technik autoservisu

Pavel Matoušek

49

O

Elektrikář

Luboš Krejčí

56

O

Technik

Mgr. Jarmila
Jandová

62

V

pedagog

Libor Němec

48

O

nástrojář

P2

P3

P4

P5

P6

ano

ano

ano

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

ano
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x

x

x

x

x

x

x

Petr Chalupník

46

O

vedoucí servisu

Mgr. Ilona
Chalupníková

44

V

etopedka

ano

Tomáš Klofanda

44

V

Řidič

ano

Ing. Martin Pilař

47

V

ředitel firmy

ano

Tomáš Houžvička

22

O

student VŠ ek., IT

44

V

dětská lékařka

ano

56

V

ředitelka MŠ

ano

66

O

projektant

MUDr. Hana
Pešková
Mgr. Lenka
Hejduková
Radislav Sonntag

x

x

x

x

x

x

Sektor: Veřejný( zastupitelé, škola) – Podnikatelský – Občanský

ZPŮSOB PRÁCE TÝMU
Tým pracoval podle pravidel vytvořených při zpracování dlouhodobé strategie, která za
souhlasu všech členů převzal. Jejich dodržování bylo úkolem facilitátora týmové práce.
Ten sledoval rovněž procesní kroky vedoucí ke splnění cílů a řídil procesy.
Byly využívány metody týmové práce, zejména brainstorming, práce ve skupinách a další.
Facilitátor nezasahoval věcně do práce a neomezoval ani neusměrňoval členy týmu v jejich
názorech.
Pravidla strategického týmu
Cíl: Vytvořit střednědobý plán Zámrsku (5 let)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Všichni jsme si rovni.
Respektujeme názory.
Když se nám něco nelíbí, řekneme to tady – nevynášíme ven.
Kritizujeme problém – ne člověka.
Netaháme do týmu soukromé problémy.
Rozhodujeme se konsensuálně – nedohodneme-li se, rozhodnutí odložíme.

Tato pravidla jsou otevřený systém.
Schůzky probíhaly podle scénáře. Po seznámení s programem setkání se tým seznámil
s výsledky dotazníku zpětné vazby z minulé schůzky a zapracoval závěry pro další práci.
Hlavní náplň každé schůzky byla facilitovaná tvůrčí práce v týmu s co nejvyšším využitím
spolupráce, kreativity a synergie za respektování pravidel.
Na konci schůzky členové týmu ve zpětnovazebním dotazníku odpověděli na soubor
polouzavřených a otevřených otázek. Klíčové zpětnovazební ukazatele jsou v následující
tabulce.
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ZPĚTNÁ VAZBA – VYBRANÉ UKAZATELE
(procenta pozitivity průměru odpovědí účastníků při schůzkách týmu)
Datum schůzky

27. 2. 2017

13. 3. 2017

30. 3. 2017

86%

90%

91%

94%

-

-

91%

-

-

-

90%

-

Stanovili jste v týmu výstižně
problémy a potřeby obce?

92%

-

-

Navazují navržené politiky na
analýzu problémů a potřeb?

-

94%

-

-

88%

88%

-

-

90%

-

-

72%

-

-

93%

-

-

93%

85%

88%

99%

98% nic

100% nic

99% nic

91%

82%

81%

Jste spokojeni s dnešním
setkáním? / Líbilo se Vám dnešní
závěrečné setkání týmu?
Chcete být spolu s ostatními
zdrojem myšlenek a nápadů pro
rozvoj obce?
Vystihuje dle Vašeho názoru
dnešní SWOT analýza situaci
v obci?
Jsou doplněná SWOT analýza a
audit zdrojů dobrým základem pro
stanovení střednědobých politik?

Odrážejí přijaté politiky opatření
dlouhodobé strategie? / Tvoří
navržené politiky, programy a
projekty dílčí kroky k naplňování
dlouhodobé strategie?
Naplňují Vámi navržené programy
a projekty jednotlivé uvažované
politiky?
Myslíte, že je střednědobý plán
v horizontu 5 let pro obec reálný?
Najdou v daném střednědobém
plánu možnost uplatnění i
podnikatelé, spolky a iniciativní
občané?
Chcete se na realizaci programů a
projektů střednědobého plánu
podílet?
Jste spokojeni s facilitací?
Chybělo Vám něco při dnešní
týmové práci?
Myslíte, že jste se při dnešní práci
uplatnili?
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Komentáře členů týmu (odpovědi na otevřené otázky)

1. schůzka týmu - 27. 2. 2017
Co Vám chybělo? Co byste se chtěli dozvědět?
- Závaznost plánu
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
- Ke SWOT analýze: nestačili jsme postihnout vše.
- Ne
- Ne
- Úvod byl příliš dlouhý a podrobný
2. schůzka týmu – 13. 3. 2017
Co Vám chybělo?
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
- Ne
- Ne
- Ne
- Ne
- Ne
3. schůzka týmu – 30. 3. 2017
Postrádali jste něco při dnešní týmové práci?
- Více času – náročné téma
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
- Nic
- Děkuji!
- Děkuji
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Prezenční listina a sumář týmové práce
Jméno

Datum 27. 2. 2017

13. 3. 2017

30. 3. 2017

Zuzana Tvrzníková
Tomáš Dimo

x
x

x
x

x
x

Pavel Matys

x

x

x

Pavel Tuček

x

x

x

Jan Merkl

x

x

x

Marika Špatenková

x

x

x

Ivana Veselá

x

Jan Vašek

x

x

Pavel Janík

x

x

Luboš Přikryl

x

x

x

Jiří Kopřiva

x

x

x

Milan Novotný

x

Martin Vyhledal

x

Hana Michálková

x

Jana Matoušková

x

x

Karel Kouřil

x

x

x

Petr Šotner

x

x

x

Pavel Matoušek

x

x

Luboš Krejčí

x

Jarmila Jandová

x

x

x

Libor Němec

x

x

x

Petr Chalupník

x

Ilona Chalupníková

x

x

Tomáš Klofanda

x

x

x

Martin Pilař

x

x

x

Tomáš Houžvička

x

x

Hana Pešková

x

Lenka Hejduková

x

Radislav Sonntag

x

10

x

3. SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA
I. Úvod
Obec Zámrsk leží na řece Loučné v okrese Ústí nad Orlicí v
Pardubickém kraji přibližně 5 km severozápadně od obce Vysoké Mýto.

Ilustrace 1: Geografické umístění obce Zámrsk

Ke konci roku 2016 žilo ve třech místních částech obce 731 obyvatel.
Výsledky poslední sčítání z roku 2011 udávají 269 domů. Zámrsk tvoří tři místní
části:
 Zámrsk
 Nová Ves
 Janovičky
Půdní fond, který zahrnuje 747 ha, tvoří z 83% zemědělská půda (621 ha).
Orná půda se na zemědělské půdě podílí z cca 75% (621 ha). Díky vysokému podílu
zemědělský využívané půdy je index ekologické stability krajiny v katastru obce
nízký.
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II. Obecná demografie
Pro účely srovnání jsou sociodemografické údaje obce zasazeny dle možnosti
datových zdrojů do časových řad a porovnávány s územními celky:
 okres Ústí nad Orlicí
 Pardubický kraj
 Česká republika

Vývoj počtu obyvatel a počtu domů
1869-2016
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel a domů na historickém území Zámrsku; zdroj ČSÚ

Počet obyvatel
Počet domů
Počet obyvatel
Počet domů

1869
1 076
145
1961
920
203

1880
1 010
148
1970
873
206

1890
963
148
1980
704
187

1900
860
146
1991
687
229

1910
968
162
2001
710
236

1921
957
166
2011
724
269

1930
969
182
2016
761
-

1950
1 057
197

Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel a domů na území obce Zámrsk; zdroj Historický lexikon obcí, ČSÚ

Počet obyvatel na historickém území Zámrsku od počátku dvacátého století
do prvního sčítání po druhé světové válce rostl. V následujícím období počet
obyvatel klesl o 35% z 1 057 v roce 1950 na 687 v roce 1991.
Po dosaženém minimu v roce 1991 počet obyvatel posledních 25 let roste. Na
konci roku 2016 žilo v obci o 10% obyvatel více než při sčítání v roce 1991.
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Počet obyvatel indexovaný k 31.12.1991
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Graf 2: Počet obyvatel indexovaný k 31. 12. 1991; zdroj ČSÚ

1869
1 076
150 395
486 227
7 565 463
1961
Zámrsk
920
Okres
129 516
Kraj
483 254
ČR
9 571 531
Tabulka 2: Srovnání počtu obyvatel
Zámrsk
Okres
Kraj
ČR

1880
1890
1900
1910
1921
1930
1 010
963
860
968
957
969
152 496
154 673
154 328
160 828
152 120
155 436
508 728
518 094
528 830
551 164
531 909
544 849
8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240
1970
1980
1991
2001
2011
2016
873
704
687
710
724
761
129 898
136 210
136 150
138 247
139 178
138 038
488 766
512 573
508 718
508 281
516 411
517 087
9 807 696 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 505 445 10 578 820
Zámrsku, okresu, kraje a ČR v letech 1869-2016; zdroj ČSÚ

1950
1 057
124 103
448 382
8 896 086

Srovnání počtu obyvatel mezi jednotlivými porovnávanými oblastmi bylo
provedeno pomocí indexování absolutních hodnot parametrů obce a jednotlivých
oblastí.
Hodnoty z roku 1991 jsou považovány za 100%. Hodnoty ostatních let jsou uvedeny
jako poměr k hodnotě z roku 1991. Tímto způsobem můžeme porovnat vývoj mezi
jednotlivými oblastmi bez zkreslení způsobeném rozdílnými absolutními počty.
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Věková struktura obyvatel
1991-2016

poměrné zastoupení v ěkov é skupiny
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Graf 3: Věková struktura obyvatel r. 1991-2016; zdroj ČSÚ

0-14
Zámrsk 1991
Zámrks 2001
Zámrsk 2011
Zámrsk 2015
okres 1991
okres 2001
okres 2011
Okres 2015
kraj 1991
kraj 2001
kraj 2011
Kraj 2015
ČR 1991
ČR 2001
ČR 2011
ČR 2015

15-64

65+

146
126
112
107

447
468
525
485

95
115
117
139

30 013
24 026
21 470
21 691

89 555
95 419
95 698
91 182

16 910
18 349
22 010
25 306

107 469
83 924
77 030
79 315

337 304
351 803
354 670
341 189

64 510
71 449
84 711
95 645

2 120 802
1 621 862
1 541 241
1 623 716

6 876 788
7 170 017
7 262 768
6 997 715

1 314 958
1 414 557
1 701 436
1 932 412

Tabulka 3: Srovnání vývoje věkové struktury obyvatel v Zámrsku, okrese, kraji a
ČR; Zdroj ČSÚ SLDB

14

15-64
0-14

V Zámrsku podobně jako ve srovnávaných územních celcích klesl v období
1991 -2015 počet obyvatel ve věkové skupině 0-14 let. Pokles byl jak v absolutních
počtech, tak v procentním zastoupení v celkovém počtu obyvatel. Počet obyvatel
ekonomicky aktivních vzrostl absolutně i v procentním vyjádření. Nejdynamičtěji se
zvýšil počet obyvatel ve věku 65 let a více.

Demografický pohyb obyvatelstva
Zámrsk 1971-2016
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Graf 4: Demografický pohyb obyvatel v Zámrsku r. 1971-2012

1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001-2010
2011-2016
celkem

přirozený přírůstek z přírůstek
migrace
celkem
natalita
mortalita
imigrace emigrace přírůstek
133
108
201
371
25
-170
-145
101
107
171
171
-6
0
-6
89
72
187
191
17
-4
13
73
79
250
216
-6
34
28
38
41
96
114
-3
-18
-21
434
407
905
1 063
27
-158
-131

změna
území
0
0
0
0
0
0

Tabulka 4: Demografický pohyb obyvatel v Zámrsku v letech 1971-2016; zdroj ČSÚ

Počet obyvatel Zámrsku za posledních 45 let poklesl převážně vlivem
stěhování v období 1971-1980. Celkem počet obyvatel poklesl o 131, z čehož 158
způsobilo negativní saldo stěhování, částečně kompenzované kladným přirozeným
přírůstkem ve výši 27 obyvatel.
V období let 1991-2016 dosáhl celkový přírůstek počtu obyvatel hodnoty 20,
která byla dosažena kladným saldem migrace ve výši 12 obyvatel a kladným saldem
přirozeného přírůstku ve výši 8 obyvatel.
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III. Vzdělanost

Graf 5: Struktura vzdělanosti r. 2001; zdroj
ČSÚ
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Graf 6: Struktura vzdělanosti r. 2011; zdroj
ČSÚ
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Tabulka 5: Porovnání vývoje struktury vzdělanosti v Zámrsku, okrese, kraji a
ČR

2001
úplné
základní střední vč. střední (s
vč.
vyučení m aturitou)
neukon(bez
vysokoa vyšší
čeného m aturity) odborné školské
Zám rsk

bez
vzdělání

bez
vzdělání

143

265

137

okres

26 687

46 375

33 171

7 086

kraj

96 137

172 362

118 648

29 662

1 673

77 974

159 784

135 844

43 246

1 911

1 975 109

3 255 400

2 431 171

762 459

37 932

1 574 856

2 963 972

2 794 996

1 117 830

47 253

ČR

34 -

2011
úplné
základní střední vč. střední (s
vč.
vyučení m aturitou)
neukon(bez
vysokoa vyšší
čeného m aturity) odborné školské

16

446

107

260

180

54

2

21 674

42 514

36 414

10 163

513

Ve struktuře vzdělanosti došlo na úkor vzdělanostních skupin neobsahujících
maturitní zkoušku k posílení skupin vyššího středního a vysokoškolského vzdělání.
Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel se zvýšil o přibližně polovinu, podíl
obyvatel s ukončeným středoškolským vzděláním zakončeném maturitou se zvýšil
o přibližně 25%.
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IV. Náboženství

Graf 7: Uvedené náboženství r.
2001
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Graf 8: Uvedené náboženství r. 2011; zdroj
ČSÚ
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70%

80%
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100%

2001
bez vyznání
obe c
okres
kraj
ČR

věřící

2011
nezjiš těno

bez vyznání

věřící

nezjiš těno

498

151

61

310

66

291

80 148

45 724

13 515

47 172

19 597

61 253

299 199

162 695

46 387

178 566

70 150

232 034

6 039 991

3 288 088

901 981

3 612 804

1 467 438

4 774 323

Tabulka 6: Vývoj deklarované příslušnosti k církvi

Při sčítání v roce 2011 odmítlo napříč všemi regiony téměř 50% obyvatel uvést
svoji příslušnost k církvi. V Zámrsku poklesl počet obyvatel uvádějících, že jsou bez
náboženského vyznání. Velmi výrazně poklesl počet obyvatel hlásících se k některé
z církví a nejvýrazněji vzrostla skupina obyvatel, u kterých nebyl zjištěný vztah
k církvi.
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V. Národnostní složení
Při sčítání obyvatelstva v roce 2011 uvedlo svoji národnost méně obyvatel.
Došlo k růstu počtu obyvatel hlásících se k české nebo moravské národnosti.
Graf 9: Národnostní složení r. 2001; zdroj
ČSÚ
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Graf 10: Národnostní složení r. 2011; zdroj
ČSÚ

Národnost
2011
ČR

66%

29%

kraj

72%

27%

okres

72%

27%

Zámrsk

75%

0%

10%

20%

30%

česká

40%

moravská

20

24%

50%

60%

70%

ostatní + neuvedeno

80%

90%

100%

2001
če s k á
obe c
ok re s
k raj
ČR

2011
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690

1

14

537

3

174

134 158

387

3 611

97 845

398

36 752

489 142

3 132

10 763

362 436

4 514

137 061

9 249 777

380 474

426 982

6 732 104

522 474

2 967 280

Tabulka 7: Struktura uváděné národnostní příslušnosti

VI. Nezaměstnanost
Časový průběh míry nezaměstnanosti v Zámrsku kopíruje trendy v ostatních
srovnávaných územích jak v sezónnosti, tak v rámci hospodářského cyklu.
V Zámrsku bývaly hodnoty v obdobích vyšší nezaměstnanosti vyšší než v ostatních
sledovaných územních celcích.
V roce 2012 došlo v souvislosti se změnou řízení Úřadů práce a v souvislosti
s úspornými opatřeními ve státní správě k omezení podrobnosti údajů
o nezaměstnanosti. Z tohoto důvodu obsahuje počínaje rokem 2012 graf pouze data
za okres, kraj a republiku.
Odvozením současného stavu na základě předchozích let, věkové
a vzdělanostní struktury а z dostupných územně analytických údajů obce, se lze
domnívat, že nezaměstnanost v Zámrsku se pohybuje v intervalu 3-5%.

nezaměstnanost (promile)

Nezaměstnanost
12
10
8
6
4
2
0

Zámrsk

okres Ústí nad Orlicí

Graf 11: Míra nezaměstnanosti r. 2005-2017; zdroj MPSV
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kraj Pardubický

ČR

VII. Vybavenost obce
Obyvatelé obce mohou využít služeb mateřské školky a základní školy prvního
stupně, pošty a knihovny. Obec provozuje obecní prodejnu potravin se smíšeným
zbožím.
V obci je provozován obecní vodovod, v části obce je kanalizace a napojení
na ČOV.
Dopravní spojení Zámrsku zajišťuje vlakové nádraží, linky autobusové dopravy
a dobré napojení na silniční síť.
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VIII. Krajina a nemovité kulturní památky
Krajina
Index ekologické stability (KES) Zámrsku je 0,34.
KES – Koeficient ekologické stability je definován jako poměr ploch tzv. stabilních
a nestabilních krajinotvorných prvků.
Stabilní prvky

Nestabilní prvky

Lesní půda

Orná půda

Vodní plochy a toky

Antropogenizované plochy

Trvalý travní porost

Chmelnice

Pastviny
Mokřady
Sady
Vinice

Hodnoty koeficientu jsou interpretovány následovně:
KES <= 0,1
území s maximálním narušením přírodních struktur, základní
ekologické funkce musí být trvale nahrazovány technologickými zásahy
0,1< KES <= 0,3 území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením
přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány
technickými zásahy
0,3 < KES <= 1,00 území intenzivně využívané zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou
ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie
1,00 < KES < 3,00 vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně
v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba
energo-materiálových vkladů
KES >= 3,00
přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky
stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem.

Na následující straně jsou letecké snímky struktury krajiny katastrů Zámrsku,
černobílý nahoře z roku 1954, barevný dole z roku 2010. Zdroj: www.cenia.cz (MŽP)
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Nemovité kulturní památky
Evidenční číslo

Název památky

Místní část

34648 / 6-4138

Kostel sv. Martina biskupa

Zámrsk

Pozdně barokní kostel z let 1781-82 vystavěný na místě
staršího kostela uprostřed obce, se samostatně stojící
věžovou zvonicí z téže doby a sochou sv. Jana N. z r.
1729. Cenný doklad vrchnostenské stavby sakrálního
charakteru, ve vazbě na panské sídlo.

11470 / 6-5813

Gottlova hrobka, hrobka rodiny Zásadských z
Gamsendorfu se schodištěm

Zámrsk

Soubor dvou reprezentativních funerálních staveb
majitelů panství na místním hřbitově, kvalitní empírová
a neorenesanční architektura zapojená do kompozice
hřbitova, dominanta okolní krajiny.

40421 / 6-4137

Zámek č. p. 1

Zámrsk

Původně renesanční zámek, vzniklý po r. 1533
přestavbou starší tvrze. Čtyřkřídlý objekt s arkádovým
nádvořím a nárožními věžemi je výsledkem
několikanásobné barokní přestavby a úpravy po požáru
r. 1924. Obklopen parkem a budovami hospodářského
dvora.

10172 / 6-5832

Lihovar - škrobárna, původně mlýn č. p. 61

Zámrsk

Bývalý mlýn z 1. pol. 19. století s náhonem, jezem a
hospodářskou budovou, přestavěný v l. 191011majitelem velkostatku J. Gottlem na továrnu na
škrob. Celek opatřen neogotickou úpravou fasád a
komínem. Technologické vybavení se nedochovalo.

20276/6-4591

Sýpka u č. p. 26

Nová Ves

Zděná přízemní sýpka z r. 1872, postavená jako
tradiční součást venkovské usedlosti, představuje
doklad dlouhého přežívání klasicistního tvarosloví ve
venkovských oblastech, mísící se s vlivy oficiálního
směru historizující architektury.

10171/6-5844

Sýpka u č. p. 18

Janovičky

Z kamene zděná patrová sýpka bývalé venkovské
usedlosti asi z pol. 19. stol., postavená na místě
spalného předchůdce, se sedlovou taškovou střechou a
stěnami členěnými ležatými okénky v segmentových
nikách. V přízemí plackové klenby, klenuté sklepy.
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IX. Struktury občanské společnosti v Zámrsku
331 – Příspěvková organizace
Mateřská škola Zámrsk, okres Ústí nad Orlicí
Zámrsk 87

IČ
71011897

Základní škola Zámrsk, okres Ústí nad Orlicí
Zámrsk 3

71011901

706 - Spolek
Hasiči Zámrsk
Zámrsk

70157197

Dostihový klub HIPPOS
Zámrsk 24

69085218

RSK Zámrsk
Zámrsk, Nová Ves 63

22863389

Rybáři Zámrsk
Zámrsk 131

22606203

Spolek divadelních ochotníků PAPETO Zámrsk
Zámrsk 175
SPORTOVNÍ KLUB ZÁMRSK, z.s.
Zámrsk 153

01296990
44468733

736 – Pobočný spolek
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Janovičky
Zámrsk, Janovičky 30

61238619

761 – Honební společenstvo
Honební společenstvo Zámrsk
Zámrsk, Nová Ves 60

71165169
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4. SWOT ANALÝZA KOMUNITNÍHO TÝMU
SWOT analýza komunitního týmu je jedním ze základních východisek pro střednědobý plán
obce. Tým ji vytvořil ve facilitovaném procesu metodou brainstormingu.
SWOT analýza je členěna do částí ve shodě s dlouhodobou strategií obce. Některá hesla se
v relevantních oblastech opakují. V závorkách jsou počty preferenčních hlasů, které heslům
přidělili v rámci procesu stanovení závažnosti členové týmu. Silné a slabé stránky odrážejí
současnou situaci, příležitosti a hrozby jsou směrovány do budoucnosti a odrážejí možné
kladné a záporné výhledy.

S - Silné stránky

W - Slabé stránky

O - Příležitosti

T - Hrozby

Rozvody plynu

Stavba D35

Infrastruktura, doprava
Nová požární technika
2 ks (1)
Technické zabezpečení
obce

Průjezd nákladních
aut obcí (1)
Křižovatka s hlavní
(1/35)

Vybudovaná
infrastruktura

Dopravní poloha

Dopravní poloha

Příchod na hřiště

Developerská výstavba

Stav budovy OÚ (1)
Špatný stav hasičské
zbrojnice
Stav požární nádrže
Stav mostů

Lidé - občanské aktivity, spolupráce, tradice
Lidé v obci (2)

Práce s dětmi (1)

Kultura v obci (1)

Malá účast lidí na
akcích (1)
Hasiči (1)

Práce s dětmi
Navazování a
obnovování tradic
Vzájemné sociální
cítění občanů obce

Lidi tradice netáhnou
Málo se využívá
potenciálu seniorů
Část seniorů zneužívá
jeden člověk

Činnost spolků (1)

Lidé začínají pracovat
pro obec

Odchod mladých (4)

„Práce“ se seniory

Zánik tradic

Posílení tradic

Správa obce, rozvojové aktivity, financování, podnikání
Rozčlenění obce –
Obec je schopná
realizovat velké projekty horní, dolní

Dotační programy

Obec nemá centrum
Finance
Opravna nákladních aut
v centru

Vzdělávání, CŽU
Škola, MŠ (1)
Ochota občanů
vzdělávat ostatní

Odliv dětí ze školy ->
Vysoké Mýto (1)
Nefunguje komunitní
škola

Komunitní škola
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Kvalita života, vybavenost obce
Hromadná doprava
(obslužnost)
Pošta

Obchod

Stavba víceúčelového Ukončená činnost
archivu
objektu (18)
Využití společenské
místnosti v penzionu
(1)

Chybí hospoda (2)
Chybí sportovní
zařízení (1)
Chybí společenské
zařízení (1)

Vytvoření parcel
v prostoru mezi částmi
obce -> propojení

Knihovna

Nedostatek
stavebních parcel (1)

Využití možností ÚP
(výstavba RD)

ÚP

Málo pracovních
příležitostí (1)
Daleko do lesa (1)

Celoroční práce s dětmi
v nové tělocvičně

Penzion
Nízká kriminalita
Obyvatelé v nových
domech
Státní oblastní archiv

Obec pro návštěvníky, spolupráce v MAS
Vybudování
cyklostezek a cest pro
pěší (1)

ŽP, odpadové hospodářství, zemědělství
Zelená obec

Velké záplavové území

Výsadba uvnitř obce

Hrozba záplav z polí
Stav obecních cest
v krajině

Větší využití parku

Úbytek přírody v obci
(výstavba, D35…) (1)

Brownfields po ZD
Venčení psů v parku

Komentář ke SWOT analýze
Tým obce vnímá aktuální ohrožení kvality života, prostředí a dopravní bezpečnosti při
výstavbě dálnice D35. Jako silná stránka vystupují více než při tvorbě dlouhodobého
strategického dokumentu v roce 2014 (aktivní) lidé, i když se stále málo občanů zapojuje a
účastní akcí. Trvá odliv dětí ze základní školy do Vysokého Mýta, kde pracují někteří rodiče,
a hrozbou pro obec je odchod mladých. O to více se ukazuje jako příležitost založení
komunitní školy, která by zlepšila vztah občanů k celoživotnímu učení ale i k místní škole
jako centru vzdělávání celé obce. Významnou příležitostí jsou nové stavební parcely, avšak
nejvíce zdůrazňovanou příležitostí je stavba víceúčelového objektu jako komunitního
centra setkávání občanů.
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5. ANALÝZA PROBLÉMŮ A POTŘEB

Komentář k týmové analýze problémů a potřeb
Problémy označené červeně směřují zejména do komunity obce, zároveň odrážejí
stárnutí populace a zapojení seniorů ale ukazují i na těžkou dostupnost prostředků
na činnost jiných než jsou veřejné rozpočtové zdroje obce. S problémem nezájmu
občanů souvisí jako podmínka nutná řešící problém chybějících neutrálních prostorů
pro setkávání potřeba společného komunitního prostoru, ale i potřeba lepší
informovanosti dovnitř obce. Další potřeby zelenou barvou ukazují snahu týmu o žijící
obec i v budoucnu. Cílí na vytvoření podmínek pro mladé rodiny a jejich motivaci pro
budoucnost obce.
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6. STŘEDNĚDOBÉ POLITIKY OBCE 2017-22
Legenda: Analýza a strategická východiska v barevném rámečku, problémy červeně, potřeby zeleně,
dále relevantní dlouhodobé zdroje obce z Auditu zdrojů z dlouhodobé strategie.
Výtah z relevantních hesel SWOT analýzy ve vloženém rámečku, černě hesla z dlouhodobé strategie,
modře hesla ze SWOT ke střednědobému plánu, v prioritách a opatřeních dlouhodobé strategie,
modře nově zařazené položky při aktualizaci strategie

POLITIKA 1.
REALIZACE A VYUŽITÍ SPOLEČNÝCH PROSTORŮ PRO
SETKÁVÁNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU (VŠECH PŘI SPORTOVNÍM
+ KULTURNÍM VYŽITÍ) A PODPORA OCHOTNÝCH JEDINCŮ PŘI
REALIZACI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Cíl/účel: Motivovat a zapojit občany do veřejného života obce.
Měřitelné ukazatele:
- Počet účastníků na akcích (organizátoři/návštěvníci),
- Počet občanů zapojených do komunitních návrhů projektů
- Počet nových/revitalizovaných míst setkávání
- Počet podpořených organizátorů akcí
Analýza a strategická východiska
Analýza obsahuje s danou politikou související problémy a potřeby obce určené týmem (červeně
problémy, zeleně potřeby) související zdroje z Auditu zdrojů dlouhodobé strategie, související hesla
SWOT analýzy - jednak dlouhodobé strategie (černě) a střednědobého plánu (modře) a dále uvádí
přehled priorit a opatření dlouhodobé strategie se vztahem k dané politice (modře nové nebo
aktualizované)

Problémy a potřeby Zámrsku
Nejsou neutrální společenské prostory
Nezájem lidí o obecní problematiku – malá účast občanů na obcích, neochota se
zapojit
Zapojení seniorů do života obce
Společný prostor pro setkávání
Možnosti bydlení mladých v obci
Podchytit mladé
Audit zdrojů
Lidé, Prostory, objekty, Množství stávajících objektů k využití (3)
SWOT analýza
Silné stránky
Jsou zde lidé mající
chuť stále něco dělat
(2)

Slabé stránky
Nekomunikace lidí (3)

Příležitosti
Zapojit seniory

Hrozby
Ztráta
sounáležitosti

Malé zapojení seniorů

Lidé začínají pracovat pro
obec
„Práce se seniory“

Odchod
mladých (4)

Práce s dětmi (1)
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Malá účast lidí na
akcích (1)
Obec nemá centrum
Absence sportovišť
Chybí hospoda (2)

Využití některých objektů
v majetku obce (2)
Stavba víceúčelového
objektu (18)
Vyžití společenské
místnosti v penzionu (1)
Celoroční práce s dětmi
v nové tělocvičně

Chybí sportovní
zařízení (1)
Chybí společenské
zařízení (1)
Chybí kvalitní
sportoviště pro
občany (2)
Není víceúčelový sál
s restaurací (7)
Opatření strategie
O 2.1: Najít vhodný stávající objekt za účelem sportovního a kulturního vyžití, případně vybudovat
nový – nízkonákladový.
O 2.2: Motivovat spolky k zapojení se do organizace veřejného života v obci a k jejich vzájemné
spolupráci.
O 2.3: Vyhledávat schopné organizátory a vytvářet podmínky pro jejich práci.
O 2.4: Hledat vhodné zdroje pro financování aktivit.
O 2.5: Zapojovat občany obce do přípravy jednotlivých projektů ve veřejném prostoru.
O 4.4: Podporovat setkávání občanů a motivovat je k setkávání se zastupiteli.
O 4.6: Mladé zapojovat do obecních aktivit.
O 5.3: Účelně využívat objekty v majetku obce.

PROJEKTY/PROGRAMY
Projekt realizace návsi (2 – 5 mil.)
Projekt multifunkčního centra za silné podpory občanů
(zpracována možná verze včetně studie (17 mil.)
- Projekt společného prostoru mezi návsí a hřištěm
Program motivace občanů – dětský den, zapojení dětí ve škole, grilování, soutěže
Program zapojení komunity do navrhování veřejného prostoru obce (ve všech projekty)
-

Zájem členů komunitního týmu na konkrétním zapojení do projektů/programů
Tomáš Dimo – realizace společných prostor
Jan Merkl – výstavba multifunční haly, oprava hasičské zbrojnice
Marika Špaténková – náves, multifunkční objekt
Jan Vašek – multifunkční zařízení
Milan Novotný – kulturní centrum, vytvoření kulturního zázemí
Karel Kouřil – realizace víceúčelového objektu, náves
Martin Pilař – multifunkční zařízení
Lenka Hejduková – společenské prostory
Pavel Tuček – program motivace občanů
Pavel Matys
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POLITIKA 2.
ROZVOJ BYDLENÍ V OBCI
Cíl/účel: Dát příležitost k bydlení zejména mladým pro založení
rodin.
Měřitelné ukazatele:
-

Udržení věkového průměru obce
Počet parcel na rodinné domy prodaných mladým rodinám
Počet nových bytových jednotek z programů osídlených mladými rodinami

Analýza a strategická východiska
Analýza obsahuje s danou politikou související problémy a potřeby obce určené týmem (červeně
problémy, zeleně potřeby) související zdroje z Auditu zdrojů dlouhodobé strategie, související hesla
SWOT analýzy - jednak dlouhodobé strategie (černě) a střednědobého plánu (modře) a dále uvádí
přehled priorit a opatření dlouhodobé strategie se vztahem k dané politice (modře nové nebo
aktualizované)

Problémy a potřeby Zámrsku
Možnosti bydlení mladých v obci
Podchytit mladé
Uchovat zázemí obce – škola, MŠ, obchod, pošta
Audit zdrojů
Lidé, Využívání dotací (2), Množství stávajících objektů k využití (3), Strategicky unikátní
poloha obce v rámci východní Čech (2)
SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky
Nedostatek stavebních
parcel (1)

Příležitosti
Využití některých objektů
v majetku obce (2)
Tvorba nového územního plánu
Vytvoření parcel v prostoru mezi
částmi obce, propojení, využití
možností územního plánu
(výstavba RD)

Hrozby
Odchod
mladých (4)

Opatření strategie
O 2.5: Zapojovat občany obce do přípravy jednotlivých projektů ve veřejném prostoru.
O 4.6: Mladé zapojovat do obecních aktivit.
O 5.2: Udržovat aktuální nový územní plán.
O 5.3: Účelně využívat objekty v majetku obce.

PROGRAMY/PROJEKTY
Obecní program prodeje parcel v návaznosti na potřeby obce (mladé rodiny) a
uvolňovaných a osídlovaných domů
Program startovacích bytů adaptací obecních budov
Program řízení prodeje parcel
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Program odkupu / zprostředkování odkupu domů v centru obcí
Zájem členů komunitního týmu na konkrétním zapojení do projektů/programů
Tomáš Dimo – rozvoj a udržitelnost bydlení v obci,
Pavel Tuček – startovací byty pro mladé
Jarmila Jandová – rozvoj budování v obci
Martin Pilař – program vyhledávání prostor pro bydlení mladých,
Lenka Hejduková – bydlení
Pavel Matys
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POLITIKA 3
ZACHOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ OBCE S VYTVÁŘENÍM
MOŽNOSTÍ JEJICH PROPOJENÍ A POZNÁVÁNÍ
Cíl/účel: Propojení lokalit uvnitř území a napojení na cesty
z okolních obcí.
Měřitelné ukazatele:
- Počet spojení,
- Délka obnovených cest (v katastru + v majetku obce, v současnosti
ozeleněná plocha)
Analýza a strategická východiska
Analýza obsahuje s danou politikou související problémy a potřeby obce určené týmem (červeně
problémy, zeleně potřeby) související zdroje z Auditu zdrojů dlouhodobé strategie, související hesla
SWOT analýzy - jednak dlouhodobé strategie (černě) a střednědobého plánu (modře) a dále uvádí
přehled priorit a opatření dlouhodobé strategie se vztahem k dané politice (modře nové nebo
aktualizované)

Problémy a potřeby Zámrsku
Audit zdrojů
Příroda (4), Zachovalá příroda – životní prostředí (dominantní zeleň) (1), Strategicky unikátní
poloha obce v rámci východních Čech (2)

SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky
Postavení Janoviček mimo
život obce (1)

Příležitosti
Podpořit oboustrannou
komunikaci Zámrsk –
Janovičky (1)

Opomíjení místní části
Janovičky (2)
Nefunguje komunitní škola
Chybí vzdělávání dospělých
Daleko od lesa (1)

Komunitní škola

Chybí informační orientační
tabulky v obci
Nedostatek přírodních stezek
(udržovanost, propojení)
Stav obecních cest v krajině

Vzdělávání pro dospělé
Vytvořit naučnou stezku (1)
Zviditelnit památky, přírodniny,
významnosti v obci
Vybudování cyklostezek a cest
pro pěší (1)
Výsadba uvnitř obce
Udržet stávající plochy zeleně
(popř. je rozšířit, regenerovat,
zpřístupnit, udržovat je)

Špatná údržba veřejné
zeleně (1)
Chybí les
Hospodaření Lesů ČR
v lesích v obci je špatné
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Hrozby
Úbytek přírody
v obci
(výstavba,
D35…) (1)

Opatření strategie
O 2.4: Hledat vhodné zdroje pro financování aktivit.
O 2.5: Zapojovat občany obce do přípravy jednotlivých projektů ve veřejném prostoru.
O 3.5: Založit komunitní školu jako prostředek celoživotního učení a volnočasových aktivit a podpořit její
financování a trvalý rozvoj.
O 4.3: Probouzet v občanech pocit sounáležitosti k obci a obnovovat jejich vztah k přírodě.
O 6.2: Budovat a aktualizovat informační značení v obci.
O 6.4: Zviditelňovat památky a zajímavá místa v obci pro návštěvníky.
O 7.5: Udržovat a rozšiřovat stávající plochy zeleně, obnovovat a regenerovat park.

PROGRAMY/PROJEKTY
Program Udržet stávající stromořadí a připravit návrh na jejich postupnou obnovu
Program S využitím biokoridorů stanovených v ÚP zmapovat a doplňovat zeleň
v extravilánu obce
Program Dialog s Povodím Labe ohledně udržení zeleně podél řeky Loučné
Program Dialog s Lesy ČR ohledně kácení stromů v bažantnici
Program Zapojení občanů do péče o zeleň (motivace, akce…)
-

Projekt Naučná stezka (S využitím historických návrhů vytvořit projekt a začít
budovat naučnou stezku se začleněním zámeckého parku)
Projekt Stavba mostu u škrobárny
Projekt Ozelenění sídliště

Zájem členů komunitního týmu na konkrétním zapojení do projektů/programů
Jarmila Jandová – záchrana přírodních zdrojů
Pavel Janík – zeleň v obci, naučná stezka
Karel Kouřil – zachování přírodních zdrojů
Pavel Matys
Marika Špaténková

35

POLITIKA 4.
PROPOJENÍ MLADÉ A STARŠÍ GENERACE
Cíl/účel: Posílit sounáležitost mezi generacemi, toleranci a
vzájemnou pomoc.
Měřitelné ukazatele:
- Počet úspěšných přesgeneračních akcí (aktivit)
Analýza a strategická východiska
Analýza obsahuje s danou politikou související problémy a potřeby obce určené týmem (červeně
problémy, zeleně potřeby) související zdroje z Auditu zdrojů dlouhodobé strategie, související hesla
SWOT analýzy - jednak dlouhodobé strategie (černě) a střednědobého plánu (modře) a dále uvádí
přehled priorit a opatření dlouhodobé strategie se vztahem k dané politice (modře nové nebo
aktualizované)

Problémy a potřeby Zámrsku
Zapojení seniorů do života obce
Podchytit mladé
Společný prostor pro setkávání
Audit zdrojů
Lidé, Organizace, spolky
SWOT analýza
Silné stránky
Činnost spolků
(1)
Vzájemné
sociální cítění
občanů obce
Ochota občanů
vzdělávat
ostatní

Slabé stránky
Nemáme místo
setkávání (7)
Málo se využívá
potenciálů seniorů

Příležitosti
„Práce“ se seniory

Hrozby
Zánik tradic

Posílení tradic

Ztráta sounáležitosti

Práce s dětmi (1)

Zapojit seniory

Odchod mladých (4)

Malé zapojení seniorů
do udržení tradic v obci
Chybí vzdělávání
dospělých
Chybí volnočasové
aktivity pro dospělé
(1)

Oživení tradic, nové
tradice (2)
Vzdělávání pro dospělé
Komunitní škola

Opatření strategie
O 2.2: Motivovat spolky k zapojení se do organizace veřejného života v obci a k jejich vzájemné
spolupráci.
O 2.3: Vyhledávat a podporovat schopné organizátory a vytvářet podmínky pro jejich práci.
O 2.4: Hledat vhodné zdroje pro financování aktivit.
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O 2.5: Zapojovat občany obce do přípravy jednotlivých projektů ve veřejném prostoru.
O 3.5: Založit komunitní školu jako prostředek celoživotního učení a volnočasových aktivit a podpořit
její financování a trvalý rozvoj.
O 4.2: Přispívat k oživení starých tradic a podporovat vznik nových, využívat potenciál lidí, kteří chtějí
něco dělat.
O 4.3: Probouzet v občanech pocit sounáležitosti k obci a obnovovat jejich vztah k přírodě.
O 4.6: Mladé zapojovat do obecních aktivit.

PROGRAMY/PROJEKTY
ProgramSpolečné aktivity na základě bodů společného zájmu mezi generacemi
(rybáři…), turnaj šachy, mariáš, soutěže, kde nebude hendikep…
- Projekt Akademie 3. věku (Akademie „tří“ věků)
- Projekt (pečlivě připravená) První přesgenerační akce (obě skupiny se podílejí na
přípravě, způsob osobního pozvání, navrhnout i rezervní termín…)Sjednocující prvek
místní identita, připravit si komunikaci s účastníky pro následné pokračování
Program Podpora spolkových akcí do veřejného prostoru
Program Grantový systém pro podporu iniciativy občanů (grantová podpora iniciativních
projektů pro veřejný prostor vyhlašovaná ročně)
Program Lektorská činnost seniorů (ve škole, v kurzech, v oddílech…) Pozvání dětmi
nebo s potřebou „jedinečnosti“ konkrétního seniora)
Zájem členů komunitního týmu na konkrétním zapojení do projektů/programů
Pavel Tuček – společné aktivity mezigenerační
Pavel Matys
Marika Špaténková
Lenka Hejduková
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POLITIKA 5.
VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO ZACHOVÁNÍ A ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB
V OBCI
Cíl/účel: Udržet rozsah služeb.
Měřitelné ukazatele:
- Počet služeb
Analýza a strategická východiska
Analýza obsahuje s danou politikou související problémy a potřeby obce určené týmem (červeně
problémy, zeleně potřeby) související zdroje z Auditu zdrojů dlouhodobé strategie, související hesla
SWOT analýzy - jednak dlouhodobé strategie (černě) a střednědobého plánu (modře) a dále uvádí
přehled priorit a opatření dlouhodobé strategie se vztahem k dané politice (modře nové nebo
aktualizované)

Problémy a potřeby Zámrsku
Zapojení seniorů do života obce
Uchovat zázemí obce – škola, MŠ, obchod, pošta…
Možnosti bydlení mladých v obci
Podchytit mladé
Audit zdrojů
Spolky, služby, podnikatelé (2), Množství stávajících objektů k využití (3), Občanská
vybavenost (1)

SWOT analýza
Silné stránky
Dopravní dostupnost a
fungující prodejna
Fungující služby –
autoopravny, truhlářství,
kadeřnictví, instalatérství,
projekční kancelář,
půjčovna nářadí
Obec je schopná realizovat
velké projekty

Slabé stránky
Chybí burza podnikatelů –
OSVČ, domácích výrobků
– přebytků, půjčení nářadí
(obec) (1)
Otevírací doba pošty

Příležitosti
Zajištění sociálních
služeb v domově pro
seniory
Využití některých
objektů v majetku
obce (2)

Hrozby
Dopad
aktivit
developerů
(1)
Developerská
výstavba

Opatření strategie
O 1.1: Zjišťovat potřeby občanů a dávat je do souladu s požadavky dotčených orgánů.
O 1.5: Vytvářet důsledný tlak na správce rozvodných sítí směrem k údržbě a zvyšování kvality těchto sítí
(elektrika, voda, plyn, internet, telefon).
O 5.3: Účelně využívat objekty v majetku obce.
O 5.4: Vhodnými prostředky podporovat místní podnikatele i spolupráce s nimi.
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O 6.3: Rozšiřovat nabídku ubytování a stravování v obci a vytvářet pro to podmínky.
O 7.3: Zajišťovat plochy na ukládání odpadů, jejich vybavení koši a kontejnery a pravidelný svoz odpadu
i z místních části.
O 7.4: Zajišťovat občanům možnost ukládat odpad do sběrných dvorů.

PROGRAMY/PROJEKTY
-

Projekt Připravit soustředění služeb do jednoho místa (prodejna, pošta, obecní
úřad, knihovna)
Projekt Vytvořit systém lepšího fungování obecní prodejny (otevírací doba,
kvalita nabídky, zásobování, motivace zaměstnanců…)
Projekt Vytvořit krátkodobou ubytovací kapacitu v budově penzionu

Zájem členů komunitního týmu na konkrétním zapojení do projektů/programů
Pavel Matys
Marika Špaténková
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POLITIKA 6.
INFORMOVÁNÍ OBČANŮ (S VYŠŠÍM CÍLEM ZATAŽENÍ LIDÍ DO
VEŘEJNÉHO ŽIVOTA – PROGRAM AKCÍ)
Cíl/účel: Zvýšit povědomost občanů o obci a akcích.
Měřitelné ukazatele:
- Přístupy občanů na web obce (google analytics) pro posílání zpráv
občanům
Analýza a strategická východiska
Analýza obsahuje s danou politikou související problémy a potřeby obce určené týmem (červeně
problémy, zeleně potřeby) související zdroje z Auditu zdrojů dlouhodobé strategie, související hesla
SWOT analýzy - jednak dlouhodobé strategie (černě) a střednědobého plánu (modře) a dále uvádí
přehled priorit a opatření dlouhodobé strategie se vztahem k dané politice (modře nové nebo
aktualizované)

Problémy a potřeby Zámrsku
Nezájem lidí o obecní problematiku – malá účast občanů na akcích, neochota se
zapojit
Zapojení seniorů do života obce
Informovanost a vytvoření kalendáře akcí
Podchytit mladé
Audit zdrojů
Lidé
SWOT analýza
Silné stránky
Lidé v obci (2)

Slabé stránky
Nekomunikace lidí (3)

Činnost spolků (1)

Neochota lidí dělat něco ve
veřejném prostoru
Malá účast lidí na akcích (1)
Nezájem občanů o setkání (2)

Kultura v obci (1)
Práce s dětmi
Navazování a
obnovování tradic
Vzájemné sociální
cítění občanů obce

Rozpolcenost obce (3)
Nezájem občanů o věci veřejné
– setkání se zastupiteli (1)
Postavení Janoviček mimo
život obce (1)
Opomíjení místní části
Janovičky (2)
Nedostatečná komunikace
obce s občany (2)
Nedostatečná informovanost,
špatný rozhlas, nepokrytí území
veřejným rozhlasem, nevhodný
čas pro rozhlasové hlášení
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Příležitosti
Oživení tradic, nové
tradice (2)
Podpora sounáležitosti
(1)
„Práce“ se seniory
Vytvořit informační
systém v obci (1)

Hrozby

Chybí integrace „mimoškolních
dětí“ do volnočasových aktivit
školy
Chybí volnočasové aktivity pro
dospělé (1)
Opatření strategie
O 1.1: Zjišťovat potřeby občanů a dávat je do souladu s požadavky dotčených orgánů.
O 1.3: Vytvářet a modernizovat databázi aktuálních kontaktů místních obyvatel (SMS, e-mail)
v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
O 2.3: Vyhledávat a podporovat schopné organizátory a vytvářet podmínky pro jejich práci.
O 2.5: Zapojovat občany obce do přípravy jednotlivých projektů ve veřejném prostoru.
O 3.1: Pravidelně informovat o vzdělávání dětí místních škol, zvyšovat osvětu mezi občany, aby se
minimalizoval odliv dětí do okolních škol.
O 3.5: Založit komunitní školu jako prostředek celoživotního učení a volnočasových aktivit a podpořit
její financování a trvalý rozvoj.
O 4.4: Podporovat setkávání občanů a motivovat je k setkávání se zastupiteli.
O 4.6: Mladé zapojovat do obecních aktivit.
O 5.6: Zkvalitňovat přenos informací v obci (rozhlas – pokrytí, vhodná vysílací doba) a zvyšovat
bezpečnost majetku i občanů pořízením kamerového systému.

PROGRAMY/PROJEKTY
Program Vývěsky a nástěnkáři
Program Kalendář akcí jako součást Zpravodaje v každém vydání aktualizovaný
Projekty:
- Orientační systém v obci (směrovky)
- Obecní rádio na internetu (+ You tube skupina)
- Na Facebooku vytvořit skupinu „Obec Zámrsk“ pro získání zpětné vazby

Zájem členů komunitního týmu na konkrétním zapojení do projektů/programů
Tomáš Dimo – společenské akce, akce spolků i obce
Pavel Matys
Lenka Hejduková
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7. VAZBA NA VYŠŠÍ STRATEGICKÉ
DOKUMENTY
MAS nad Orlicí - „2020 je blízko“
Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období
2014 - 2020
Strategický cíl č. 1:
Posílení sebevědomí, soudržnosti a otevřenosti místního společenství
Specifický cíl 1.1.: Zvýšení aktivity a otevřenosti místní samosprávy
Specifický cíl 1.2. Zvýšení pestrosti a dynamiky spolkového života
Specifický cíl 1.3.: Posilování identity a sounáležitosti obyvatel s regionem
Související politiky střednědobého plánu: Politika 1., Politika 4., Politika 6.
Strategický cíl č. 2:
Zvýšení kvality a dostupnosti komunitních služeb a vzdělávání
Specifický cíl 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb
Specifický cíl 2.2. Zvýšení kvality, diverzifikace a modernizace ve vzdělávání
Specifický cíl 2.3.: Podpora celoživotního vzdělávání obyvatel
Související politiky střednědobého plánu: Politika 4., Politika 5., Politika 6.
Strategický cíl č. 3:
Posílení provázanosti a různosti místní ekonomiky
Specifický cíl 3.1.: Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem
podnikání
Specifický cíl 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnání a kvalifikace obyvatel
Specifický cíl 3.3.: Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich
marketing
Specifický cíl 3.4.: Rozvoj šetrného a místně orientovaného cestovního ruchu a podnikání,
zvýšení kapacit pro cestovní ruch v regionu
Související politiky střednědobého plánu: Politika 5.
Strategický cíl č. 4:
Zvýšení kvality životního prostoru
Specifický cíl 4.1.: Koncepční a moderní prostředí v obcích
Specifický cíl 4.2.: Zlepšení využití krajiny a kulturního dědictví pro aktivní život obyvatel
Specifický cíl 4.3.: Zlepšení udržitelnosti a bezpečnosti místní dopravy a dostupnosti služeb
Specifický cíl 4.4.: Péče o rozmanitost a stabilitu krajiny
Související politiky střednědobého plánu: Politika 1., Politika 2., Politika 3., Politika 4., Politika
5., Politika 6.

42

Strategický cíl č. 5:
Snížení energetické závislosti a udržitelné využívání místních zdrojů
Specifický cíl 5.1.: Snižování energetické náročnosti života v regionu
Specifický cíl 5.2.: Udržitelné využívání a ochrana přírodních zdrojů
Specifický cíl 5.3.: Zlepšení environmentální odpovědnosti a uplatňování šetrných a
udržitelných nástrojů ve výrobě a spotřebě
Související politiky střednědobého plánu: Politika 3.

Strategická koncepce „Lidské zdroje a celoživotní učení
v Mikroregionu Vysokomýtsko 2016 – 2022“
Priorita1

Vzdělávání samospráv - tvůrců místní politiky
S využitím dovedností získaných osobním rozvojem a vzděláváním starostů a
zastupitelů jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj obcí zdola a využívání potenciálu
občanů.
Opatření 1.1 Formovat názory a myšlení starostů na roli lidských zdrojů v rozvoji obce a
nezbytnost podpory a financování aktivit v této oblasti.
Opatření 1.2 Měnit postoj starostů a zastupitelstev k vlastnímu „učení se“ tak, aby cílem
vzdělávání nebyly informace a znalosti, ale praktické dovednosti vedoucí ke konkrétním
aktivitám uplatňovaným v rozvoji obcí. Učit se jak se účinně učit!
Opatření 1.3 Zvyšovat manažerské kompetence vedení obcí a zavádět moderní systémy
řízení s využitím delegování rozvojových aktivit.
Opatření 1.4 Podporovat aktivní občany, přispívat jim na vzdělávání k rozvoji obce a
využívat jejich potenciál ve veřejném prostoru.
Opatření 1.5 Podporovat vzdělávání ředitelů a vedení veřejnoprávních škol v obcích (MŠ,
ZŠ) aby pochopili nezbytnost úzké spolupráce školy s komunitou a z ní vycházejících aktivit
např. zakládání a činnost komunitních škol stejně jako přínos této spolupráce pro vnímání
role školy v obci.
Opatření 1.6 Využívat možností, které skýtá členství v MAS a Místní akční plán nejenom pro
tvrdé projekty, ale i pro rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání.
Související politiky střednědobého plánu: Politika 1., Politika 2., Politika 4.
Priorita 2

Start celoživotního učení veřejnosti
S využitím přirozené zvídavosti, zručnosti a zájmu občanů a s použitím netradičních
metod a jedinečných podmínek v každé z obcí je podporováno komunitní
vzdělávání.
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Opatření 2.1 Zjišťovat zájem o zaměření kurzů různých cílových skupin a hledat inspirativní
lektory pro jejich vedení.
Opatření 2.2 Podporovat nové efektivní metody získávání dovedností občanů (exkurze,
učení při práci, zážitkové kurzy…)
Opatření 2.3 Zapojovat občany do organizace obecního vzdělávání.
Související politiky střednědobého plánu: Politika 4.
Priorita 3

Školení pro zaměstnatelnost
Prostřednictvím komunitních kurzů a školení jsou dle potřeb prohlubovány obecné
kompetence občanů a zlepšováno jejich postavení na trhu práce a tím i sociálně
ekonomická situace obcí.
Opatření 3.1 Používat podmínky a zázemí v obcích pro vzdělávání občanů, aby se tak
zvyšovaly jejich šance na trhu práce.
Opatření 3.2 Usnadňovat občanům formou speciálních kurzů start vlastní podnikatelské
činnosti a sebezaměstnávání (OSVČ).
Související politiky střednědobého plánu: Politika 4.
Priorita 4

Komunitní rozvojové strategie
Obce si za široké spolupráce zastupitelstev, občanů, podnikatelů a škol navrhují
dlouhodobé rozvojové strategie zahrnující všechny oblasti života. Strategie jsou
schvalovány jako konsensuální rozvojové dokumenty stavící na průniku zájmů bez
ohledu na politickou příslušnost a podporující veřejný prostor obce a kvalitu života.

Opatření 1 Motivovat občany k účasti na plánování společné budoucnosti s využitím jejich
sounáležitosti s obcí a místní identity. Zajišťovat a podporovat co nejširší účast na
společném plánování.
Opatření 2 "Nikdo není doma prorokem! ", proto využívat kvalitní facilitaci společných
plánovacích procesů s důrazem na kvalitu facilitátora, jeho zkušenosti na venkově a
průkazné výsledky předchozích facilitací.
Opatření 3 Seznamovat veřejnost s komunitní strategií a ukazovat možnosti jak jejím
prostřednictvím mohou občané realizovat vlastní nápady a přispívat k rozvoji obce.
Opatření 4 Zapojovat zájmové skupiny a aktivní občany do projektů naplňujících strategie
včetně jejich realizace a řízení.
Související politiky střednědobého plánu: Politika 1. – 6.
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Priorita 5

Komunitní školy
Aktivita a zájem místních lídrů a komunitních koordinátorů spolu s pochopením
vedení škol a zastupitelstev jsou využívány k zakládání komunitních škol
otevřených všem občanům.

Opatření 5.1 Provozovat, financovat a profesionálně vést komunitní školy jako udržitelné a reflektující potřeby a zájmy obyvatel obcí.
Opatření 5.2 Zapojovat místní lektory včetně seniorů do zájmových a řemeslných kurzů v
komunitní škole s důrazem na podporu místní identity a umožňovat jim další zdokonalování.
Opatření 5.3 Využívat komunitní školy k různým typům vzdělávání v obci napříč generacemi
a zavádět nové účinné vzdělávací metody.
Opatření 5.4 Využívat doprovodné aktivity komunitních škol a zvyšovat jejich prestiž v
rozvoji a propagaci obce.
Související politiky střednědobého plánu: Politika 4.
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