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Úvod
Úvod
Dokument Program rozvoje obce Oldřichov na Moravě 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 prvním čtvrtlení 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 Oldřichov na Moravě se nachází 7 km jihozápadně od města Lipník nad Bečvou na levém břehu
řeky Bečvy. Obec leží ve 222 m.n.m. Velikost katastrálního území je 95 ha. Obec se nachází v okrese
Přerov v Olomouckém kraji. Jde o obec malou zemědělského charakteru. Obcí s rozšířenou působností je
pro obec Oldřichov město Přerov, které je od obce vzdálené 12,4 km. Pošta je obyvatelům k dispozici v
nedaleké obci Radslavice, která leží ve vzdálenosti 3,6, km. Mezi další menší obce a města, která se
nachází v blízkosti obce Oldřichov na Moravě, můžeme jmenovat obec Sušice (1,5 km), Osek nad Bečvou
(3 km) a další. K obci nepatří žádné další katastrální území. Obec Oldřichov je členem Mikroregionu
Lipensko, který sdružuje 11 obcí tohoto území. Mikroregion Lipensko byl založen v prosinci roku 2001.
Název obce:
V ČR existuje několik různých obcí s názvem Oldřichov, a to v různých částech naší země. Všeobecně se
pro obec používá název Oldřichov, od roku 1920 je ale celý název obce Oldřichov na Moravě. V dávné
historii obce - dříve osady byl používán název Ulrichova nebo Ulrichovice, německy Ulrichowitz. Jméno
obci bylo dáno od jména "Ulrych", to byl významný úředník olomoucké kapituly - notář Karel Ulrich.

Letecký pohled na obce Oldřichov, Zdroj: www.oldrichovnamorave.cz
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Znak obce
V oficiálních dokumentech, je nyní používán pouze název obce a adresa obecního úřadu, protože se čeká
na ukončení schvalovacího procesu podaného návrhu znaku.
Historické souvislosti
Obec byla založena v roce 1787 rozparcelováním sušického dvora na 16 dílů pro 16 starousedlíků, kteří
hospodařili na stejné výměře 4,80 ha. Tento vznik obce byl stanoven osídlovacím protokolem sepsaným
na zámku v Tršicích. Vzniklá obec patřila pod správu tršického panství. Tehdejší oficiální název obce zněl
Ulrychowitz.
Při vytváření katastrů, patentem z r.1817 bylo území Oldřichova připojeno do katastru Sušic, protože
nedosahovalo předepsanou výměru 300 ha. Podobně v roce 1849 byla obec podle zákona připojena do
Sušic s jedním obecním výborem. V r. 1900 byl přes Bečvu postaven dřevěný most v obci Oldřichov v
místech dnešního železobetonového mostu. Silnice z Oldřichova do Oseka byla vybudována v r. 1910, z
Oldřichova do Sušic v letech 1920 až 1921. Po roce 1945 zůstává Oldřichov pod obcí Sušice jako osada.
Až v roce 1957 před připravovanými volbami došlo k osamostatnění obce Oldřichova. Ve volbách
19.5.1957 byl zvolen prvý samostatný výbor Oldřichov, který měl 9 členů. V obci bylo založeno 26.7.1957
JZD III. typu. Po osamostatnění se obec začala rychle rozvíjet. Byl vybudován místní rozhlas. V roce 1958
byla zavedena první autobusová linka na trase Lipník-Přerov. V roce 1960 začalo budování vodovodu s
napojením na vodní zdroj v Sušicích. Současně se stavbou vodovodu připravovala obec kanalizaci. V
tomto roce zbudovala obec místnost pro obchod, kde začala prodávat Jednota Hranice. V roce 1961 bylo
započato s výstavbou kanalizace, která byla v následujícím roce dokončena.

Základní charakteristika obce
Aktuální počet obyvatel, přihlášených a žijících v obci Oldřichov je 112 obyvatel k březnu 2020, kdy byl
Rozvojový plán zpracováván.
Hustota zalidnění obce je 121,52 obyv./km2.
Zdroj: ČSÚ

Krajina
I když je Oldřichov velice malá obec, může se pyšnit několika přírodními zajímavostmi. Mezi tyto
zajímavosti můžeme řadit dvě památné lípy, mokřadní lokalitu a také zatopenou pískovnu.
Památné lípy se nachází poblíž kříže a památníku padlých téměř v centru obce. Každá lípa je jinak stará.
Starší lípa se nazývá Švehlova a byla vysazena v roce 1938 při výročí vzniku Československa. Druhá,
mladší lípa byla vysazena při slavnostním odhalení památníku padlých o 10 let později. V roce 2000 byla
zasazena lípa s názvem Milenium.
Mezi další zajímavosti, které mohou občané i turisté zde navštívit, je mokřadní lokalita s názvem Libuška.
Ta se nachází za obcí Oldřichov. Jde o nejdelší odstavené rameno řeky Bečvy v Moravské bráně, které je
pokryto komplexem lužních lesů a tůní.
V těsném sousedství s touto lokalitou najdeme i zatopenou pískovnu. Prostor se vyznačuje rákosovými,
sítinovými a ostřicovými porosty. Tento prostor je oblíbeným místem pro vodní ptactvo. Tato přírodní
zajímavost se může pyšnit také značením "významné ptačí biocentrum". Na tomto místě v prameni řeky
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Bečvy se nachází ptačí ostrov, který je pro ptactvo přímo stvořen. Mezi významné ptactvo, které prostor
obývá, řadíme ledňáčka říčního a břehuli říční. V okolních lužních lesích můžeme vidět topol
černý. Význam mokřadů řeky Bečvy v Moravské bráně nespočívá jen v jeho ekologických, hydrologických
a klimatických funkcích, ale funguje také jako oáza odpočinku, součást přírodního a kulturního dědictví po
našich předcích.

Struktura využití půdy v obci Oldřichov v roce 2018

Využití půdy v obci je dáno už druhem obce a jejím umístěním. Největší plochu obce tvoří orná půda,
obec také vznikla jako zemědělská obec. V menší míře jsou zastoupeny zahrady u rodinných domů. V
obci fungují také dva samostatní zemědělci, kteří právě využívají ornou půdu ke své činnosti.
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 Oldřichov dosahuje koeficient hodnoty 0,10.

Zdroj: ČSÚ
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Vodstvo
Obcí Oldřichov na Moravě protéká malá říčka s názvem Libuška. Jedná se o levostranný přítok řeky Bečvy
v tomto kraji. Libuška přitéká z Hlinska přes Oldřichov do starého koryta Bečvy a vtéká do řeky Bečvy.
Odvádí vodu z území mezi obcemi Sušice a Oldřichov a lesů ve východním směru, rozdělující odvod
povrchových vod mezi Bečvou a Moštěnkou. Nedaleko obce protéká řeka Bečva, díky které mají okolní
města svůj název "nad Bečvou". Řeka Bečva je největším levostranným přítokem Moravy. Její tok
vytvářejí dva pramenné toky Rožnovská Bečva (Dolní Bečva) pramenící pod Vysokou a Vsetínská Bečva
(Horní Bečva) pramenící na SZ svahu Javorníků nad Velkými Karlovicemi, obě na území v CHKO BeskydyVsetínské vrchy.
Díky těmto říčkám a řekám je tento kraj oblíbený, a to především díky svým vodním plochám a krásným
zákoutím řeky Bečvy.
Níže je zobrazen tok říčky Libušky pře obec Oldřichov a okolní obce.

Zdroj: www.mapy.cz

2. Obyvatelstvo
Demografická situace
Počet obyvatel, jak je patrné v grafech a v tabulkách níže, se velice rychle mění. Je to závislé na migraci
obyvatel, na rozvoji obce, zda se tam stěhují mladí lidé zakládající rodiny nebo naopak se zvyšuje počet
odstěhovaných obyvatel. Obec tento pohyb obyvatel může ovlivnit pouze tak, že se bude snažit pro
budoucí nové občany připravit vyhovující občanskou vybavenost, volnočasové prostory, aktivity a celkově
dobré místo pro život.
Pohyb obyvatel v obci Oldřichov v roce 2018

PROGRAM ROZVOJE OBCE OLDŘICHOV

5 / 30

V tabulce níže máme srovnání pohybu obyvatel obce z roku 2018. Vidíme, že většina ukazatelů je
vyrovnaná a mírné odchylky se projevují v migraci obyvatel.
Absolutně Na 1 000 obyv.
Živě narození celkem

2

17‰

Zemřelí celkem

1

17‰

Přirozený přírůstek

1

9‰

Přistěhovalí celkem

6

52‰

Vystěhovalí celkem

3

26‰

Saldo migrace

3

26‰

Meziroční změna počtu obyvatel 4

35‰

Zdroj: ČSÚ

Struktura obyvatelstva
Z dostupných informací je zřejmé, že největší podíl obyvatel obce jsou lidé v tzv. produktivním věku, a to
v rozmezí let 15-64. Předpokládaný vývoj věkové struktury obecně odpovídá celospolečenským
prognózám. Odchylky z věkové struktury obyvatel Oldřichova nejsou natolik významné, aby zakládaly
samostatné vývojové trendy.

Vývoj počtu obyvatel obce Oldřichov v letech 2003 - 2018
Na grafu výše je patrné počet obyvatel obce je velice proměnlivý v rozmezí let 2003 - 2018. V roce 2018
se postupně pomalu začal počet obyvatel obce zvyšovat, a v tomto trendu se pokračuje i v dalších letech.
Nyní
má
obec
112
trvalých
obyvatel.

Zdroj: ČSÚ

Věková struktura obyvatel
Věková struktura obyvatel obce závisí na různých faktorech. Na umístění obce, na pracovních
podmínkách a v neposlední řadě také na občanské vybavenosti obce. Mladé rodiny vyhledávají obce či
města s dobrou dostupností služeb jak pro děti, zdravotní péči, služby, tak pro volnočasové aktivity i
odpočinek. Pro to, aby se do obce přistěhovalo více mladých rodin, je také zásadní připravenost
inženýrských sítí pro novostavby domů apod. Pokud obce nedisponuje těmito nutnostmi dnešní domy,
počet obyvatel obce se bude snižovat a ve věkové struktuře obyvatel budou převládat starší původní
obyvatelé a celková populace obce bude stárnout.
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V grafu níže můžeme vidět, že drtivá většina obyvatel obce spadá do skupiny produktivního věku, tedy
věku mezi 15 a 64 rokem života. V obci byl v roce 2018 vyrovnaný počet obyvatel - dětí a seniorů od
věku 65 a více. Tento počet se ale rychle mění na závislosti porodnosti a úmrtnosti.

Věková struktura obyvatel obce Oldřichov v roce 2018

Zdroj: ČSÚ

Vzdělání obyvatel
Graf níže týkající se vzdělanostní struktury obyvatelstva je vytvořen na základě poznatků z posledního
sčítání lidu. Další aktuální informace budou až v roce 2021. Nyní uvádíme tyto poznatky. Vzdělanostní
struktura obyvatel je průměrná a neodchyluje se od jiných podobných obcí. V dnešní době bude už počet
obyvatel s vyšším vzděláním na jiné úrovni, protože je nyní kladen větší důraz na vzdělání a je také
nepřeberné množství středních a vysokých škol a programů v celé České republice, kde se dá vzdělání
získat. V samotném okrese Přerov a v Olomouckém kraji je vysoký počet středních škol, které nabízejí
různé výukové programy. Jde o různě zaměřené střední školy, např. zemědělská, technická,
gastronomická, průmyslová a další. V Přerově je možnost navštěvovat také vysokou školu logistiky. V
neposlední řadě přímo v Olomouci sídlí Univerzita Palackého, která nabízí několik fakult s
vysokoškolskými programy a také další soukromá vysoká škola.

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Oldřichov v roce 2011
Jde o informace zjištěné při posledním sčítání lidu, které proběhlo v roce 2011. Nyní nejsou k dispozici na
ČSÚ žádné aktuálnější informace ke vzdělanostní struktuře obyvatel obce. Ale s postupujícím trendem,
kdy obyvatelům ČR závisí více na dobrých pracovních příležitost, zvyšuje se také větší poptávka po
kvalitním vzdělání, ať už jde o řemeslné či jiné obory.
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Zdroj: ČSÚ

3. Hospodářství

Ekonomická situace
V obci Oldřichov není moc možnost uplatnění, proto většina ekonomicky aktivních obyvatel dojíždí za
prací do nedalekých obcí či měst, kde je více pracovních příležitostí. Někteří občané pracují u dvou
soukromích zemědělců, kteří v obci působí.
Vývoj počtu nezaměstnaných osob
Stejně jako v celé České republice je trend snižování nezaměstnanosti patrný i zde v obci Oldřichov.
Údaje o nezaměstnanosti jsou poskytovány z Českého statistického úřadu. Na další sčítání lidu, které
přinese více aktuální informace o celkovém stavu obce, se čeká až do roku 2021, protože sčítání lidu
probíhá jednou za 10 let.
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Zdroj: ČSÚ

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.

Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Oldřichov v roce 2018
Stejně jako v dalších obcích, je průměrné rozdělení podnikatelských subjektů podobné, jako v grafu níže.
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. V obci Oldřichov fungují dva nezávislí soukromí
podnikatelé, zemědělci. Jeden se zabývá zpracováním a prodejem dřeva a druhý chovem koní, výcviku
koní i jezdectví.
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Zdroj: ČSÚ

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 tohoto 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.
Zásobování pitnou vodou
V obci je zřízen veřejný vodovod pro zásobování celé obce a všech občanů pitnou vodou.
Kanalizace
Obec je vybavena kanalizací s přírodní čističkou odpadních vod. Tato ČOV byla vybudována v roce 2004.
Zásobování teplem
Obec je plně plynofikována.
Nakládání s odpady
Obec má uzavřenou smlouvu s firmou, která se stará o odvoz veškerého odpadu z obce. Nejde jen o
komunální, ale také o nebezpečný odpad. O termínech odvozu a místech sběru odpadu jsou obyvatelé
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obce informování rozhlasem a také na fyzické a webové úřední desce.
Dopravní infrastruktura
Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu, a to jak do školských
zařízení, tak do zaměstnání, k orgánům veřejné moci, do zdravotnických zařízení, a v neposlední řadě
také za kulturou, rekreací a společenským vyžitím a zpět. Dopravní obslužnost přispívá k trvale
udržitelnému rozvoji území-obce.
Veřejná hromadná doprava
V obci je k dispozici jedna zastávka veřejné dopravy, která občany dopraví do okolních vesnic a měst.
Spojení do měst je častější, do menších obcí v okolí je horší se dostat. V obci je podporována pouze
autobusová doprava, přes obec nevedou žádné železniční tratě. Pomocí autobusové dopravy je možné se
každý den několikrát dopravit např. do Přerova, Oseku či Lipníka n. Bečvou. Spoje ale nejsou poskytovány
každou hodinu. Většinou jde o ranní spoje a v odpoledních hodinách je spojů méně.
Silniční doprava
Obcí prochází silnice III. třídy s číslem 43419.

Zdroj: www.rsd.cz

Bezmotorová doprava
Občané obce a také turisté mohou využít k bezmotorové dopravě především cyklostezky v okolí obce.
Okolo obce je krásné prostředí několika vodních ploch. Přímo přes obec Oldřichov vede cyklotrasa č. 6240
Pobečví, která je součástí Jantarové stezky. V obci hned naproti obecnímu úřadu je pro cyklisti připraveno
odpočívadlo. Za obcí vede ještě jedna cyklostezka s č. 6239 ve směru na Přerov a Lipník.
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Zdroj: www.mapy.cz - turistická mapa

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 Oldřichov na Moravě, jak už je dříve v plánu uvedeno, je malá obec v Olomouckém kraji. Umístění
obce je vcelku na výhodné poloze v blízkosti menších obcí a měst. Nevýhodou obce je její velikost, a tedy
i nedostatečná vybavenost obce, kdy obyvatelé obce musí za většinou občanskou vybaveností dojíždět
do okolních měst.
Obec Oldřichov se snaží o zvelebení a celkový rozvoj obce, ale s malým rozpočtem, jdou všechny projekty
pomalu, některé se nezrealizují vůbec. V roce 2005 a 2006 byla provedena rekonstrukce chodníků,
rozhlasu a vystavěna točna pro autobus.
Školství a vzdělání
Jelikož jde o velice malou obec, občané zde nemají k dispozici ani mateřskou ani základní školu. Všechna
tato vybavenost je v blízkých vesnicích v okolí či městech. Rodiče tedy mají široký výběr škol a školek,
kam své děti mohou umístit.
V obci bohužel, nyní už nefunguje místní knihovna.
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Zdravotnictví
Stejná situace je také se zdravotnictvím. Obec nemá vhodné prostory pro ordinace lékaře, který by do
obce dojížděl aspoň jednou za týden. Občané jsou nuceni za zdravotní péči dojíždět do okolních měst.
V obci také neexistuje pošta, kde by bylo možné vyzvedávat zásilky či posílat dopisy. V obci funguje
venkovská prodejna, která je podporována obcí, aby měli všichni občané možnost nakoupit základní
potraviny přímo v obci a nemuseli za nimi dojíždět jinam.
Kulturní vyžití
Každoročně se v obci pořádá v masopustní době hasičský bál a dětský karneval. Na 1. máje se koná
hodová slavnost s bohoslužbou v místní kapli, hodovou zábavou a turnajem fotbalových družstev v malé
kopané. K výročí osvobození republiky 8. května se pravidelně koná pietní vzpomínka u pomníku padlých.
Pro pořádání různě zaměřených akcí v obci slouží místní budova obecního úřadu, která je upravena jako
sál s vybavením. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce střešní krytiny, kuchyně a sociálního zařízení.
Prostor slouží pro občany ke konání soukromých oslav, rodinných posezení, školení, svateb a dalších akcí.
V tomto prostoru jsou pořádány také obecní akce a akce spolků, jako jsou např. hasičský bál aj.
Sport a volnočasové aktivity
Mezi volnočasové aktivity můžeme řadit např. čtení, poslech hudby či aktivní formy odpočinku, jako např.
pěší turistika, zdravotní procházky a v neposlední řadě také sport. V obci Oldřichov nepůsobí žádný
sportovní spolek, který by zastřešoval organizovaný sport v obci.
V obci existují dvě hřiště, jedno je dětské s herními prvky pro děti a druhé je sportovní, na kterém mají
občané možnost zahrát si malou kopanou, volejbal či další podobné sporty. Obě hřiště jsou venkovní,
takže je nelze používat za špatných povětrnostních podmínek či v zimních měsících. Většina obyvatel
navštěvuje obce a města v okolí ke sportovnímu vyžití. V obci je možné věnovat se v okolí obce např.
běhání na polních cestách nebo po cyklostezce. Dále cyklistice, protože přes obec vedou dvě cyklotrasy.
Méně zdatní obyvatelé se mohou věnovat pěší turistice v krásném přírodním okolí obce. Rodiče s dětmi
mají za dobrých zimních podmínek možnost věnovat se bruslení na zamrzlém nedalekém rybníce za obcí.
Ten je v letních měsících možno využít také k plavání a rekreaci.
V obci je k dispozici farma, kde se věnují chovu koní, občané zde mají možnost účastnit se výuky jízdy na
koni. Sice jde mnohdy o nákladného koníčka, ale trávit volný čas s tak krásným a ušlechtilým zvířetem,
jako je kůň, za to určitě stojí.
Spolky obce
V obci neexistují a nefungují žádné místní spolky.
Obec je ve spojení s nedalekým SDH Osek. Mají dohodu o případné pomoci při konání akcí a v nezbytných
případech.

Farnost
Obec Oldřichov je natolik malá, že se zde nenachází žádný kostel. Pouze kaple sv. apoštolů Filipa a
Jakuba. Té se budeme věnovat níže. Obec Oldřichov spadá svým umístěním do římskokatolické farnosti
města Oseku nad Bečvou. Občané mají možnost navštěvovat bohoslužby v Oseku v kostele Povýšení
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svatého Kříže.

Sakrální památky obce
I při své nevelké velikosti má obec poměrně hodně sakrálních památek. Některé památky sice nejsou
původní, ale to jim neubírá na kráse a důležitosti.
Kaple sv. apoštolů Filipa a Jakuba
Mezi hlavní sakrální památku patří kaple sv. Filipa a Jakuba. Kaple stojí téměř v centru obce. Byla
postavena v letech 1899-1900 na místě, kde dříve stála stará zvonice. Zvonice byla stejně jako většina
domů zničena ničivým požárem v roce 1874. K této příležitosti zde byla postavena kaple.

Mezi další sakrální stavby patří většinou kříže a sochy.
Sochy:
Socha Panny Marie Svatohostýnské - socha pochází z roku 1935. Najdeme ji u silnice ve směru na město
Osek. Socha byla financována a vytvořena ze sbírky občanů obce Oldřichov.
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Socha sv. Josefa Pěstouna - má úplně odlišný osud jako socha výše. Tato socha není v obci původní. Byla
sem darována a přemístěna z Oseku v roce 1960.

Kříže:
Kříž před kaplí - jde o památku z roku 1901. Tento kříž se nachází u kaple a byl obci darován paní Annou
Pumprlovou.
Památníky:
Památník padlých z 1. a 2. světové války - památník se také nachází pře kaplí. Jde o dílo kameníka
Stanislava Šromoty ze Sušic - Kudlova. Památník je věnován 3 padlým občanům z Oldřichova z 1. sv.
války a dalším 3 občanům z 2. sv. války. Na památníku jsou vyobrazeny jejich podobizny.

6. Životní prostředí

Nakládání s odpady a škodlivými látkami
Zástupci obce se snaží klást důraz na udržování životního prostředí a napomáhají k lepšímu vypořádání s
odpady. Na webových stránkách obce mohou občané najít informace o pravidelných odvozech jak
nebezpečného, tak dalšího odpadu. Firma, která se pro obec Oldřichov stará o vývoz odpadu, je firma
SUEZ CZ a.s. Všechny informace o pravidelných vývozech různého odpadu mají občané uvedeny jak na
webu obce, tak na fyzické i internetové úřední desce obce. Nebezpečný odpad je odvážen dva krát do
roka a vždy obec o této události včas informuje, aby měli občané čas, si všechen nebezpečný odpad
připravit k odvozu. Nebezpečný odpad je odvážen od budovy obecního úřadu. Komunální odpad je
odvážen jednou za měsíc, v přesně stanového dny, které jsou známy vždy v lednu nadcházejícího roku.
Většinou se jedná o stejný den v týdnu, v letošním roce 2020, jde o úterý.
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7. Správa obce

Úřad obce a kompetence obce
Obec je vedena starostkou, která je zodpovědná zastupitelstvu obce. Starostka má svého zástupce,
kterým je místostarosta. Zastupitelstvo je základní orgán, jehož úkolem je samostatně spravovat obec.
Zastupitelstvo obce Oldřichov má 5 členů. V obci není zřízen žádný výbor, ať už by šlo o finanční, kulturní
či jiný, a to kvůli malé velikosti obce.

Komunikace s občany
Občané obce mají několik možností, jak komunikovat se zástupci obce. Obecní úřad je pro veřejnost
otevřen každé první úterý v měsíci od 17.00 do 18.00 hod., kdy je občanům k dispozici paní starostka.
Starostka obce je neuvolněná ve své funkci, a proto není k dispozici na obci každý den.
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. Stejně tak jsou povinné a
důležité informace uváděny na Úřední desce, která je jak fyzická u budovy obecního úřadu, tak
elektronická na webu obce.
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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 Oldřichov na Moravě. 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.
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.
Nakonec se vrátilo 16 ks dotazníků. Celkem je občanů v obci 112, procentuálně tedy odpovídalo 13,9%
obyvatel. Jde sice o nízký počet vrácených dotazníků, ale pro takto malé obce, jde o jev typický.

Občané měli odpovídat na 17 otázek. Postupně se na většinu otázek zaměříme. Některé otázky byly
použity pouze pro informovanost zástupců obce. Všechny zodpovězené dotazníky jsou uschovány na
obci, aby se s nimi mohlo i mimo Rozvojový plán obce pracovat, např. při podávání dotací a rozdělování
finančních prostředků obce nebo při zasedání zastupitelstva.
Většina otázek je zpracována do přehledných grafů a je k nim uveden komentář. Prvních několik otázek
se věnovalo druhu respondentů, tedy jejich věku, pohlaví, vzdělání a typu domácnosti, ve které
respondenti žijí. Další otázky už byly přímo směřovány na život v obci a situaci v obci z různých úhlů
pohledu.
Podle grafu níže můžeme vidět, že větší část respondentů byla ženského pohlaví. Mužů bylo o 3 méně
než žen.

PROGRAM ROZVOJE OBCE OLDŘICHOV

17 / 30

Co se týče věku respondentů, drtivá většina z nich byli senioři od 65 let a výše. Počet obyvatel ve věku
do 49 let se rovnal počtu respondentů ve věku 50-64 let. Je to dáno tím, že populace obce jsou především
senioři.
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Co se týká vzdělání respondentů, váže se k obyvatelům podle věkového grafu výše. Je tedy patrné, že
většina respondentů má střední vzdělání s maturitou. Šlo o 9 osob z 16. Další nejpočetnější skupinou byla
VOŠ a skupinka neuvedeno, kde někdo buď zapomněl, nebo nechtěl uvést své vzdělání. Všechny
dotazníky byly anonymní. Nikdo neměl povinnost se nikde podepisovat či se nějak zmiňovat, o koho se
jedná.
Další otázka se týkala toho, jak dlouho respondenti v obci žijí. Jak tedy mohou posoudit její rozkvět či
posun vpřed. Nejvíce respondentů se do obce přistěhovalo před více jak 5 lety, šlo o 9 lidí. Další
nejpočetnější skupina byla skupina obyvatel, kteří v obci žijí od narození, těch bylo 5. Viz. graf níže.

V otázce o typu domácnosti se většina vyjádřila v tom smyslu, že žije bez dětí, šlo o 10 respondentů, což
je logické, protože nejvíce odpovídajícími byli senioři.
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V otázce č. 6 nás zajímalo, jak jsou obyvatelé spokojeni s obcí, jako místem pro život. Nejvíce občanů
odpovědělo ve smyslu, že je s obcí, jako s místem pro život, spíše spokojeno. Stejný počet hlasů dostala
odpověď velmi spokojen a spíše nespokojen. Jde o hodně individuální otázku, která může být spojena s
problémovými sousedy, s neshodami s dalšími obyvateli obce apod. Většina se vyslovila o obci pozitivně.

Otázka č. 7 je pro zhotovení rozvojového plánu obce velice důležitá. Občané se v ní vyjadřují přesně k
tomu, co se jim v obci líbí. Každý respondent mohl vybrat 3 věci, které se mu na obci nejvíce libí.
Výsledek je patrný z grafu níže. Nejvíce lidé na své obci oceňují to, že mají blízko přírodu, kde se mohou
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procházet, nasávat energii a relaxovat. Další nejpočetnější skupinu hlasů obdržel klidný život v obci. Jde o
malou obec, takže tato odpověď byla očekávaná. Do první třetice se probojovala také dobrá dopravní
dostupnost. Občané mají možnost využít autobusovou dopravu do okolních obcí a měst.

Protipolem k otázce č. 7 je otázka č. 8, ve které nás zajímalo, co se naopak obyvatelům na jejich obci líbí
nejméně. Mezi top 3 odpovědi, co se lidem v obci nejméně líbí, se zařadily odpovědi "nezájem lidí o obec"
a "špatné vztahy mezi lidmi". Tyto problémy může těžko ovlivnit vedení obce, ale je důležité, aby každý
začal sám u sebe a zapracoval na svém přístupu k druhým, ať už jde o vedení obce, zastupitele, paní
prodavačku ve venkovské prodejně či obyvatele samotné. S dalšími nejčastějšími odpověďmi by už
vedení obce mohlo něco udělat, a to vyřešit nepořádek v obci (opět je potřeba se zamyslet, kdo
nepořádek v obci dělá a jak tomu mohou zabránit i občané sami) a pracovat na větší nabídce kulturních a
společenských akcí pro obyvatele. Vedení obce by se mělo snažit plánovat různé akce pro všechny
věkové kategorie obyvatel obce, aby se občané měli kde potkávat a mohli tak pracovat na sousedských a
mezilidských vztazích právě na společných obecních akcích. Dalším palčivým problémem, je podle
občanů, nedostatek obchodů a služeb. Bohužel, tento problém pramení s velikostí obce a s tím, že se
obec nijak rapidně nezvětšuje a neomlazuje. Pro obchodníky a investory není tedy dostatečně lukrativní
pro rozvoj obchodu a služeb. Obec se ale ze všech sil snaží, aby zde udržela aspoň venkovskou prodejnu
se základními potravinami.
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Otázka č. 9 - byla otevřená, kde obyvatelé mohli sami napsat, co jim v obci nejvíce CHYBÍ. Většina
respondentů neuvedla žádnou odpověď. Mezi další odpovědi patřil nejčastěji "lékař", "častější odvoz
odpadu", "nedostatek akcí pro seniory" a "hospoda". Musíme si ale uvědomit, že ne všechny tyto
problémy se dají vyřešit, a ne všechny tyto nedostatky může vyřešit zastupitelstvo potažmo vedení obce.
Pokud se nenajde investor, který by v obci podpořil ubytovací a pohostinskou činnost, tak obec, sama o
sobě, nemá jak tento problém vyřešit svými kompetencemi.

V otázce č. 10 měli občané hodnotit různé odvětví občanské vybavenosti v obci známkami jako ve škole.
Bohužel, tato otázka v obci Oldřichov pozbývala smyslu, protože většina občanské vybavenosti obce zde
chybí a občané jsou nuceni dojíždět za ní do okolních obcí a měst.
V grafu níže vidíme odpovědi na otázku č. 11, jaké si občané myslí, že jsou v obci mezilidské vztahy. Jak
je patrné už v předešlých odpovědích, odpovědi jsou 50 na 50. Téměř stejné množství obyvatel se
vyjádřilo, že vztahy nejsou moc dobré a další polovina, že jsou docela dobré. Na mezilidských vztazích
můžeme zapracovat každý, je důležité se k tomu odhodlat a začít u sebe.
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Otázka č. 12 navazuje na mezilidské vztahy v předchozí otázce. Ptali jsme se respondentů, zda mají
dostatečnou možnost ke vzájemných společenským vztahům? Zda mají vůbec příležitost se společně
potkávat na společenských akcích. Z celkového počtu 16 odpovědí se 6 osob vyjádřilo, že spíše nemají
možnost nebo příležitost se potkávat na společenských akcích. Zde by občané určitě uvítali rozšíření
nabídky společných obecních akcí, kde se mohou vzájemně setkávat.

Další otázka se týkala toho, zda obyvatelé navštěvují obecní webové stránky, kde jsou uváděny aktuální
informace o dění v obci. Návštěvnost webu podle grafu níže je velice špatná. 8 respondentů navštěvuje
web obce občas, tedy +- 1 za měsíc. 6 respondentů z 16 nenavštěvuje stránky obce vůbec. Může to být
způsobeno několika faktory. Jedním z nich může být to, že občané všechno důležité zjistí z hlášení
rozhlasu nebo z fyzické úřední desky, dalším důvodem může být to, že se na obecních webových
stránkách neděje nic zásadního. Některé záložky nejsou aktivní či nejsou aktuální. Na tom by vedení a
zástupci obce mohli určitě zapracovat, aby se pro občany obec web stal více lákavým a popřípadě
nezbytným.
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Otázka č. 14 je zásadní z pohledu vedení obce, občanů jsme se ptali, zda oni sami jsou ochotni něco
udělat pro rozvoj své obce. Z celkového počtu 16 odpovídajících odpověděla polovina obyvatel, že "spíše
ano". Další nejpočetnější odpověď byla "rozhodně ano", což je velice pozitivní a vedení z obce tedy ví, že
může se svými občany, nebo aspoň s některými počítat.

Pro vedení obce další důležitou otázkou byla otázka č. 15, jak vidí občané obce její rozvoj v budoucnu.
Drtivá většina respondentů se vyjádřila tak, že by si přáli, aby se jejich obec rozrůstala, omladila se a
zvyšoval se tak počet obyvatel a obec celkově rostla. Čtyři respondenti také odpovědi, že by se měla
využít celá kapacita ploch pro výstavbu domů. Na tomto už se usilovně na obci pracuje.
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Mezi zásadní otázky, které mají vliv na další rozvoj obce a další práci zastupitelů a vedení obce, je otázka
č. 16, kde nás zajímalo, co by občané obce Oldřichov udělali s finančními prostředky, které má obec k
dispozici. V této otázce měli občané možnost vybrat si tři odpovědi. Nejvíce odpovědí získalo vybudování
sportoviště různého typu, ať už workoutové hřiště, víceúčelové hřiště - prostě prostor, kde by se občané
obce mohli věnovat pohybovým aktivitám a trávit svůj volný čas aktivně. Mezi další 3 nejčastější
odpovědi, které získaly stejný počet bodů se umístily tyto odpovědi: péče o veřejnou zeleň a prostředí v
obci, podpora kulturních, společenských a sportovních akcí v obci a podpora výstavby rodinných domů.
Všechny tyto odpovědi už jsme zaznamenali v dalších otázkách, lze tedy usuzovat, že tyto věci jsou pro
občany obce nejdůležitější a přikládají jim velký důraz. Je to tedy také signál pro vedení obce a
zastupitelstvo, jak a kam by se jejich práce měla v budoucnu ubírat, co by měli podporovat, či jaké
projekty by bylo dobré připravovat k realizaci, aby se rozvoj obce posunul kupředu podle představ jejích
obyvatelů.
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Poslední otázka č. 17 byla také otevřená, kde se občané mohli vyjádřit svými slovy a sdělit jakékoliv další
komentáře, sdělení, náměty či připomínky. Drtivá většina respondentů neuvedla nic. V dalších se občané
vyjadřovali k působení a životu lidí v obci a nabádali k poklidnému životu bez naschválů. Občanům jde
také o podporu staveb rodinných domů, aby došlo k omlazení obce. Další respondent by uvítal, kdyby
došlo k rekonstrukci chodníků v obci. Další občané vyjádřili svoji kritiku špatných mezilidských vztahů v
obci a také, aby nebylo tolerováno bezohledné chování občanů vůči dalším sousedům. Další kritika byla
uvedena v souvislosti se zastupitelstvem, kdy se občanům nelíbilo, že se neúčastní obecního života,
nespolupracují mezi s sebou. Doslova bylo řečeno, že zastupitelstvo nemá dělat to, co je nebaví, protože
výsledky jsou poznat. V neposlední řadě občané také vyjmenovali několik věcí, které by měly být v obci
napraveny: kanalizace + nové chodníky, úprava míst před obchodem, údržba ČOV, údržba obecních
ploch a komunikací, návrh na najmutí pracovníka technických služeb pro obec a další.

SWOT analýza
Silné stránky
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Pozitivní přístup vedení obce k občanům a obci
Postupné rozšiřování služeb odpadového hospodářství
Občanská vybavenost v blízkých obcích
Snaha o rozvoj vybavenosti obce
Krásná okolní příroda stvořena pro sportovní vyžití
Cyklostezky v obci
Dobrá technická infrastruktura obce
Aktivní snaha vedení obce o rozvoj a akraktivnost obce pro mladé rodiny
Stabilita prostředí
Na území se nevyskytují nebezpečné jevy (sesuvy půdy, povodně aj.)
Vodovod, kanalizace, plynovod
V obci zavedeny.

Slabé stránky
●

●
●
●
●
●
●

Vybavení komunikace ve špatném stavu
špatný stav chodníků
Nevyhovující otevírací doba obecního úřadu
Chybějící občanská vybavenost obce
Nedostatek pracovních příležitostí
Nedostatečné autobusové spoje do okolních vesnic
Stárnoucí populace obce
Trvalí obyvatelé
Postupný úbytek počtu obyvatel

Příležitosti
●
●
●

●

Využít všechny možnosti k rozvoji obce
Využití dotačních titulů z různých fondů, ministerstev a kraje
Zvelebení obce
Vylepšení prostředí v obci
Rozvoj kultury a sportu v obci
Podpora a rozvoj pořádání kulturních a sportovně zaměřených akcí pro různé věkové kategorie v obci.
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●

●

Revitalizace prostředí obce
Snaha o vylepšení prostředí v obci a jejím okolí
Cykloturistika
Podpora rozvoje a zájmu o tento druh turistiky v obci

Hrozby
●

●

●

Nedostatek finančních prostředků
Malý rozpočet, protože jde o malou obec.
Odklad realizací projektů a návrhů
Nedochází tak k plnění záměrů vedení obce
Nedodržování termínů realizací
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
Strategická vize
Vize
Obec Oldřichov je příjemným a bezpečným místem pro život. Zástupci obce dělají vše pro to, aby
občanům vynahradili vše, co by jim mohlo v obci chybět. Obec Oldřichov má 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 a
udržení venkovské prodejny, rozšíření kulturního vyžití občanů, tak rozsáhlých rekonstrukcí občanské
vybavenosti - například vybudování dětského hřiště aj.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

Vysoká důležitost

Střední důležitost

Nízká důležitost

Cíl: „Kvalitní infrastruktura”
Opatření: „Komunikace”

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„Výstavba komunikace v oblasti Klčí”

2020 - 2021

1500

Vlastní +
externí

„Oprava místních komunikací”

2020 - 2021

300

Vlastní

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

1500

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

600

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření: „Další infrastruktura”

„Rekonstrukce chodníků”

Od - do

Odpovědnost

2021 - 2023

Cíl: „Vzhled obce”
Opatření: „Úprava obecního majetku”

„Sanace zdiva budovy OÚ”

Od - do

Odpovědnost

2020 - 2020

Cíl: „Technická infrastruktura”
Opatření: „Kanalizace”

„Výstavba kanalizace Klčí”
Opatření: „Veřejné osvětlení”
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28 / 30

„Vybudování veřejného osvětlení Klčí”

2020 - 2021

100

Vlastní +
externí

„Rekonstrukce veřejného osvětlení”

2021 - 2023

400

Vlastní

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

1000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

150

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

200

Vlastní

Cíl: „Rozvoj obce”
Opatření: „Sport a sportovní infrastruktura”

„Vybudování hřiště vč. sociálního zázemí”

Od - do

Odpovědnost

2023 - 2025

Cíl: „Památky místního významu”
Opatření: „Péče o památky”

„Dokončení opravy kaple”

Od - do

Odpovědnost

2020 - 2020

Cíl: „Zeleň a životní prostředí”
Opatření: „Doplnění zeleně do obce”

„Vybudování parčíku u kaple”
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B.3 Podpora realizace programu
Podpora realizace programu
Program rozvoje obce Oldřichov 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 Oldřichov.
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