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Úvod

Úvod

Dokument  Program  rozvoje  obce  Jindřichov  na  období  let  2020–2025  byl  zpracován  na  základě
požadavku
zpracování komplexního rozvojového dokumentu pro:

 - návrh rozvojových projektů obce a jejich zařazení do časové a místní posloupnosti realizace,
 - koordinace záměrů obyvatelstva a zastupitelstva obce,
 - přípravu rozpočtů obce na jednotlivé roky a pro zpracování požadovaných rozpočtových výhledů.

Zpracování dokumentu probíhalo v první polovině roku 2020.

Program rozvoje obce je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority dané obce. Zejména v
malých obcích bývá běžné, že představitelé obce sice určité priority vnímají, ale pouze v myšlenkové
rovině; nejsou uvedeny písemně, tzn. přístupné všem. Přitom teprve až písemná podoba struktury cílů a
priorit  napomůže k jejich snadnějšímu naplnění – jednak je stanovena hierarchie jednotlivých priorit
(které priority jsou důležitější než jiné) a časový plán jejich naplnění, jednak jsou v dokumentu definovány
realizační podmínky (konkrétní činnosti, odpovědný subjekt, využitelné zdroje financí apod.).

Program  rozvoje  tak  přispívá  k  tomu,  aby  obec  efektivněji  využívala  finanční  prostředky  z  vlastního
rozpočtu  i  dostupné  dotace.
Program rozvoje obce (dále nejčastěji jen PRO) obsahuje dvě základní části – část analytickou, zaměřenou
na zachycení stávajícího stavu, a část návrhovou, shrnující zvolené budoucí cíle a možné cesty k jejich
dosažení. Do formulace obou těchto částí byla zahrnuta i veřejnost – celý proces tvorby dokumentu byl
předmětem projednání pracovní skupiny sestavené ad hoc; mimo to měli všichni obyvatelé obce možnost
zapojit se do dotazníkového šetření a také se k dokumentu vyjádřit v rámci jeho veřejného projednání.

Program rozvoje obce tedy představuje hlavní problémy a předpoklady obce a stanovuje možná řešení. Je
podkladem pro rozhodování orgánů obce v záležitostech budoucího rozvoje obce a v neposlední řadě
zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (dotací apod.).
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A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika obce

1. Území

Poloha

Obec Jindřichov leží v okrese Šumperk v Olomouckém kraji. K obci náleží ještě další menší obce a osady v
okolí, jedná se o Habartice, Pusté Žibřidovice, osadu Pekařov, osadu Labe, osadu Sklená a Nové Losiny.
Každá tato obec a osada má svoji vlastní historii, kterou lze dohledat ve sdělovacích prostředcích nebo
přímo na webových stránkách obce Jindřichov. Obec leží ve 460 m.n.m. v okolí několika říček a potoků.
Obec Jindřichov byla založena roku 1953, ale s označením Jindřichov se setkáváme již na konci roku
1862. Jindřichov se rozkládá v podhůří Jeseníků asi 20 km severně od města Šumperk. Obec navázala
přeshraniční kulturní spolupráci s obcí Nowa Ruda v Polsku.

Území obce podle mapy

 

Znak obce
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V modrém štítě se stříbrnou vlnitou patou je stříbrná horní polovina palečného kola o pěti palcích. Z
těchto palců jsou tři zakončené zlatými liliemi. V patě znaku je tlapatý kříž. 

 

Základní charakteristika obce

Počet obyvatel = 1 172,00 počet      Celková plocha území obce = 5 170,16 ha 

Hustota zalidnění obce je 22,69 obyv./km2.

Zdroj: ČSÚ

Struktura půdy

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 Jindřichov dosahuje koeficient hodnoty 5,97.
Zdroj: ČSÚ

Struktura využití půdy v obci Jindřichov v roce 2018

Podle informací z Českého statistického úřadu tvoří největší podíl půdy v obci Jindřichov a přilehlých
obcích, lesní půdy a porosty. Tento fakt je známý všem, kteří do obce přijíždějí z různých okolních míst.
Další největší výměru, s počtem 23 % mají trvalé travnaté porosty, na kterých jsou na mnoha místech
využívány zemědělci k volnému chovu skotu a ovcí. Na rozdíl od mnoha dalších podobných obcí je v
Jindřichově  a  okolí  převaha  lesů  oproti  převaze  orné  půdy,  která  je  využívána  pro  pěstování
z e m ě d ě l s k ý c h  p l o d i n .  
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Zdroj: ČSÚ

Krajina

Jak už je výše uvedeno na většině území obce se nachází lesní porosty, které jsou mnohdy využívány
také k hospodářským účelům. Krajina obce a přilehlých částí  je  spíše hornatá s  různým výškovým
profilem a můžeme ji nazvat až horskou krajinou, která je protkaná malými či většími říčkami a potoky.
Na katastrálním území obce se nachází i přírodní zajímavosti, jako jsou přírodní rezervace s výskytem
vzácnější fauny a flory. 

Vodstvo 

Obcí a jejími dalšími přidruženými obcemi protéká několik říček, řek a potoků. Většina z nich pramení v
CHKO Jeseníky. Mezi potoky a říčky patří: Staříč, Branná, Račinka, Sklená voda, Novolosinský potok,
Hučava a Pekařovský potok. Řeka Branná je levostranným přítokem řeky Moravy. Až na potok Staříč se
jedná o levostranné přítoky Branné. Obec Jindřichov má také zhotoven povodňový plán obce, který je
dostupný v elektronické podobě na webových stránkách obce. Na vodních tocích se nachází i několik
menších vodních nádrží či rybníků. 

Na  říčce  Hučavě  mohou  zájemci  o  krásnou  přírodu  naší  země  navštívit  a  pokochat  se  krásným
vodopádem. 
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Zdroj: www.google.obrazky.cz

 

Historické souvislosti

Obec Jindřichov vznikla sloučením osady Pleče, což je část obce Habartice, dále sloučením celé obce
Pusté Žibřidovice s osadami Pekařov a Sklenné, části Hanušovic, Vikantic a Nových Losin. Každá tato část
má svou historii. V roce 2000 například, oslavily Pusté Žibřidovice 675 let od svého založení. V roce 1968
byly k Jindřichovu připojeny Habartice a v roce 1976 zbývající část Nových Losin s osadami Labe a
Františkov. Na vzniku obce má největší zásluhu továrna na celulozu a papír, okolo které se začali budovat
domy pro zaměstnance papírny. Závod stavěl byty a domy pro své pracovníky, a tak začala vznikat obec
a okolní osady. V roce 1965 byla dokončena výstavba mateřské školy, jeslí a zdravotního střediska nad

http://www.google.obrazky.cz
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pilou. Tento objekt je nyní obýván ZŠ a MŠ, školní kuchyní a zdravotním střediskem pro občany obce.
Mezi lety 1976-1978 si občané svépomoci vystavěli kulturní dům. V létech 1982-84 byl vybudován dům
služeb, kde je umístěna pošta, lékárna, cukrárna a kadeřnictví. Každá část obce Jindřichov, ať už se jedná
o Pekařov či další osady a obce má svou historii. Téměř v každé části byla v historii škola, která je v
současné dob přestavěna např. na byty, sociální bydlení pro seniory či domovy důchodců. 

Všechny historické informace o obcích a osadách, které náleží k Jindřichovu se dají najít na webových
stránkách obce Jindřichov. O Nových Losinách byla také vydána vzpomínková kniha. Vydala ji  obec
Jindřichov, zpracovatelkou je však studentka, která knihu vytvořila jako bakalářskou práci. Sběr materiálů
a práce na knize trvaly 2 roky. 

Na obrázku níže můžeme vidět historickou fotografii jindřichovské celulozky - papírny, v okolí které začala
vznikat zástavba pro pracovníky a vznikla tak celá dnešní obec. Papírna v obci stále stojí, bohužel je ale
už nefunkční. Papírnu založil  Josef Abraham Wintrnitz. Ve 20. století zaměstnávala až 750 dělníků z
Jindřichova a širého okolí. 

Zdroj: www.google.com obrázky 

 

Známé osobnosti

V obci a přilehlých částech nenajdeme přímo "významné" osobnosti, ale přece jen bychom chtěli nějaké
osobnosti uvést. 

S obcí Pekařov je spojena postava Franze Kolby. Rod Kolbů žil v Pekařově již od 17. století. Hlavním
důvodem,  proč  si  tuto  osobu  připomínáme,  je  ten,  že  Franz  Kolb  založil  v  Pekařově  výrobnu  flašinetů,
později  hracích  skříněk.  Manufaktura  výroby  těchto  flašinetů  a  skříněk  byla  zrušena  po  druhé  světové
válce, kdy bylo německé obyvatelstvo odsunuto a budova, kde se vyrábělo byla zdemolována. Výrobky,
které byly ale do té doby vyrobeny, svědčí o vysoké kvalitě těchto výrobků. 

Jedním ze známých osobností opět z Pekařova můžeme uvést ještě "Američana" Johanna Brosiga. 

http://www.google.com
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Zajímavosti území

Mezi  největší  zajímavosti  tohoto kraje a obce jsou nedaleké přírodní  rezervace,  kterých je tady na
menším prostoru více. Jedná se o přírodní rezervace Františkov, Pod Slunečnou strání, Slunná stráň, Letní
stráň a Pod Rudným vrchem. 

Přírodní rezervace Františkov se rozkládá nedaleko Branné na úbočí Štolného hřbetu nad údolím Hučavy.
Výměra rezervace je 13 ha. Vyhlášena byla roku 1954. Chráněné jsou přirozené lesní porosty v jedlo-
bukovém vegetačním stupni. Velká část porostů byla zničena v roce 1980 při větrné kalamitě.

PR Pod Slunečnou strání - předmětem ochrany je: "Přirozená bučina, hnízdiště holuba doupňáka a čápa
černého. Protéká tudy potůček Hučavy, který nás může překvapit několika krásnými místy a přirozená
krásy bystřiny.

PR Slunná a Letní stráň - na tomto území už více než dvacet let probíhá ekologicky šetrné zemědělské
hospodaření v podobě pravidelného sečení a pastvy. Mozaikovité sečení a spásání malých ploch svědčí
řadě vzácných druhů rostlin i živočichů. Bohužel, přemnožením zvěře dochází k ničení vzácných rostlin.
Rozloha území je 38 ha a ochrana území probíhá od roku 2018. 

PR  Pod  Rudným vrchem je  zapsána  jako  přírodní  rezervace  především  kvůli  své  vzácné  floře,  kdy  zde
můžeme najít vzácné druhy orchidejí apod. Území má rozlohu cca 27 ha. 

Ve všech případech jde o ochranu území se zachovalými lesy, loukami a zvláštními druhy rostlin a zvířat. 

Mezi  další  zajímavosti  obce můžeme uvést zříceninu hradu Pleče,  která se zde nachází.  Hrad se v
písemných pramenech nevyskytuje, může jít tedy o nepůvodní název. Předpokládá se, že vznikl kolem
14. století. Dodnes se dochovalo pouze 5m zdiva hradu. 

Mezi další zajímavosti místa a okolí obce a jejích částí můžeme jmenovat také Naučnou trasu Josefová.
Tato trasa vznikla z iniciativy Lesů ČR. Vznikla v roce 2013 a na několika infotabulích návštěvníkům
vypráví příběh vzniku a zániku osady Josefová. O slavné sklárně, která zde působila a zásobila sklářskými
výrobky nejen tehdejší panství Lichtenštejnů, ale i další osoby v kraji. 

Zdroj: www.google.obrazky.cz

http://www.google.obrazky.cz
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2. Obyvatelstvo

Demografická situace

Demografická situace udává informace, které se vztahují k obyvatelstvu určitého území. Jde o informace
o počtu obyvatel, jejich pohlaví, věku či vzdělání. Všechny tyto údaje jsou pravidelně zjišťovány např.
sčítáním lidu, domů a bytů či evidencí obyvatel samosprávou. Nevýhodou sčítání lidu je dlouhá doba, po
kterou se sčítání neprovádí. V ČR probíhá sčítání lidu jednou za 10 let. Poslední poznatky z všeobecných
demografických otázek máme tedy aktuální k roku 2011. V tabulce níže vidíme aktuální počet obyvatel.
Vidíme, že mužské pohlaví má mírnou převahu v počtu obyvatel v Jindřichově. 

Struktura obyvatelstva

Obyvatele můžeme rozdělovat  podle několika kritérií.  Může jít  o  pohlaví  či  věk.  Níže uvádíme graf
rozdělění obyvatel obce Jindřichov podle pohlaví k datu 1.1.2020. Jak je z grafu patrné žije v obci o 7 %
více mužů než žen. 

Věková struktura obyvatel

Co se týká věkové struktury obyvatel,  můžeme je rozdělit  do několika skupin. Hlavní skupinou jsou
obyvatelé  v  produktivním  věku,  to  jsou  lidé,  kteří  se  nějakým  způsobem  finančně  zapojují  do
ekonomického chodu státu. Může jít o osoby výdělečně činné, nejde tedy o děti a seniory nad 65 let věku.
Graf níže nám ukazuje věkovou strukturu obyvatel Jindřichova z ledna 2020. Z grafu je patrné, že většina
obyvatel je starší 15 let a velká část z nich je v produktivním věku. 
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Vzdělání obyvatel

Níže uvádíme graf rozdělení vzdělání z posledního sčítání lidu. K datu přípravy rozvojového plánu nebyly
žádné další poznatky k dispozici, pouze z dotazníkového šetření, které ale neobsahuje všechny obyvatele
obce. 

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Jindřichov v roce 2011

V grafu níže můžeme vidět, že v roce 2011 měla největší část obyvatelstva obce střední školu bez
maturity, což bylo v té době nejčastější vzdělání. V dnešní době vzrůstá počet obyvatel, kteří získávají
maturitu a pokračují dál na vyšší či vysoké školy, kde získávají další akademické tituly. 

Zdroj: ČSÚ

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Jindřichov od roku 1910
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V grafu výše můžeme vidět vývoj počtu obyvatel po deseti  letech v rozmezí let 1910 až 2011, do
posledního sčítání lidu, Jde vidět, že počet obyvatel se postupně snižuje . 

V dalším grafu níže můžeme naopak vidět časový úsek od roku 2014 do roku 2020. V různých letech
počet obyvatel kolísá. Rozdíl mezi lety 2019 a 2020 ukazuje, že se počet obyvatel v roce 2020 zvýšil. 

 

Níže vidíme také změny počtu obyvatel v rozdělení podle pohlaví a věku v různých letech sčítání. 

 

Pohyb obyvatel v obci Jindřichov v roce 2018

 Absolutně Na 1 000 obyv.
Živě narození celkem 12 10‰
Zemřelí celkem 21 10‰
Přirozený přírůstek -9 -8‰
Přistěhovalí celkem 20 17‰
Vystěhovalí celkem 47 40‰
Saldo migrace -27 -23‰
Meziroční změna počtu obyvatel -36 -31‰
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Zdroj: ČSÚ

Tabulka výše nám znázorňuje pohyb počtu obyvatel v roce 2018 v obci Jindřichov. Jde vidět, že trend
stěhování se do města či větších vesnic stále pokračuje a saldo migrace bylo pro obec Jindřichov v daném
roce záporné. 

Většina mladých rodin se rozhoduje při výběru místa, pro svůj život, např. kde si koupí či postaví dům,
podle několika kritérií. Jedním z nich může být právě rozvoj a vybavenost dané obce. Možným faktorem,
který odrazuje mladé rodiny, aby se usadili v této obce, může být to, že zde není dostatečná nabídka
práce. To může být také důvodem, proč dochází k vystěhování obyvatel do jiných obcí či měst. 

3. Hospodářství

Ekonomická situace

Podnikají a podnikatelé samotní jsou účastníky života v daném území a svou přítomností ovlivňují život v
obci potažmo kraji, a to jak pozitivně, tak negativně. Podnikatelské subjekty mají také vliv na rozvoj obcí,
kde působí a také na celkovou hospodářskou situaci. Příznivá či naopak nepříznivá ekonomická situace
ekonomických subjektů ovlivňuje míru nezaměstnanosti na určitém území a také počet obyvatel, kteří
jsou závislí na finanční podpoře v nezaměstnanosti. Situace podnikajícího subjektu také ovlivňuje kvalitu
života zaměstnanců a často i  obyvatel  obce,  kde se subjekt  nachází,  a  to  výši  mezd vyplácených
pracovníkům podniku. Celková situace podniku a okolí má vliv na životní úroveň v daném regionu. 

Vývoj počtu nezaměstnaných osob

Podle grafu níže můžeme vidět, že počet nezaměstnaných od roku 2009 každoročně klesá. To bylo
zapříčiněno dobrou ekonomikou ČR a poptávkou po zaměstnancích. Tato situace se ale může rychle
měnit a může dojít k radikálnímu propadu a nárustu nezaměstnaných při různých krizích, ať už jde o krizi
hospodářskou či jinou. 

Zdroj: ČSÚ
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Trh práce

Situace na trhu práce a nezaměstnanost je jedním z hlavních ukazatelů hospodářské problémovosti
regionu. Na trhu práce je práce prodávána jako výrobní faktor. Trh je charakterizován poptávkou po práci
a její nabídkou. Na trhu práce nabízejí svoji práci zaměstnanci a zaměstnavatelé ji jakožto výrobní faktor
poptávají a platí. Nezaměstnanost závažně ovlivňuje stav společnosti. 

Se zaměstnaností obyvatel také souvisí mobilita za prací, která je v České republice obecně, považována
za problematický faktor v souvislosti s životní úrovní jedince či skupiny, tak i ekonomickou výkonnost
regionů  i  celého  státu.  Mobilita  za  prací  vždy  nemusí  znamenat  zásadní  změnu  místa  bydliště  a
stěhování,  může  jít  o  přijetí  zaměstnání  ve  vzdálenější  lokalitě  a  prodloužené  době  dojížďky  do
zaměstnání, nebo také vícedenní pobyty v novém místě pracoviště. 

Z obce Jindřichov a dalších jejích částí  vyjíždí  za prací  do okolních měst  a  vesnic  více jak třetina
obyvatelstva. 

Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Jindřichov v roce 2018

Podle tabulky níže, bylo v roce 2018 nejvíce mikropodniků s různým zaměřením, kdy se jedná o malé
firmy a podnikatele  s  počtem zaměstnanců do 10 osob.  V  obci  Jindřichov se naopak nevyskytují  žádné
velké podniky, do kterých občané dojíždí do okolních měst a vesnic, ať už jde o Šumperk, Hanušovice,
Olšany či Aloisov. 

Počet zaměstnanců Kategorie Absolutně Relativně (%)
do 10 mikropodniky 12 43,46%
10-49 malé podniky 3 1,27%
50-249 střední podniky 1 0,42%
250 a více velké podniky 0 -
nezjištěno - 130 54,85%

Zdroj: ČSÚ

V dalším grafu níže můžeme sledovat strukturu podnikatelských subjektů v obci k roku 2018. 

 Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Jindřichov v roce 2018
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Zdroj: ČSÚ

Podnikatelské subjekty a podnikatelé samotní ovlivňují ať už pozitivně či negativně své okolí a celkově i
život  v obci  a v regionu.  Příznivá či  naopak nepříznivá ekonomická situace ekonomických subjektů
ovlivňuje  míru  nezaměstnanosti  v  daném regionu,  a  tím  i  počet  obyvatel,  kteří  jsou  závislí  na  finanční
podpoře  v  nezaměstnanosti.  Situace  podnikajícího  subjektu  působí  i  na  výši  mezd  vyplácených
pracovníkům podniku,  kteří  zpravidla  žijí  v  daném regionu.  Podnik  tak určitým způsobem ovlivňuje
ekonomickou situaci  nejenom skutečných,  ale  i  potenciálních pracovníků,  působí  na jejich  efektivní
poptávku a má vliv na životní úroveň v regionu.

Jak je vidět podle grafu výše, největší podíl podnikatelských subjektů je v obci zastoupen v sektoru
služeb. Je to pochopitelné, protože v obci už nefunguje žádná továrna či fabrika, která by zaměstnávala
obyvatele v průmyslu, jak tomu bylo v minulosti. 

V obci a jejích částech jsou k dispozici ubytovací a pohostinská zařízení. Z dalších služeb, které jsou v
obci nabízeny občanům můžeme jmenovat kadeřníka, obchod s potravinami či poštu. 

 

4. Infrastruktura

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura určuje nejen kvalitu území, ale udává i potřebné informace pro podnikatelské
investice a záměry. Zdokonalováním technického stavu inženýrských sítí se výrazně zvyšuje komfort
života  obyvatel  na  území.  Naopak  nedostatky  v  technické  infrastruktuře  kvalitu  života  obyvatel
významně snižují a omezují rozvoj území. Mnohdy dochází k tomu, že při hledání nového místa pro život u
mladých lidí  hraje  velkou roli  také  technická  infrastruktura  a  vybavenost  obce.  Zajištění  technické
infrastruktury území, kromě jiného vybavení inženýrskými sítěmi, doznaly takového uplatnění a rozvoje,
že se staly zcela nepostradatelnými ve fungování území s ohledem na jeho další rozvoj.
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Zásobování pitnou vodou

V obci je zřízen vodovod, poskytovatelem vody a vodovodního řádu je nyní obec Jindřichov. Voda pro
obec je brána z podzemních i povrchových zdrojů. Některé osady a další obce mají své vlastní zdroje
např. Novolosinský potok a jiné, tyto zdroje mohou ale kolísat a jejich naplněnost může záviset na počasí
a povětrnostních podmínkách. 

Kanalizace

V celé obci je nyní zavedena kanalizace s čističkou odpadních vod. 

Zásobování teplem

Obec je plně plynofikována, bohužel o ostatních místních částech a osadách se to říct nedá. 

Nakládání s odpady

V obci je pravidelně vyvážen veškerý komunální odpad, nebezpečný odpad, papír, nápojové kartony i
plasty.  U obecního úřadu je  také možnost  ukládat  rostlinné a kuchyňské tuky a oleje  do speciální
popelnice.  Stejně  tak  mohou občané darovat  nepotřebné oblečení  a  bytový textil  do  připraveného
kontejneru pro potřebné lidi. 

Dopravní infrastruktura

Obcí Jindřichov vede silnice II. třídy č. 369. Do okolních menších obcí a osad vedou také komunikace, jde
o silnice třetích tříd s čísly 3696, 3697, 3699, 36912 a další.  Některé úseky komunikací  jsou nově
opravené, v dalších částech se můžeme setkat s výtluky. Ne všude v terénu je možné zbudovat chodníky,
většina místních částí je bez vybavení chodníky. 

Veřejná hromadná doprava

V obci je možné využít veřejnou dopravu nejenom autobusovou, ale také železniční. Obcí Jindřichov
prochází železniční trať č. 292 a 294. V obci Jindřichov a také v části Nové Losiny je zastávka železniční
dopravy.  Pomocí  autobusů  se  obyvatelé  obce  mohou  dostat  do  dalších  obcí  a  měst,  ať  už  jde  o
Hanušovice či Šumperk. V osadách a menších obcích, které patří k Jindřichovu - jsou zde sice zastávky
MHD, ale spoje nejsou tak časté, aby vyhovovali všem obyvatelům. Je proto nutné, aby každá rodina



PROGRAM ROZVOJE OBCE JINDŘICHOV 15 / 41

měla osobní auto a v případě potřeby se dopravila za nákupy, lékařem či do zaměstnání svépomocí. 

Bezmotorová doprava

V okolí  obce je  vymezeno několik  cyklotras.  Cyklostezky v  okolí  obce a  dalších jejich částí  nejsou
rozvinuty, kvůli nevyhovujícími terénu. Přes většinu území, ať už jde o Habartice, Pleče a Jindřichov vede
cyklotrasa č. 6114. 

Přes osadu Pekařov vede cyklotrasa s č. 6196. V okolí obce vedou další trasy, které jsou využívané a
oblíbené cyklisty, jde o trasy s čísly 6155 a 6157. Pro cyklisty je tedy v tomto okolí obce a dalších jejich
částí připraven prostor pro věnování se cyklistice. 

 

 

 

5. Vybavenost obce

Vybaveností obce se myslí možnosti, které mají občané k dispozici v obci, aniž by museli dojíždět do
okolních obcí či měst. Většina mladých rodin, ale i další věkové kategorie při stěhování, dávají velký
důraz  právě  na  vybavenost  určitého  místa.  Samozřejmě  vybavenost  obce  souvisí  s  její  velikostí,
umístěním obce a dalšími souvislostmi např. ekonomickými, přírodními či historickými. 

Obec Jindřichov, je větší obec v Olomouckém kraji, která je ale rozmístěna na dost velkém území se
složitým terénem.  Umístění  obce  je  v  blízkosti  větších  obcí  a  měst  jako  jsou  např.  Hanušovice  či
Šumperk. Jindřichov je vcelku dobře vybaven občanskou vybaveností. 

Obec Jindřichov se snaží o zvelebení a celkový rozvoj obce, ale ne všechny plánované a potřebné projekty
se daří zrealizovat, ať už kvůli nedostatečnému rozpočtu nebo kvůli jiným překážkám v realizaci. 

V obci je pro občany k dispozici pošta, pro příjem a zasílání zásilek, a to 5 dní v týdnu v určitých časech. 
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Občané všech částí obce a všech věkových kategorií mají možnost navštěvovat jednou týdně knihovnu
obce,  kde  je  možné  půjčovat  knihy  různých  žánrů,  dále  také  kopírovat  či  tisknout  materiály  za
symbolickou cenu.

V obci  jsou k dispozici  také dvě prodejny s potravinami.  Nejde o supermarkety,  ale o prodejny se
základními potravinami. Jeden obchod je otevřen 7 dní v týdnu a druhý 6 dní v týdnu. Pro mlsné jazýčky
je v obci otevřena také cukrárna, kde je možné si objednat zákusky nebo pouze posedět s přáteli či
rodinnou, také 6 dní  v týdnu. V Jindřichově i  v dalších částech obce je možné se také ubytovat v
penzionech a navštívit pohostinská zařízení. V obci se nachází hned 4 pohostinská zařízení. 

 

Školství a vzdělání

V obci Jindřichov je zřízena ZŠ a MŠ Jindřichov. Pro děti z obce a okolí je připravena pravidelná školní
docházka, možnost trávit čas ve školní družině, navštěvovat školní jídelnu a nabízené kroužky. Stejně tak
všechno toto vybavení navštěvují i děti z mateřské školy, která funguje ve stejné budově. Pro děti a žáky
jsou připravovány různé přednášky, programy, akce a události, kterých se pravidelně účastní a rozvíjí tak
své dovednosti a znalosti. 

Zdravotnictví

Obyvatelé obce mají k dispozici ve zdravotním středisku, které sídlí ve stejné budově jako místní ZŠ a MŠ,
navštívit praktického lékaře pro dospělé, dětského lékaře a zubaře. Praktický lékař pro dospělé ordinuje
dvakrát do týdne. Specializovaná oddělení např. ORL a další je možné navštívit v Hanušovicích. Dětský
lékař je k dispozici od pondělí do pátku v uvedených časech, které se mohou v době prázdnin či svátků
lišit. Zubní lékař v obci ordinuje 5 dní v týdnu. 

Za místním fotbalovým hřištěm je zřízen heliport, který je používaný při krizových nebo vážných situacích
či nehodách. Kvůli tomu, že nemocnice jak v Šumperku, tak v Jeseníku je pro dojezd záchranné služby
dost z ruky, je zde k dispozici heliport, který napomáhá při urgentní a neodkladné rychlé pomoci. 

Kulturní vyžití v obci
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Jak samotné spolky obce, tak i obec Jindřichov se snaží připravovat a podporovat kulturní a společenské
akce pro své občany. Ať už jde o pořádání či zvaní umělců do Jindřichova v podobě nabídky divadelních
představení v místním kulturním domě, či pořádání koncertů, plesů apod. Kulturní akce jsou pořádány
také restauracemi v obci a v dalších přilehlých částech. 

Obyvatelé  mají  také samozřejmě možnost  dojíždět  do nedalekých Hanušovic  či  Šumperka do kina,
divadla, za koncerty a dalším kulturním vyžitím. 

Sport a volnočasové aktivity

Obec Jindřichov je vcelku dobře vybavena sportovní infrastrukturou. V obci je možné navštěvovat tyto
sportovní prostory, jde o tělocvičnu v areálu ZŠ a MŠ Jindřichov, dětské hřiště v areálu ZŠ a MŠ Jindřichov,
fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště a tenisové kurty v Jindřichově. V okolních částech se většinou nachází
pouze malé dětské hřiště či volná plocha pro fotbal bez dalšího vybavení. 

V okolí obce i dalších částí se občané mohou věnovat různým sportům, ke kterým není potřeba také
speciální infrastruktura a vybavení. Jde o chůzi ve volné přírodě, běh nebo cyklistiku. Mezi sporty, kterým
se občané mohou věnovat už se speciální infrastrukturou, patří tenis, fotbal, florbal, nohejbal, míčové hry
a další. 

Spolky obce

V obci funguje SDH Jindřichov, při kterém je zřízena i výjezdní jednotka hasičů. Obec i sám sbor se snaží o
rozšiřování vybavení JSDH všemi možnými směry. Obec sama sbor podporuje a získává pro něj také
každoročně podporu z dotací kraje. Z dotace Olomouckého kraje jsou pořizovány nejenom uniformy pro
členy sboru, ale především vybavení potřebné pro krizové situace v obci např. povodně. V minulém roce
byl také pořízen defibrilátor. 

Mezi další spolky obce patří TJ Olpa Jindřichov, což je sportovní spolek, který sdružuje milovníky fotbalu a
malé kopané. Pro členy probíhají pravidelné tréninky a družstvo se zapojuje také do sportovních utkání v
různých ligách.

V obci funguje také další sportovně založený spolek, a to Tenisový klub Jindřichov, z.s. který sdružuje
všechny milovníky tenisu. Pro tyto lidi jsou v obci k dispozici také tenisové kurty s antukovým povrchem.
Tyto kurty jsou ve správě obce. Zástupci a členové tohoto klubu také pořádají pro své příznivce i členy
několik  turnajů v tenisu s různou tématikou.  Nejznámější  je  Tenisový otvírák,  který má charitativní
podtext. 

Farnost

V samotné obci  Jindřichov se nenachází  žádný kostel  či  kaple,  kam by občané mohli  docházet  na
bohoslužby. V okolních částech obce se v každé části nějaká sakrální památka nachází, ať už jde o kostel
či kapli. 

Sakrální památky přidružených obcí a osad:

Filiální kostel svaté Máří Magdalény v Pustých Žibřidovicích

Kostel připadá farnosti Hanušovice, dojíždí sem tedy kněz z Hanušovic a kostel spadá pod šumperský
děkanát. Bohoslužby zde probíhají dvakrát do týdne. Kostel je vystavěn na návrší obce. První zmínky o
kostele pochází z poloviny 16. století. V roce 1958 byl kostel svaté Máří Magdalény spolu s křížem,
sousoším Piety a ohradní zdí se vstupní branou zapsán do seznamu kulturních památek ČR.  
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Zdroj: www.google.cz obrázky 

Filiální kostel svatého Isidora v Nových Losinách

Stejně jako výše jmenovaný kostel, tak i kostel v Nových Losinách spadá pod správu hanušovického
faráře a pod šumperský děkanát. Bohoslužby jsou zde slouženy dvakrát do týdne. Kostel je postaven v
barokním stylu a pochází ze začátku 18. století. Od roku 1964 je také zapsán v seznamu kulturních
památek ČR. Původně se na jeho území nacházela kaple, která byla několikrát přestavěna až do dnešní
podoby kostela. Patron kostela svatý Isidor byl patron všech rolníků a dobré úrody. 

 Zdroj: www.google.cz obrázky

Kaplička Nové Losiny

V Nových Losinách se nachází ještě malá kaple nedaleko místního kostela a hřbitova. Jde o maličkatou
sakrální  stavbu,  která  spíše  jak  kapli  připomíná boží  muka.  Kaplička se nachází  i  polní  cesty  a  je
zasvěcena svaté Kateřině. 

http://www.google.cz
http://www.google.cz
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Zdroj: www.google.cz obrázky

V Osadě Josefová se nachází uprostřed lesů u polní cesty také malinkatá Kaplička s obrázkem Panny
Marie. 

 

Filiální kostel Panny Marie Neposkvrněné v Habarticích 

Stejně tak jako předešlé kostely je i tento kostel spravován šumperským děkanátem v podobě kněze z
Hanušovic. V kostele je jednou za měsíc slouže mše svatá pro občany. Jde o stavbu z předbělohorské
doby, která byla v roce 1842 výrazně přestavěna do současné podoby. Původní kostel byl postaven
nekatolíky a později byl zasvěcen Panně Marii. Zajímavostí kostela jsou dva oltáře. 

 Zdroj: www.google.cz obrázky

http://www.google.cz
http://www.google.cz
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Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově

Jde  o  stavbu  pocházející  z  19.  století.  Kaple  není  pravidelně  využívána  k  farním  činnostem  či  k
bohoslužbám.  Pekařov  je  převážně  chatařská  a  rekreační  oblast,  a  proto  zde  nejsou  pravidelné
bohoslužby. V minulosti s odsunem a odchodem německého obyvatelstva byla většina budov v této
oblasti zbourána, kaple tomuto osudu naštěstí unikla. Bohužel, zub času, povětrnostní podmínky a další
negativní vlivy se na kapli podepsaly a v dnešní době je ve velmi špatném stavu. Od roku 2003 je ale
realizován projekt  na  obnovu této  kaple  za  přispění  obce Jindřichov,  dobrovolníků  z  řad skautů,  a
především dobrovolného sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné a v neposlední řadě také s
občany údolí  Desné. Pro záchranu kaple se zde konají  každým rokem pravidelné akce, ať už jde o
benefiční koncerty či srpnovou pouť ku příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie. 

 Zdroj: www.google.cz obrázky

 

Památky místního významu

Mezi památky místního významu můžeme řadit několik památníků a pomníků válečné doby a padlým v
této nelehké době. Jedním takovým pomníkem je i  Pieta v blízkosti  kostela v Pustých Žibřidovicích.
Většina lidí může považovat sloup za náboženský, ale jde o válečný pomník. 

6. Životní prostředí

Nakládání s odpady

Stejně jako obce v okolí, také v Jindřichově a okolních částech obce je pravidelně nakládáno s odpady.
Obec  má uzavřenou smlouvu s  firmou,  která  se  o  svoz  a  odvoz  odpadů stará.  Obec  aktivně  podporuje
také třídění odpadu na veřejných místech, ve škole a školce a dalších veřejných prostranstvích. Je tedy
nakládáno se všemi druhy odpadů. Dvakrát za rok je odvážen nebezpečný odpad. O přesných datech
odvozu veškerého odpadu jsou občané informováni na vývěsce u obecního úřadu a také na webových
stránkách obce. Komunální odpad je běžně vyvážen každé sudé pondělí. V obci každý měsíc probíhá také
svoz papíru, plastu a nápojových kartonů. Nově byl do obce pořízen kontejner na sběr rostlinných a

http://www.google.cz
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kuchyňských olejů a tuků. Jde zatím o jeden kontejner, ale zástupci obce mají v plánu v pořizování
kontejnerů pokračovat a vybavit tak i další okolní části obce těmito kontejnery pro ukládání tohoto druhu
odpadu. U obecního úřadu je také možné do přistaveného sběrného kontejneru darovat použité oblečení
a bytový textil, který je dále poskytován potřebným lidem v kraji a blízkém okolí. Sběrna druhotných věcí
je nyní uzavřena z technických důvodů. Pracuje se na tom, aby byl její provoz znovu obnoven. 

 

7. Správa obce

Úřad obce a kompetence obce

Obec je vedena starostou, který je zodpovědný zastupitelstvu. Zastupitelstvo je základní orgán, jehož
úkolem je samostatně spravovat obec.  Všechny ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva odvozeny.
Zastupitelstvo obce Jindřichov má 7 členů. V obci je ustanoven také kontrolní a finanční výbor, výbor pro
životní  prostředí,  výbor  pro  občanské  záležitosti  a  výbor  pro  cestovní  ruch.  Pro  Jindřichov  je  ORP
město Šumperk a pověřenou obcí Hanušovice, ale i přes to si občané na obecním úřadě mohou nechat
připravit výpis s KN, evidence obyvatel, matriku a další služby.

 

Komunikace s občany 

Občané obce mají několik možností, jak komunikovat se zástupci obce. Obecní úřad je pro veřejnost
otevřen od pondělí do pátku v uvedené úřední hodiny, kdy je občanům k dispozici jak starosta obce, tak
další zaměstnanci, např. ekonom a další. Obec také aktivně využívá obecní webové stránky, na kterých
jsou uvedena všechna telefonní čísla zaměstnanců obecního úřadu i jejich emailové adresy, kam se na ně
občané mohou obracet. Stejně tak zde funguje i hlášení místního rozhlasu, pro uveřejnění důležitých
informací. Povinné a důležité informace pro občany obce jsou uváděny na Úřední desce, která je jak
fyzická u obecního úřadu, tak elektronická na webu obce. 

 

Hospodaření obce s rozpočtem probíhá každoročně tak, že je ke konci roku vytvořen rozpočet, výdaje a
příjmy, na daný následující rok. Z informací ČSÚ vidíme, že do roku 2018 obec hospodařila s kladnými
čísly. 

Vývoj rozpočtového hospodaření obce Jindřichov v letech 2009 - 2018 (v tis. Kč)

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Daňové příjmy 12 234 12 767 12 454 12 497 14 978 15 833 16 100 17 248 18 617 20 888
Nedaňové
příjmy 1 076 1 626 1 008 1 044 1 828 1 122 1 971 7 792 4 033 4 180

Kapitálové
příjmy 843 14 161 374 760 270 239 173 136 65 287

Neinvestiční
přijaté dotace 1 401 1 662 959 1 089 2 672 2 504 1 884 1 508 2 029 1 953

Investiční
přijaté dotace 170 0 1 207 188 250 6 858 43 467 1 373 255 1 240
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Příjmy 15 725 30 216 16 001 15 578 19 998 26 556 63 596 28 057 24 999 28 546
Běžné výdaje 19 850 15 071 12 351 13 621 15 833 15 383 5 550 19 175 22 854 25 196
Kapitálové
výdaje 1 157 3 466 1 047 1 024 1 386 9 434 76 354 2 395 1 807 2 722

Výdaje celkem 21 008 18 537 13 397 14 644 17 219 24 817 81 904 21 570 24 661 27 917
Saldo příjmů a
výdajů -5 283 11 679 2 604 934 2 779 1 739 -18 309 6 488 338 629

Podíl
kapitálových
výdajů

5,51% 18,70% 7,81% 6,99% 8,05% 38,01% 93,22% 11,10% 7,33% 9,75%

Podíl běžných
výdajů na
celkových
příjmech

126,24% 49,88% 77,19% 87,43% 79,17% 57,93% 8,73% 68,34% 91,42% 88,26%

Zdroj: ČSÚ

Podle  plánovaných  rozpočtů  na  rok  2019  a  2020  byl  vývoj  finančních  prostředků  obce  Jindřichov
následující viz. tabulka. Obec by se i nadále, pokud má v plánu realizovat plánované projekty, měla snažit
udržet saldo příjmů a výdajů v kladných číslech. Je jasné, že většina projektů se ale nedá realizovat bez
pomoci finančních prostředků z dotačních titulů. Obec má v plánu, stejně jako dosud, podávat žádosti o
dotace a snažit se získat nějaké prostředky pro své projekty. 
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A.2 Východiska pro návrhovou část

Východiska pro návrhovou část

V následující části jsou blíže hodnoceny silné a slabé stránky obce Jindřichov. K tomuto hodnocení bylo
použito dotazníkového šetření, kterého se zúčastnili  občané obce, podnikatelské subjekty a zájmová
sdružení.  Tato část a poznatky jsou základem pro budoucí rozvoj obce. Občané se mohli  svobodně
vyjádřit k tomu, co by v obci chtěli změnit, co jim v obci chybí a celkově jak se jim v obci žije a zda se do
sběru informací vůbec zapojí. 

Obyvatelé obce odpovídali na dotazy, jak se jim v obci žije, co se jim tam líbí nebo naopak nelíbí či jak by
využili  obecní  finanční  prostředky pro rozvoj  obce.  Z těchto výstupů je  tvořena SWOT analýza,  která je
základem pro tvorbu návrhové části. Tato část je pro Rozvojový plán obce klíčová. 

 

Dotazníkové šetření veřejnosti

V rámci zpracování PRO bylo provedeno dotazníkové šetření mezi všemi obyvateli obce. Dotazníky byly
mezi obyvatele rozprostřeny v papírové verzi. Na vyplnění dotazníku dostali občané určitou dobu a každý
občan se mohl svobodně rozhodnout, zda se chce do dotazníkového šetření zapojit či nikoliv. Nakonec se
vrátilo 112 ks dotazníků. Celkem je občanů v obci 1172, procentuálně tedy odpovídalo 9,6% obyvatel. 

Co se týče pohlaví respondentů, byla obě pohlaví téměř vyrovnaná. Jak je možné vidět níže na grafu,
mírně převažovalo mužské pohlaví, ale pouze o 2 osoby. Dva respondenti své pohlaví neuvedli. 

 

Pro  potřeby  širšího  rozhledu  bylo  potřeba  zjistit  také,  jaká  věková  skupina  obyvatel  na  dotazníky
odpovídala. Jak můžeme vidět v grafu níže, celých 37 % všech odpovídajících byli senioři s věkem nad 65
let. Další nejpočetnější skupinou respondentů, byla skupina ve věku 30-49 let, kde odpovídalo 30 lidí. 



PROGRAM ROZVOJE OBCE JINDŘICHOV 24 / 41

V otázce vzdělání bylo všemi respondenty odpovězeno na nabídnuté odpovědi, nikdo neodmítl informaci
o vzdělání poskytnout. V grafu níže můžeme vidět, že nejvíce respondentů má střední odborné vzdělání,
takto odpovědělo 43 osob. Další nejčastější odpovědí bylo střední odborné vzdělání s maturitou, které má
33 respondentů. 

Co  je  pro  dotazníkové šetření  a  pro  celý  Rozvojový  plán  obce Jindřichov nejdůležitější,  jak  dlouho
respondenti v obci žijí, popřípadě na jaký popud se sem přistěhovali. Tato otázka nám může pomoci
ukázat, zda jde o komplexní dlouhodobý pohled na vývoj a život obce či naopak. V grafu níže vidíme, že
drtivá většina respondentů žije v obci od narození, šlo o 52 obyvatel ze 112 odpovídajících. Jako druhá
nejpočetnější odpověď vyhrála odpověď "přistěhoval/a jsem se v dospělosti před více než 5 lety", kterou
zvolilo 35 respondentů ze 112. Tato odpověď nám dává také pohled na to, kolik obyvatel žijících v obci
krátkou dobu se zapojila do dotazníkového šetření. Z celkových 112 respondentů šlo pouze o 6 osob. 
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Otázka č. 3 nám ukazuje pouze kontext pro určení typu respondentů. Poukazuje na to, v jakém prostředí
a domácnosti respondenti žijí. Zda je o seniory nad 65 let či osoby v produktivním věku. Celých 48%
respondentů žije v domácnosti bez dětí, ať už jde o seniory žijící sami, tak o dospělé osoby s odrostlými
dětmi apod. 

Graf níže nám ukazuje výsledek odpovědí na otázku č. 6, kde nás zajímalo, jak jsou občané spokojení s
obcí Jindřichov, jako s místem pro život. V drtivé většině, celých 71 osob ze 112 se vyjádřilo v tom
smyslu, že je spíše spokojena s obcí, jako s místem pro život. Což je celkem dobrá zpráva a zjištění. 
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Otázka č. 7 nás informuje o tom, co se obyvatelům v obci Jindřichov a přilehlých obcích nejvíce lidí na
jejich obci či okolí. Respondenti si mohli vybrat z několika možností a vybrat nejvýše 3 možnosti. Mezi tři
nejčastější odpovědi patří blízkost přírody, klidný život a příznivé životní prostředí. Nejméně odpovědí
získala dostupnost pracovních příležitostí, a to pouze 1 hlas. Je tedy vidět, že obyvatelé Jindřichova a
přilehlých obcí si nejvíce váží přírody, která je obklopuje na každém kroku, například při trávení volného
času za obcí v přilehlých lesích, volných travnatých plochách a v přírodních rezervacích, které se na
území obce nacházejí. 

V  otázce  č.  8,  stejně  jako  v  předešlé  otázce  měli  respondenti  možnost  vybrat  mezi  nabídnutými
možnostmi a mohli vybrat nejvíce 3 odpovědi. V této otázce nás zajímalo, co se občanům v obci naopak
líbí nejméně, CO by se v obci podle jejich mínění mělo napravit. Stejně jako už i v dalších otázkách se
ukazuje, že zdravotnictví v obci je palčivá otázka a problém pro všechny. Nedostatečné zdravotnictví a
zdravotnické péče pro všechny se opakuje téměř ve všech otázkách. V současné době v obci působí
lékaři, ale jde pouze o některé dny a pouze některý druh péče, která není dostačující pro všechny občany
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obce Jindřichov a přilehlých obcí. Do budoucna je tedy potřeba se zaměřit na vyřešení tohoto problému.
Mezi další nejpočetnější odpověď patří nedostatečné pracovní příležitosti pro místní občany, kteří buď
práci nemají, nebo musí dojíždět za prací do vzdálenějších míst naší země. V možnosti "jiné" občané
uvedli tyto možnosti: uzavření prodejny jízdenek ČD (2), srocování nepřizpůsobivých lidí (1), chybějící
autobusové spoje (3), nezájem obce o Nové Losiny (1), pálení plastů (2) a chátrající budovy v obci (1).  

 

Otázka č. 9 byla zaměřena na služby, které občanům v obci Jindřichov a přilehlých obcích nejvíce chybí.
Tentokrát šlo o otevřenou otázku, kde se respondenti vyjadřovali svými slovy. Nejčastější odpovědi jsou
zpracovány v grafu níže. Další méně časté odpovědi se třemi, dvěma a jedním hlasem, jsou zpracovány v
podobě tabulek pod grafem. 

Jak můžeme vidět v grafu, 45 respondentů se k otázce nevyjádřila a nechala místo pro odpověď prázdné.
Nejvíce občanům chybí v obci chybí dostačující a pravidelná zdravotní péče. V Těsné závěsu za sebou
pak lékárna, chodníky, společenské akce a další.
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V tabulkách můžeme vidět, že většina možností by se dala zařadit do grafu, ale šlo o otevřenou otázku,
tak  byly  odpovědi  zpracovány více  podrobně,  aby bylo  možné se nad odpověďmi  více  zamyslet  v
konkrétnější rovině. Je ale také potřeba dodat, že ne všechno může ovlivnit obec, například to, zda v obci
funguje nebo nefunguje nějaký obchod či  služba,  záleží  v první  řadě na možném investorovi,  obec
samozřejmě v takovém případě může poskytnout nějaké úlevy či výhody na udržení služby v obci, ale ne
vždy je to možné. 
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Otázka č.  10  slouží  především pro  zhodnocení  situace,  která  se  promítá  celým dotazníkem.  Jde  o
hodnocení určitých oblastí života občanů v obci. Tato otázka slouží výhradně pro potřeby zastupitelstva a
není pro tuto otázku tedy zpracován výstup v podobě grafu. 

Při životě v obci, a nejen tam, je důležité, jaké mezilidské vztahy panují mezi obyvateli. Zda se občané
rádi zúčastní konané obecní akce, aby se mohli setkat se svými sousedy a známými a také, jak se tam
budou chovat.

V otázce č. 11 nás zajímal pohled obyvatel na mezilidské vztahy v obci. Je důležité upozornit, že jde o
otázku, která je velice individuální. Každý tuto otázku bude řešit podle sebe a podle toho, v jakém vztahu
je se svými sousedy, zda s nimi vychází či nikoliv. Je tedy potřeba, tuto otázku brát s určitou rezervou. Jak
je patrné z gradu níže, nejčastější odpovědí bylo, že mezilidské vztahy v obci lidé považují za docela
dobré. Takto odpovědělo 50 respondentů ze 112. Záporně odpovědělo 28 respondentů, kteří si myslí, že
mezilidské vztahy v obci nejsou moc dobré. 
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V dnešní uspěchané době je také potřeba se stýkat s dalšími lidmi a udržovat společenský kontakt. Stejně
tomu tak je i v životě obce, kde jde o důležitý prvek pospolitosti. Otázka č. 12 tedy směřovala k tomu,
zda mají obyvatelé obce dostatečnou možnost ke společenským kontaktům. Společenským kontaktem je
myšleno především setkávání v obci při různě zaměřených akcích pro obyvatele. Z celkového počtu
odevzdaných dotazníků se nejvíce respondentů vyjádřilo, že spíše mají dostatek možností, šlo o 41 osob.
V těsném závěsu odpovědělo 33 respondentů, že spíše nemají. Podrobně uvedeno níže v grafu. Větší
podíl obyvatel se také vyjádřil, že nedovede otázku posoudit, šlo o 24 respondentů ze 112. 

V  dnešní  době  internetu  a  sociálních  sítí  nesmí  chybět  otázka,  která  se  bude  týkat  sdělovacích
prostředků, v našem případě webových stránek obce. Prostřednictvím webových stránek komunikuje
obec s velkým počtem obyvatel naráz. V problematické době může jít také o jediný zdroj informací, když
není možná osobní návštěva obecního úřadu, proto je web obce velice důležitý. V otázce č. 13 nás
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zajímalo, jak často obyvatelé obce Jindřichov a přilehlých obcí navštěvují webové stránky, aby zjistili
potřebné informace. V grafu níže můžeme vidět, že nejvíce respondentů (53) odpovědělo, že web obce
navštěvuje občas. 19 respondentů ze 112 navštěvuje web pravidelně, což je vcelku nízké číslo. Celých 26
hlasů získala také odpověď, že obyvatelé nemají  připojení  k internetu.  Většinou se jednalo o starší
obyvatele, kteří nemají doma vyhovující vybavení. Několik respondentů se také shodovalo v tom, že by
bylo potřeba webové stránky obce pravidelně a lépe aktualizovat, aby měli občané důvod na stránky
obce vůbec chodit. S touto námitkou je určitě možné do budoucna něco udělat tak, aby byl web obce
Jindřichov lákavější a zajímavější než dnes a především, aby obsahoval zásadní a potřebné informace
nejen pro občany obce, ale i pro turisty, kteří chtějí navštívit tento kraj a obec. 

Další  otázka se zabývala postojem obyvatel  obce Jindřichov k pomoci  samotné obci,  tedy zda jsou
obyvatelé ochotni něco pro obec udělat. Z celkových 112 respondentů celých 38 uvedlo, že to nedovedou
posoudit. Pouze o dvě osoby méně se přiklání k tomu, že jsou spíše ochotni něco udělat. V možnosti
vyjádřit se, jak by občané chtěli pomoci figurovaly např. tyto odpovědi: jakkoliv, organizací akcí (7 hlasů),
poradit o půdě, prací, nápady, údržbou životního prostředí, výsadbou stromů, návrh turistických tras,
všímat si okolí a dobrovolnictvím (2 hlasy). 
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Otázka č. 15 "Jak by se obec měla dále rozvíjet?" je zásadní pro celý dokument Rozvojového plánu obce
Jindřichov. V této otázce se snoubí mínění obyvatel, jak by si představovali budoucnost svého místa pro
život. K této otázce bude přihlíženo při jednáních budoucích zastupitelstvem při rozhodování o budoucích
projektech v obci. Z grafu níže je patrné, že nejvíce obyvatel hlasovalo pro postupný růst obce, šlo o 46
obyvatel z celkových 112. Další nejpočetnější odpovědí bylo, že respondenti na tuto otázku nedovedou
odpovědět nebo že ji nedovedou posoudit, takových lidí bylo 32. 

V otázce č. 16 nás zajímalo, jak by finanční prostředky obce využili občané obce, k čemu by je použili a co
by pro sebe v obci zvelebili. Respondenti mohli vybírat max. 3 odpovědi. Pouze 6 osob se nevyjádřilo
vůbec. Nejvíce respondentů by za obecní finance nechalo zrekonstruovat místní komunikace v obci a také
v přilehlých obcích, šlo o 72 hlasů. Další nejpočetnější skupinou, pro kterou občané nejvíce hlasovali byla
kultura se 44 hlasy. V oddíle "jiné" mohli občané jmenovat to, co v uvedených možnostech nenalezli. Tuto



PROGRAM ROZVOJE OBCE JINDŘICHOV 33 / 41

možnost využilo 29 respondentů a uvedli  tyto možnosti:  podpora rekreace a návštěvnosti,  rozšíření
trávení volného času, kanalizace v N. Losinách, chodníky, dokončení kanalizace a plynu, cesta na Elbu,
rodinné centrum, lávka pro pěší, nátěry mostů, vybudování splaškové kanalizace, herna pro děti, lepší
zdravotní  péče,  aktivity  pro děti,  výstavba obecních domů,  cyklostezka,  výsadba ovocných stromů,
vyřešit chátrající budovy, investice do zdravotnictví, kontejnery na odpad, ochrana budov v původním
stylu, podpora oprav památek, dotace místním lékařům, motivační program pro třídění odpadu, inovace
veřejného osvětlení, podpora výstavby domu pro seniory a odstranění černé skládky.

Ve všech možnostech je patrné, že jde o zvelebení a zlepšení celkového stavu obce a života v obci.
Zastupitelé  mají  v  plánu  se  všemi  dotazníky  operativně  pracovat  při  tvoření  rozpočtů  a  výběru
podpořených akcí z rozpočtu obce. 

V otázce č. 17, nás zajímalo, zda mají občané něco na srdci, nějaké připomínky, náměty apod. Celkem 60
osob se k otázce nevyjádřilo. Mezi většinou stížností či nějakým negativním hodnocením, se ale našlo
také několik pochval, které směřovaly na zastupitelstvo, pana místostarostu a pana starostu. Občané je
chválili za dobrou práci na OÚ a za snahu něco pro obec udělat např. za pořádání nových kulturních akcí
v obci. Jak už je ale výše uvedeno, většina podnětů byla negativních a vyjadřovala se k problémům, které
se prolínaly většinou dotazníků. Nejvíce stejných podnětů je uvedeno níže v grafu. V grafu můžeme vidět,
že obyvatele nejvíce trápí nedostatek a neexistence kontejnerů na tříděný odpad, který musí skladovat
např. na svých balkonech, dále nevyhovující chodníky, veřejné osvětlení a problém se zdravotní péči v
obci. V dalších odpovědích se občané rozcházeli a bylo uvedeno několik námětu, které měla pouze jedna
nebo 2 osoby. Pod grafem uvádíme náměty, které měly 4, 3, 2 a 1 has. 
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4 hlasy: žádost o více pracovních příležitostí i pro OZP, oprava domu u nádraží.

3 hlasy: chybí akce pro děti, poházené pytle s odpadem před svozem odpadu, vybudování dětského
hřiště, nevhodné parkování pod zkratkou na Kozmálov, pořádání kulturních akcí. 

2 hlasy: potřeba lepší údržby v období sněhu na komunikacích, vybudování místa pro scházení maminek
s dětmi, vybudování systému poldrů k zadržování vody v krajině, kvůli bezpečnosti vykácet stromy u
hřiště, otevřít sběr druhotných odpadů, lepší rozhlas + infokanál pro občany, budování stezek a naučných
stezek a cyklostezek, vyřešit nepořádek v obci, stížnost na sousedku a jejího psa a také na chování
nynějšího starosty. 

1 hlas: lepší péče obce o okrajové části a přilehlé obce, zavést pečovatelskou službu, rozhodovat s
rozumem a snižovat věk stálých obyvatel, opravy komunikací v přilehlých obcích, skatepark pro mládež s
odpočinkovou zonou, založení facebookových stránek obce, více radarů a zpomalovacích prvků, zhotovit
zelený sadový prvek, pořádat počítačové kurzy, nelíbí se neuvážený prodej obecních pozemků, jednání s
majiteli firem o přemístění poboček do Jindřichova, zvýšit počet obyvatel pomocí obecních bytů, prověřit
hospodaření školy, školky a školní jídelny, zřídit mikrobus pro cesty dětí z okolních částí obce do školy,
upravit web obce, díky spojení obcí naplnit školu, vyřešit problémy s nepřizpůsobivými obyvateli, více
zastávek  vlaků  v  Nových  Losinách,  posílení  signálu  v  N.  Losinách,  sehnat  peníze  na  dobudování
kanalizace,  nedostatek  odpadkových  košů,  více  laviček  na  bojverku,  nefunkčnost  světel  v  Pustých
Žibřidovicích, zrenovovat pískoviště za paneláky, reklamovat vlakové nástupiště. 

Zástupci obce mají k dispozici všechny exempláře odevzdaných dotazníků a mohou s nimi operativně
pracovat při svých jednáních či na jednání zastupitelstva. 

Je potřeba si ale také uvědomit, že ne všechny věci a nedostatky mohou zástupci obce a zaměstnanci
obce ovlivnit. Mezilidské vztahy obec těžko ovlivní, stejně tak jako neustálý nepořádek v obci, který je
způsoben samotnými občany. Ne vše je v silách obce. 

SWOT analýza
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Silné stránky

Vodovod, kanalizace
Obec má k dispozici vodovod, kanalizaci s ČOV
Existence ZŠ i MŠ v obci
Vyhovující sportovní infrastruktura
Kladné saldo rozpočtu obce
Pořizování dalších kontejnerů na odpad
Pravidelný odvoz odpadu
Komunikace s občany různými způsoby
Stabilita prostředí
Stabilizované prostředí bez výskytu nebezpečných jevů
Konstantní počet obyvatel
Průměrně se počet obyvatel výrazně nemění

Slabé stránky

Absence některých služeb
V obci chybí některé služby pro občany
Rozložení krajiny
Méně pracovních příležitostí v obci

Příležitosti

Revitalizace prostředí obce
Snaha zlepšit prostředí v obci i v okolí obce
Celkový rozvoj obce
Snaha o rozvoj obce ve všech směrech
Kultura a sport
Podpora konání kulturních. společenských a sportovních akcí.
Zvelebení obce
Vylepšení prostředí obce
Podpora turistiky
Podpora růstu a zájmu o turistiku všeho druhu
Využití dotačních titulů
Využití dotací z různých ministerstev, fondů a kraje
Využití všech možností pro rozvoj obce

Hrozby

Nedostatek financí
Nedostatek vlastních finančních prostředků
Nezájem občanů o obce a své okolí
Odklad realizace návrhů
Odklad realizace plánovaných záměrů obce
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Strategická vize

Vize

Obec Jindřichov je příjemným a bezpečným místem pro život.  Zástupci  obce dělají  vše pro to,  aby
občanům vynahradili vše, co by jim mohlo v obci chybět. Zástupci obce Jindřichov mají několik vizí,
kterými by chtěla přispět k rozvoji svého území a k tomu, aby se občané zde cítili lépe a žilo se jim tady
spokojeně. Vypracovali několik nápadů a návrhů, které se dotýkají většiny oblastí života jejich obyvatel.
Ať  už  se  jedná  o  zlepšení  prostředí  v  obci,  revitalizaci  prostředí  obce,  rekonstrukci  komunikací  a
vybudování  autobusových  zastávek  a  parkovacích  míst,  rozšíření  kulturního  vyžití,  tak  rozsáhlých
rekonstrukcí občanské vybavenosti, například vybudování dětských hřišť, domu pro seniory či zřízení
obecní policie aj. 

 

B.2 Cíle, opatření a aktivity

 Vysoká důležitost     Střední důležitost     Nízká důležitost

Cíl : „Kvalitní infrastruktura”

Opatření : „Cyklostezky” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vybudování cyklostezky Jindřichov - Hanušovice” 2021 - 2025 Vlastní +
externí

Opatření : „Další infrastruktura” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Opravy a vybudování chodníků v celé obci” 2020 - 2025 Vlastní +
externí

„Vybudování autobusové zastávky osada Rakousko” 2020 - 2022 Vlastní +
externí

bude podána žádost o stavební povolení

„Parkoviště - Jindřichov č.p. 76, 81, 82” 2020 - 2024 Vlastní +
externí

přípravné práce pro stavební povolení

 „Zkratka do Pustých Žibřidovic ( oprava silnice a veřejného osvětlení)” 2020 - 2021 100 Vlastní

 „Dostavba parkoviště u č.p. 76, 81 a 82” 2020 - 2020 700 Vlastní

 „Vybudování přechodu u domu Jindřichov č.p. 53, na hřiště TJ
Jindřichov”

2020 - 2021 150 Vlastní

 „Příjezdová cesta na pozemky p.č. 1581/28 k.ú. Nové Losiny” 2020 - 2020 250 Vlastní
jde o cestu za Penzionem Trojkámen

 „Opravy komunikací a chodníků” 2020 - 2025 Vlastní +
externí

Cíl : „Dobré životní podmínky”
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Opatření : „Spolupráce s místními podnikateli” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Spolupráce a podpora místních podnikatelů” 2020 - 2025 Vlastní

Opatření : „Rozvoj sociálních služeb v obci” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Rozšíření nabídky sociálních služeb pro seniory v obci” 2020 - 2025 Vlastní +
externí

Opatření : „Podpora zdravotnictví v obci” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Zajištění bydlení pro lékaře v obci” 2021 - 2025 Vlastní

 „Vybavení ordinací pro lékaře” 2021 - 2025 Vlastní +
externí

Opatření : „Rozvoj společných prostor pro občany” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„Dovybavení společenské místnosti v obci” 2020 - 2025 Vlastní +
externí

 „Projekt - herní zona, bývalá sběrna JK Morava, pozemek p.č. 544 k.ú.
Pleče”

2020 - 2020 100 Vlastní

 „Rekonstrukce kuchyně v obecní restauraci” 2020 - 2020 90 Vlastní

 „Výstavba nové tělocvičny” 2020 - 2025 Vlastní +
externí

 „Výstavba nové hasičárny” 2020 - 2025 Vlastní +
externí

Cíl : „Zvýšení atraktivnosti obce”

Opatření : „Opravy a rekonstrukce stávajících prostor obce” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Obnova místní myslivecké střelnice” 2022 - 2025 Vlastní +
externí

 „Odkup domu Jindřichov č.p. 89 u nádraží” 2020 - 2020 300 Vlastní

 „Oprava fasády Dům služeb Jindřichov č.p. 92” 2020 - 2020 400 Vlastní

 „Pořízení speciálních odpadkových košů pro pejskaře po celé obci” 2020 - 2020 Vlastní

Opatření : „Zvýšení počtu trvalých obyvatel” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Podpora mladých rodin v obci, např. startovací byty” 2021 - 2025 Vlastní +
externí

Opatření : „Turistická lákadla” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Založení muzea papíru v papírně” 2021 - 2025 Vlastní +
externí

 „Vybudování a udržování turistických tras” 2020 - 2025 Vlastní +
externí

Cíl : „Vzhled obce”

Opatření : „Úprava obecního majetku” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vybudování lávky přes řeku u Špice” 2021 - 2025 Vlastní
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 „Realizace projektů - zadní cesta za pilou a další” 2020 - 2020 250 Vlastní

 „Odizolování základů domu Jindřichov č.p. 97, osada Rakousko” 2020 - 2020 50 Vlastní

 „Oprava střechy domu Jindřichov č.p. 97, osada Rakousko” 2020 - 2020 300 Vlastní

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

Zdroj
financování

 „Pravidelná údržba zeleně a dalších prostor v obci” 2020 - 2025 Vlastní +
externí

průběžně

 „Oprava veřejného osvětlení v obci (výměna svítidel)” 2020 - 2020 300 Vlastní

 „Odkup pozemků p.č. 536/3 v k.ú. Pleče a p.č. 537/2 v k.ú. Pleče” 2020 - 2020 500 Vlastní

 „Odkup pozemku p.č. 326 k.ú. Pleče (Milnea - Kozmálov)” 2020 - 2020 300 Vlastní

 „Odkup pozemků od KASTL Invest s.r.o.” 2020 - 2020 2000 Vlastní +
externí

Cíl : „Technická infrastruktura”

Opatření : „Vodovod” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vybudování zbylých vodovodů v obci” 2020 - 2025 Vlastní

 „Oprava vodovodních přípojek - Pleče” 2020 - 2020 150 Vlastní

 „Rekonstrukce a oprava vodovodu Habartice” 2020 - 2020 1000 Vlastní +
externí

Opatření : „Protipovodňová opatření” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vybudování dalších protipovodňových opatření” 2020 - 2025 Vlastní +
externí

Opatření : „Nakládání s odpady” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Nákup kontejnerů na plast (3ks)” 2020 - 2020 135 Vlastní

 „Vybudování sběrného dvora v obci” 2020 - 2025 Vlastní +
externí

Opatření : „Technické vybavení OÚ” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vybudování garáže a úložných prostor v budově OÚ” 2020 - 2025 Vlastní

 „Pořízení radarů na měření rychlosti” 2021 - 2023 Vlastní +
externí

 „Vybudování výtahu na OÚ Jindřichov” 2020 - 2022 Vlastní +
externí

v r. 2020 žádost o stavební povolení

 „Nové plechové garáže” 2020 - 2020 60 Vlastní

Opatření : „Obnovitelné zdroje energie” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vybudování větrné a vodní elektrárny na vyhovujících obecních
pozemcích”

2020 - 2025 Vlastní +
externí

Cíl : „Zeleň a životní prostředí”
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Opatření : „Doplnění zeleně do obce” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Výsadba stromů, keřů a záhonů v obci” 2020 - 2025 Vlastní

 „Úprava vítacích značek při vjezdu do obce” 2021 - 2023 Vlastní

Opatření : „Snížení emisí v obci” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Snížení míry spalování uhlí v domácnostech - program na podporu
občanům”

2021 - 2025 Vlastní

Cíl : „Památky místního významu”

Opatření : „Péče o památky” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Dokončení rekonstrukce kaple v Pekařově” 2020 - 2025 Vlastní +
externí

 „Rozhledna Kojal” 2020 - 2023 Vlastní +
externí

 „Vybudování naučné stezky k hrádku v Plečích s parkovištěm a
posezením”

2021 - 2024 Vlastní +
externí

Cíl : „Rozvoj obce”

Opatření : „Rozvoj a nabídka kulturních akcí” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Podpora a znovuobnovení tradičních poutí v obci” 2020 - 2021 Vlastní +
externí

 „Vybudování komunitní školy či centra s různým programem” 2020 - 2025 Vlastní +
externí

 „Podpora kultury v obci” 2020 - 2025 400 Vlastní +
externí

průběžně každým rokem

 „Podpora všech spolků” 2020 - 2025 350 Vlastní
jde o spolky TJ Jindřichov, TK Jindřichov, JISPOL, RSKM Horní Pomoraví, Kynologie, Charita

Opatření : „Sport a sportovní infrastruktura” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Rekonstrukce hasičárny” 2020 - 2024 Vlastní +
externí

 „Vybudování dětských herních prvků v obci” 2020 - 2025 Vlastní +
externí

 „Vybudování dopravního hřiště” 2020 - 2024 Vlastní +
externí

 „Vybudování prostoru pro amatérské pejskaře - místo pro agility” 2022 - 2025 Vlastní +
externí

 „Vybudování doplňkové infrastruktury k multifunkčnímu hřišti” 2021 - 2025 Vlastní +
externí

vybudování šatny, sociálního zařízení a skladu na sportovní vybavení

 „Dětské hřiště v osadě Rakousko” 2020 - 2020 100 Vlastní +
externí

 „Dětské hřiště v Pustých Žibřidovicích” 2020 - 2020 50 Vlastní +
externí

 „Oprava a rekonstrukce zázemí šatny Podium Špice, areál TJ” 2020 - 2021 200 Vlastní +
externí

nový přívod el. energie, el. rozvody po areálu,
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 „Výstavba dětského hřiště” 2020 - 2025 Vlastní +
externí
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B.3 Podpora realizace programu

Podpora realizace programu

Program rozvoje obce Jindřichov na období 2020 - 2025 definuje priority budoucího rozvoje obce.

Realizace PRO

Za realizaci a naplnění Programu rozvoje obce je zodpovědné zastupitelstvo v čele se starostou obce.
Zastupitelstvo koordinuje všechny aktivity, které povedou k naplnění dokumentu. Realizace je závislá na
finančních prostředcích, a to především z obecního rozpočtu, Fondů EU, ze státního rozpočtu a krajského
rozpočtu v podobě příspěvků a dotací.

Monitoring PRO

Monitoring plnění dokumentu bude mít na starosti zastupitelstvo obce. Monitoring bude prováděn v rámci
zasedání  zastupitelstva  jednou  ročně.  K  monitoringu  budou  shromažďovány  informace  o  průběhu
jednotlivých aktivit. Sledovány budou aktivity, které byly naplánovány na daný rok. Dále bude sledována
finanční připravenost naplánovaných projektů či vyhledávání a zajištění vhodných finančních zdrojů. Dále
v rámci zastupitelstva budou projednávány případné změny a aktualizace dokumentu.

Aktualizace PRO

Aktualizace probíhá na základě dané situace, ve které se obec právě nachází. Případné změny budou
předloženy na zasedání zastupitelstva. Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách obce a
zároveň bude k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě obce Jindřichov. 


