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ÚVOD:
Z iniciativy starostky Mgr. Pavly Adamcové s podporou obecní
koordinátorky Mgr. Aleny Kulíškové se zastupitelstvo Hodslavic rozhodlo
k vytvoření strategického plánu jako základního programového
dokumentu obce. Strategický plán je vytvořen komunitně týmovým
způsobem se zapojením občanů, zastupitelů a podnikatelů Hodslavic.
Strategie využívá místní zdroje a staví na historických kořenech a
tradicích Hodslavic. Vychází z auditu strategických zdrojů zpracovaného
komunitním týmem a vedle nově tvořeného územního plánu obce se
stává základním dokumentem pro přípravu střednědobých a operativních
plánů Hodslavic pro následujících 15 let.
VYSVĚTLENÍ CIZÍCH VÝRAZŮ (v souladu s přijatými pravidly týmu):
Brainstorming – doslova „bouře mozků“ - metoda spontánní diskuze na
dané téma za účelem vyprodukování co nejvíce nápadů
Emigrace – vystěhovalectví
Facilitovat – zpřístupňovat, usnadňovat, zjednodušovat
Imigrace – přistěhovalectví
Kreativita – tvořivost, tvoření, tvůrčí činnost
Mortalita – úmrtnost
Natalita – porodnost
OPERA – cizí nepřeložitelný název, metoda skupinové práce
Sociodemografická analýza – analýza popisující v základních
ukazatelích cílovou skupinu (např. obec)
SWOT analýza – analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb
Synergie – součinnost, spolupůsobení
Workshop – dílna, tvůrčí pracovní setkání
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SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Strategický rozvojový plán obce Hodslavice
na roky 2013 – 2028
byl zastupitelstvem obce Hodslavice schválen jako součást základních
dokumentů obce na řádné veřejné schůzi zastupitelstva dne
2013
Jméno

Podpis

Pro přijetí hlasovali:

Proti přijetí hlasovali:

Zdrželi se hlasování:

Nepřítomni:

Občané obce byli se strategií seznámeni na veřejném setkání dne……............, na
internetových stránkách obce a zájemci si mohou vyzvednout kompletní Strategii na
obecním úřadu na CD. Výtah a vysvětlení článků strategie bylo publikováno
v Hodslavickém zpravodaji č. /2013.
Kulaté razítko obce
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2. STRATEGICKÁ VIZE 2028

Obec Hodslavice, rodiště Františka Palackého, staví na tradicích a dobré
poloze v podhůří Beskyd. Je příjemným domovem všem občanům.
Je dobře dostupná, jak po silnici, tak sítí turistických i cyklistických tras.
Obec se rozvíjí v oblasti služeb a sociálního zabezpečení pro všechny věkové
kategorie. Zajišťuje příležitosti pro dostupné bydlení seniorů a mladých rodin.
Hodslavice jsou soběstačné v nakládání s vodami, mají realizovány komplexní
pozemkové úpravy i krajinotvorná a protipovodňová opatření.
Obec je společenství ekologicky smýšlejících občanů, kteří se zodpovědně
starají o životní prostředí.
V obci funguje moderní ZŠ a MŠ jako komunitní centrum a je využívána
k celoživotnímu učení všech občanů.
Hodslavice žijí bohatým kulturním, sportovním i společenským a spolkovým
životem, vyhledávaným i návštěvníky.
Obec vytváří podmínky, podporuje a propaguje činnost místních řemeslníků,
podnikatelů a zemědělců.
Hodslavice mají kvalitní a aktuální územní plán s vazbou na strategii.
Zkvalitnění života přispívá odklonění kamionové dopravy mimo obec.

3. PROCES TVORBY STRATEGIE
FÁZE PROCESU
První fáze byla komunitně týmová práce s facilitací
dávající důraz na spolupráci v týmu a týmovou kulturu a dávající hlas všem jeho
členům.
Cíli první – skupinové fáze, která proběhla s facilitací, bylo:
-

Oslovit a zapojit všechny občany obce do tvorby strategie
prostřednictvím komunitně plánovacího workshopu v obci.
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-

Z nejaktivnějších z nich a ze všech tří sektorů
vybudovat strategický tým posléze doplněný o klíčové aktéry
Hodslavic.

-

V týmu provést S.W.O.T. analýzu obce (analýza silných a slabých
stránek, příležitostí a ohrožení).

-

Provést audit zdrojů Hodslavic s využitím technik týmové práce.

- Formulovat strategickou vizi obce pro rok 2028.
-

Formulovat priority strategie členěné na opatření jako cesty
k naplnění strategické vize.

-

Dohodnout termíny aktualizace strategie.

Druhá fáze byla zpracována expertně (E consulting E.U.R.) a obsahuje
-

proces tvorby strategie

-

editaci práce týmu (bez věcných změn) - struktura a uspořádání hesel
S.W.O.T. analýzy podle tematických okruhů a formální doplnění
procesních parametrů a příloh

-

sociodemografickou analýzu s komentáři k dílčím charakteristikám

-

komentář ke S.W.O.T. analýze a k auditu zdrojů

-

rozbor návaznosti strategie na další vyšší strategické dokumenty
(neděláno)

-

redakce a zpracování strategie do formy dokumentu

STRATEGICKÝ OBČANSKÝ TÝM
Strategický komunitní tým obce byl utvořen takto:
Po realizaci komunitního workshopu, na nějž byli pozváni všichni občané, byli
pozváni nejaktivnější účastníci komunitního workshopu, opakovaně osloveni
zastupitelé obce, učitelé školy a členové spolků a NNO tak, aby byly zastoupeny
všechny cílové skupiny obyvatelstva.
Výzva byla zveřejněna s tím, že se může zúčastnit kdokoliv, komu jde o rozvoj
Hodslavic a chce se na této práci podílet.
Oslovení zajišťovaly prostřednictvím několika komunikačních kanálů starostka a
obecní koordinátorka. Úvodní komunitní dílna byla poněkud poznamenána mylným
očekáváním některých účastníků, kteří přišli nikoliv na komunitní dílnu, ale na
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projednávání územního plánu. Z nejaktivnějších účastníků workshopu byl utvořen
komunitní strategický tým.
V týmu spolupracovalo 20 lidí, z toho 11 členů zastupitelstva, 9 žen. Podíl na práci
týmu a rozsah týmové práce jsou zachyceny v sumáři týmové práce níže.
Průměrný věk členů týmu byl 50,8 let a byly zastoupeny všechny věkové, zájmové
i profesní kategorie občanů. Tým se scházel na večerních schůzkách, na termínu
konání se vždy dohodl na schůzce předchozí. Schůzky byly obvykle tříhodinové
s jednou přestávkou v půli. Celkem jich bylo 6.
Členové týmu odpracovali ve svém volném čase v týmu strategie celkem 183 hodin
(člověkohodin).
Členové týmu
Jméno

Věk

Zaměstnání

Sektor

Zastupitel

Martin Repta

45

veřejný

místostarosta obce

Ano

Ing. Jaroslav Ježek

36

soukromý

geodet

Ne

Ing. Milan Váhala

60

soukromý

podnikatel – ekonom

Ano

Miluše Frýdlová

60

občan

důchodkyně

ne

Eliška Janská

52

veřejný

referentka obce

ne

MUDr. Jiří Křižan

53

soukromý

podnikatel – veterinář

ano

Mgr. Pavla Adamcová

45

veřejný

starostka obce

ano

Petr Hub

49

soukromý

podnikatel - autoopravna

ano

Pavel Kudělka

50

občan

údržbář

ne

Zdenek Plešek

63

občan

důchodce

ano

Mgr. Alena Kulíšková

52

veřejný

učitelka ZŠ

ano

Ing. Ladislav Hanzelka

72

občan

důchodce

ne

Miroslav Frýdl

62

občan

důchodce

ano

Marta Jacková

66

občan

důchodkyně

ne

Petr Pavlík

64

občan

důchodce

ne

Roman Kolařík

33

soukromý

podnikatel - autoopravna

ano

Mgr. Martina Holubová

40

veřejný

ředitelka ZŠ a MŠ

ano

Bc. Lenka Burianová

22

veřejný

referentka obce

ne

Ing. Marie Ježková

61

soukromý

geodetka

ano

Lenka Palacká

31

veřejný

sociální pracovnice

ne

Sektorem se rozumí: veřejný (všichni placení z daní, např. škola, zastupitelstvo –
soukromý (podnikatelský zaměstnávající a vytvářející zisk) – občanský (občané a
členové spolků a neziskovek)
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ZPŮSOB PRÁCE TÝMU
Tým pracoval podle pravidel, která za souhlasu všech členů přijal.
Jejich dodržování bylo úkolem facilitátora týmové práce.
Ten sledoval rovněž procesní kroky vedoucí ke splnění cílů a řídil procesy.
Byly využívány metody týmové práce, zejména brainstorming, práce ve skupinách,
OPERA. Facilitátor nezasahoval věcně do práce a neomezoval ani neusměrňoval
členy týmu v jejich názorech.
Pravidla strategického týmu
Cíl: Vytvořit strategii Hodslavic (zjistit východiska, vytvořit vizi a cesty k jejímu
naplnění)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Práce týmu probíhá s facilitací.
Budeme konstruktivní.
Každý má právo říci svůj názor.
Všichni jsme si rovni.
Každý má právo na veškeré informace týkající se strategie.
Rozhodujeme za souhlasu všech, nedohodneme-li se, rozhodnutí odložíme.
Používáme české názvy, případně vysvětlujeme cizí.

Tato pravidla jsou otevřený systém.
Vždy po seznámení s programem dílčího setkání se tým seznámil s výsledky
dotazníku zpětné vazby z minulé schůzky, zohlednil a zapracoval závěry pro další
práci.
Hlavní náplň každé schůzky byla facilitovaná tvůrčí práce v týmu s co nejvyšším
využitím spolupráce, kreativity a synergie za respektování pravidel.
Na konci schůzky se členové týmu písemně vyjádřili k průběhu a závěrům ve
zpětnovazebním dotazníku.
Klíčové zpětnovazební ukazatele jsou v následující tabulce.
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ZPĚTNÁ VAZBA – VYBRANÉ UKAZATELE
(procenta pozitivity odpovědi při schůzkách týmu)
Datum

24.1.13

15.4.13

7.5.13

3.6.13

26.6.13

3.7.2013

Jste spokojeni s dnešní prací?

80%

87%

77%

85%

92%

95%

Co dnes v programu chybělo? (nic)

92%

94%

100%

95%

90%

100%

Myslíte si, že Vaše práce v týmu při
tvorbě strategie má smysl, že se
uplatnily Vaše nápady a myšlenky?

75%

-

70%

75%

75%

76%

Jste spokojeni s facilitací?

82%

87%

81%

89%

92%

100%

Vystihují priority skutečné potřeby
obce, vedou k naplnění vize?

-

-

-

77%

75%

81%

Souhlasíte s formulací strategické
vize pro Vaši obec?

-

-

-

-

83%

-

Komentáře členů týmu Co chybělo, co chcete doplnit
1. setkání – Budování týmu 24. 1. 2013
Co Vám ještě chybělo?
-

konkrétnost, zatím se jedná pouze o přípravu (zdlouhavou), pokud se nebude jednat o
územním plánu, klesne zájem
nevím
větší zapojení dalších občanů, tým mi přijde poměrně úzký

Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
- ještě ne
- ne
Setkání strategického týmu 15. 4 2013
Co Vám dnes chybělo?
-

nízká účast
ne

Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
- Malá účast!
Setkání strategického týmu 7. 5. 2013
Co Vám dnes chybělo?
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
- ne
- ne
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Setkání strategického týmu 3. 6. 2013
Co Vám dnes chybělo?
-

příklady z jiných obcí

Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
- ne
- ne
Setkání strategického týmu 26. 6. 2013
Co Vám dnes chybělo?
-

Čas, lidi – malá účast, málo času

Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
Poslední setkání strategického týmu 3. 7. 2013
Co Vám dnes chybělo?
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
-

Chtěla bychom editovatelnou podobu strategie
ne
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Prezenční listina a sumář týmové práce
Jméno
CELKEM

Martin Repta
Ing. Jaroslav Ježek
Ing. Milan Váhala
Miluše Frýdlová
Eliška Janská
MUDr. Jiří Křižan
Mgr. Pavla Adamcová
Petr Hub
Pavel Kudělka
Zdenek Plešek
Mgr. Alena Kulíšková
Ing. Ladislav Hanzelka
Miroslav Frýdl
Marta Jacková
Petr Pavlík
Roman Kolařík
Mgr. Martina Holubová
Bc. Lenka Burianová
Ing. Marie Ježková
Lenka Palacká

Datum 24.1.13
Hodin
3
12
18
6
3
12
9
18
9
3
3
12
12
15
3
9
3
6
12
15
3

15.4.13
3

7.5.13
3

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

26.6.13
3

3.7.13

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

3.6.13
3

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

11

4. SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA
I. Úvod
Obec Hodslavice leží na silnici č. 57, která spojuje bývalé okresní město Nový
Jičín a Valašské Meziříčí.

Ilustrace 1: Geografické umístění obce Starý Jičín

Ke konci roku 2011 měla obec 1 715 obyvatel v 522 domech. Půdní fond,
který zahrnuje 1 085 ha, tvoří z nadpoloviční většiny zemědělská půda. Orná půda
obsahuje cca 70% celkové zemědělské půdy.
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II. Obecná demografie
Pro účely srovnání jsou sociodemografické údaje obce zasazeny dle možnosti
datových zdrojů do časových řad a porovnávány s územními celky:
 okres Nový Jičín
 kraj Moravskoslezský

 Česká republika

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel a domů; zdroj
ČSÚ

Vývoj počtu obyvatel a počtu domů
1869-2011
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Počet obyvatel

1890

1289

1961

1970

1980
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2001

1930
1954
307
2011

1628

1747

1709

1728

1666

1688

1735

374

380

407

432

477

484

522

Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel a domů na historickém území Hodslavic

Počet obyvatel se vyvíjí velmi podobně jako v ostatních srovnávaných
regionech. Do sčítání v roce 1930 se počet obyvatel zvyšoval. Poté došlo k poklesu
počtu obyvatel k roku 1950 o přibližně 17%. Od roku 1950 do sčítání v roce 1980
počet obyvatel mírným tempem rostl. Mírný růstový trend byl přerušený údaji ze
sčítání v roce 1991. Poté mírný trend pokračoval až do dnešních dní. Předválečné
úrovně počet obyvatel doposud nedosáhl.
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Graf 1: Počet obyvatel indexovaný k 31.12.1991; zdroj
ČSÚ

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

1869

Hodslavice
Okres
Kraj
ČR

1880

Okres
Kraj
ČR

1900

1910

1921

1930

1 386

1 491

1 682

1 863

1 739

1 954

104 879

108 611

112 537

119 075

129 511

123 377

130 567

564 203

620 061

677 048

791 328

892 795

912 022

992 941

7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240
1950

Hodslavice

1890

1 289

1961

1970

1980

1991

2001

2011

1 628

1 747

1 709

1 728

1 666

1 688

1 735

110 343

126 155

133 176

146 740

151 802

152 766

152 222

867 783 1 028 762 1 166 807 1 257 090 1 278 726 1 265 019 1 230 613
8 896 086 9 571 531 9 807 696 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 505 445

Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel a ostatních srovnávaných územních celků v letech 1869-2011
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Graf 2: Věková struktura obyvatel r. 1991; zdroj

Věková struktura obyvatel
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Graf 3: Věková struktura obyvatel r. 2011; zdroj

Věková struktura obyvatel
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65+

344

1 106

225

282

1 176

225

258

1 208

269

34 174

101 805

16 436

26 893

107 724

17 885

23 201

106 125

22 896

275 460

865 310

140 261

211 385

893 110

157 008

178 888

857 430

194 295

2 120 802

6 876 788

1 314 958

1 621 862

7 170 017

1 414 557

1 541 241

7 262 768

1 701 436

Tabulka 3: Vývoj věkové struktury obyvatel v Hodslavicích, okrese, kraji a ČR v letech 1991-2011

15

Posun ve věkové struktuře koresponduje s vývojem struktury obyvatelstva v
ostatních referenčních oblastech. Vlivem nižší porodnosti od r. 1990 došlo k snížení
podílu skupiny dětí (0-14 let) na celkové populaci o přibližně 25%. Míra poklesu je
nižší než u ostatních srovnávaných regionů, kde osciluje nad 30%.
Podobně jako v ostatních referenčních územích došlo i v obci ke zvýšení
poměrného zastoupení ekonomicky aktivního obyvatelstva a obyvatelstva ve skupině
65 a více let.
Graf 4: Demografický pohyb obyvatel v Hodslavicích r. 19712011

Demografický pohyb obyvatelstva
Hodslavice 1971-2011
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Za posledních 40 let počet obyvatel v Hodslavicích rostl. Růst počtu obyvatel v
celkovém součtu zajistila porodnost převažující nad úmrtností a negativním saldem
migrace obyvatel.
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III. Vzdělanost

Graf 5: Struktura vzdělanosti r. 2001; zdroj
ČSÚ
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Graf 6: Struktura vzdělanosti r. 2011; zdroj
ČSÚ

Struktura vzdělanosti
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2001
2011
úplné
úplné
stře dní (s
stře dní (s
základní vč. stře dní vč. m aturitou) a
základní vč. stře dní vč. m aturitou) a
neukončené vyuče ní (bez
vysokoš kol
neukončené vyuče ní (bez
vysokoš kol
vyšší
vyšší
ho
m aturity)
ské
bez vzdělání
ho
m aturity)
ské
bez vzdělání
odborné
odborné
obe c
okres
kraj
ČR

315

598

385

86

2

239

535

466

148

2

31 658

53 559

34 942

9 026

531

24 163

47 491

38 570

13 480

618

265 452

407 247

277 767

81 506

5 568

203 662

366 663

310 025

120 668

6 536

1 975 109

3 255 400

2 431 171

762 459

37 932

1 574 856

2 963 972

2 794 996

1 117 830

47 253

Tabulka 4: Vývoj struktury vzdělanosti obyvatel Hodslavic, okresu, kraje a ČR v letech 2001-2011

Ve struktuře vzdělanosti došlo na úkor vzdělanostních skupin neobsahujících
maturitní zkoušku k posílení skupin vyššího středního a vysokoškolského vzdělání.
Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel vzrostl o přibližně 42%. Míra zvýšení byla
ve shodě s ostatními srovnávanými regiony.
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IV. Náboženství

Graf 7: Uvedené náboženství r.
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Graf 8: Uvedené náboženství r. 2011; zdroj
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2001
bez vyznání
obec
okres
kraj
ČR

2011

věřící

nezjištěno

bez vyznání

věřící

nezjištěno

510

1 049

129

292

102

673

84 356

62 506

13 063

46 223

25 879

69 141

663 620

510 281

95 566

371 210

225 066

546 523

6 039 991

3 288 088

901 981

3 612 804

1 467 438

4 774 323

Tabulka 5: Vývoj příslušnosti k církvím v letech 2001-2011

Při sčítání v roce 2011 odmítlo napříč všemi regiony téměř 50% obyvatel uvést
svoji příslušnost k církvi. V Hodslavicích bylo poskytnutí údaje o příslušnosti k církvi
odmítnuto ve více než 60%. Téměř desetkrát nižší počet obyvatel uvedl svoji
příslušnost k některé z církví. Přesto počet obyvatel, kteří se cítí být bez vyznání,
klesl téměř na polovinu. Obyvatelé se považují za věřící, ale nehlásí se
k církvím.
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V. Národnostní složení
Při sčítání obyvatelstva v roce 2011 uvedlo svoji národnost méně obyvatel.
Došlo k poklesu počtu obyvatel hlásících se k české národnosti o 32%. Počet
obyvatel hlásících se k moravské národnosti vzrostl o přibližně 53%. Obyvatelé, kteří
se k české národnosti v roce 2011 nehlásili, pravděpodobně v tomto roce svoji
národnost neuvedli, poněvadž úbytek u české národnosti se neprojevil plně jako
přírůstek u ostatních národností.
Graf 9: Národnostní složení r. 2001; zdroj
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Graf 10: Národnostní složení r. 2011; zdroj
ČSÚ

Národnost
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100%

2011

m oravs k á

os tatní + ne uve de no

če s k á

m oravs k á

os tatní + ne uve de no

1 502

127

28

1 016

195

361

145 289

6 707

5 593

93 101

12 784

41 448

k raj

1 106 616

28 932

111 501

778 615

46 762

369 607

ČR

9 249 777

380 474

426 982

6 732 104

522 474

2 967 280

Tabulka 6: Národnostní struktura k letech 2001-2011
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VI. Nezaměstnanost
Časový průběh míry nezaměstnanosti v Hodslavicích kopíruje trendy v
ostatních srovnávaných územích jak v sezónnosti, tak v rámci hospodářského cyklu.
V Hodslavicích bývala nezaměstnanost výrazně nižší než v ostatních srovnávaných
regionech.
V roce 2012 došlo v souvislosti se změnou řízení Úřadů práce a v souvislosti s
úspornými opatřeními ve státní správě k omezení podrobnosti údajů o
nezaměstnanosti. Z tohoto důvodu obsahuje počínaje rokem 2012 graf pouze data
za okres, kraj a republiku.
Odvozením současného stavu na základě předchozích let se lze domnívat, že
nezaměstnanost v Hodslavicích se pohybuje od roku 2012 maximálně na úrovni
shodné s průměrem republiky a níže než hodnoty za celý kraj či okres.

Graf 11: Míra nezaměstnanosti r. 2005-2013; Hodslavice
MPSV
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VII. Vybavenost obce
V obci je provozována ordinace praktického lékaře pro dospělé, ordinace
dětského lékaře a stomatologická ordinace.
Obec provozuje mateřskou a základní školu druhého stupně. K dispozici
občanům je veřejná knihovna, tělocvična a sportovní hřiště.
Obec je plynofikována, provozuje vodovod.
Dopravní spojení s okolními obcemi zajišťuje kromě osobní dopravy několik
autobusových linek.

VIII. Krajina a nemovité kulturní památky
Index ekologické stability (KES) Hodslavic je 1,07.
KES – Koeficient ekologické stability je definován jako poměr ploch tzv. stabilních a
nestabilních krajinotvorných prvků.

Stabilní prvky

Nestabilní prvky

Lesní půda

Orná půda

Vodní plochy a toky

Antropogenizované plochy

Trvalý travní porost

Chmelnice

Pastviny
Mokřady
Sady
Vinice

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

Adresa

Nemovitá památka

50052 / 8-3991

kostel Božského Srdce Páně

36581 / 8-1590

kostel evangelický

21592 / 8-1588

kostel sv. Ondřeje

31393 / 8-1591

čp.1

venkovská usedlost, z toho jen: polygonální stodola

11801 / 8-1589

čp.108

venkovská usedlost - rodný dům Fr. Palackého se sochou
Fr. Palackého

31295 / 8-1594

čp.135

Sborový dům - stará evangelická škola

46635 / 8-1592

čp.148

Areál fojtství se starou studnou

27818 / 8-1593

čp.205

větrný mlýn

35512 / 8-1595

čp.274

venkovský dům Pilečkův dům

IX. Struktury občanské společnosti v Hodslavicích
331 – Příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice,
příspěvková organizace
Hodslavice 300

IČ

70646015

701 – sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Fotbalový klub Hodslavice - o.s.
Hodslavice 495

22769960

Tenis club Hodslavice
Hodslavice 425

70239274

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice
Hodslavice 300
22742409
TJ Hodslavice, o.s.
Hodslavice 496

00534552

Myslivecké sdružení Hodslavice
Hodslavice

48804720

721 – církevní organizace
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Římskokatolická farnost Hodslavice
Hodslavice 160

47863391

Moravskoslezský seniorát Českobratrské církve evangelické
Hodslavice 96

60784130

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích
Hodslavice 96

47862904

731 – organizační jednotka sdružení
Základní kynologická organizace Hodslavice
Hodslavice 292

62330161

Royal Rangers v ČR, 7. Přední hlídka Royal Rangers v ČR Hodslavice
Hodslavice 40
70948526
Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Hodslavice
Hodslavice 256

62330934

Sbor dobrovolných hasičů Hodslavice
Hodslavice

64630111

Klub českých turistů Hodslavice
Hodslavice 346

75042291

OREL - jednota Hodslavice
Hodslavice 495

65472217

Český svaz chovatelů Základní organizace Hodslavice
Hodslavice 480

71231153

Tělocvičná jednota Sokol Hodslavice
Hodslavice

43961118

761 – honební společenstvo
Honební společenstvo Hodslavice
Hodslavice 490

47998059

Bez IČO
Salesiánské hnutí mládeže Hodslavice
Klub důchodců
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5. SWOT ANALÝZA KOMUNITNÍHO TÝMU
SWOT analýza komunitního týmu vznikla metodou brainstormingu v průběhu
úvodních setkání týmu a je sloučena s hesly z úvodního komunitního workshopu
obce, která jsou uvedena v druhé části každého oddílu pod přerušovanou čarou.
SWOT analýza je členěna do oddílů, které jsou opatřeny nadpisem. Některá hesla se
v relevantních oblastech opakují. V závorkách počty preferenčních hlasů.
S – Silné stránky

W – Slabé stránky

O - Příležitosti

T - Hrozby

Sociální byty

Budou chybět byty
pro seniory a
startovací byty pro
mladé (1)

Kvalita života

Dostupná lékařská péče

Nedostatek sociálního
bydlení

Zrušení obchodu
(nákupních možností
v obci)

Dopravní obslužnost

Zavření pošty
Nezaměstnanost

Chybí dětské hřiště,
dětský les (3)
Chybějící sportovní
multifunkční hala (2)

Více dětských hřišť +
otevření hřiště školky
pro veřejnost
Zkvalitnění zásobování
Jednoty

Krádeže (2)

Změna otevírací doby
pošty (prodloužit
alespoň 1 den do 18.00)

Posílení bezpečnosti
Osvobození od poplatku
v obci
za odpad za děti
Spolupráce OÚ s policií
Zamezení technopárty
Bankomat (u pošty)
(1)
Chybějící bankomat
Prodejny – celkově (1)
Prodejna Jednoty –
dolní konec
Společný dům lékařů,
lékárna (1)
Chybí Dům pro seniory
Sociální bydlení v obci
Dnešní projekt
Pracovní doba pošty

Historické dědictví, cestovní ruch
Historie
Památky

Cyklostezky

Cyklostezka
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Palackého stezka –
dotáhnutí do obce
naučné stezky FP (1)
Turistický pochod
Palackého stezka ať
končí v Hodslavicích
Vybudování
cyklostezky,
prodloužení Záhumení
cesty jako cyklostezku
na Hostašovice
Rekreační využití
Kacabaji

Příroda, přírodní zdroje, ŽP
Poloha obce
Obec vlastní vodovod
(1)
Čím dál víc lidí třídí
odpad

Topení tuhými palivy

Krajinotvorná opatření

Ovzduší

Kanalizace

Znečištění okolí silnice
(odhozené odpadky
z aut)
Nájemci na pozemcích
nemají vztah k místu
(Starojicko)

Kanalizace
(vybudování), voda –
posílení zdrojů (5)
Nedostatek pitné
vody (3)
Protipovodňová
ochrana – polder (1)

Povodně (2)
Nedostatek vody
v obci (1)
Závislost na
„vodovodech a
kanalizacích“
Likvidace zemědělství
v obci
Těžba břidlice (plyn)
Černé uhlí (těžba)
Rozšíření muničního
skladu

Pokračování v regulaci
potoků
Změna organizace
tříděného odpadu,
třídění plechovek a tetra
p.
Vybudování
kompostárny

Dořešení vody z JZD
(Starojicko)-Beskyd
Rozvod užitkové vody
s kanalizací
Pálení odpadu

Vzdělávání a CŽU
Škola (1-9) (4)
MŠ (1)

Nabídka vzdělávacích
kurzů pro dospělé (1)

Málo dětí ve škole

Využití prostor ZŠ pro
širší veřejnost (dílny) –
kluci, holky
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Více peněz do školy,
školky + kvalifikace
učitelů, nové metody
učení
Zvýšit informovanost
občanů o činnosti školy
a školky

Lidé a veřejný prostor, spolupráce
Lidé, co chtějí něco
dělat (30) (2)
Spolková činnost (1)
Činnost Sokola
Činnost hasičů
Činnost klubu důchodců
Činnost myslivců
Činnost chovatelů
Činnost tenistů
Činnost Orla

Aktivních lidí je málo
(1)
Mladí se nezapojují do
veřejného života obce
Falešný patriotismus
(1)

Mezilidské vztahy (4)

Závist, zášť,
nepřejícnost
„Vysoké ploty“
Větší ohleduplnost,
aktivita občanů – 2%
aktivních občanů (2)

Více využít aktivitu
maminek z klubu
Sluníčko

Vybudování výstavní
síně
Využití obecních
pozemků jako
odpočinkové zóny –
lavičky

Chybí komunitní
centrum, prostory pro
venkovní akce
Poslanecké dny (chybí)
Divadelní spolek
Dořešení majetkoprávní
– fotbalové hřiště

Podnikání, zaměstnání, finance
Zaměstnávání místních
podnikatelů na
podlimitních veřejných
zakázkách
Podnikatelé
Účast podnikatelů ve
strategickém týmu

Nezaměstnanost (1)
Malá podpora zdejších
drobných podnikatelů

Dát příležitost
začínajícím
podnikatelům

Podpora zemědělství

Řemesla
Podpora podnikatelů od
obce

Málo peněz

Podpora samosprávy
podnikatelským
záměrům
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Členství v MAS
(možnost podpory
podnikatelů)
Ne-podpora podnikání
(slabá)
Nejsou vhodné prostory
pro chráněnou dílnu
Natažená ruka –
„Přispěj“ (podnikatelé)
Malá podpora
sportovců od obce

Obecní infrastruktura, doprava
Tranzitní doprava
(kamiony) (4)

Nový ÚP (4)
Nová stavební místa
(1)
Budova Jednoty
Polorozpadlé soukromé Komplexní pozemkové
budovy
úpravy
Vlastnictví pozemků
pod budovami
Fojtova stodola
Areál zemědělského
podniku

Obchvat, omezení
tranzitní dopravy (2)
Kamionová doprava
(1)
Nedodržování rychlosti
– policejní kontroly
Nebezpečí pro cyklisty
Nebezpečí pro chodce
Chodníky na Mořkov +
vlakové nádraží

Využití obecních
pozemků jako
odpočinkové zóny –
lavičky

Osvětlení v obci +
prodloužení osvětlení
na vlakové nádraží
Počet autobusových
zastávek (2)
Spojení zastávek do 1
(Mořkov + VM)
Rozdílné jízdné –
ODIS, VEOLIA
Mělo by se stavět
„dokola“ (2)
Zastaralý, omezený
územní plán (2)
Změna územního
plánu, rozšíření
stavebního území (1)
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Revitalizace areálu JZD
Vnější rekonstrukce
školy, školky (1)
Rekonstrukce centra –
placu
Nedokončení cesty za
Fojtovou stodolou (1)
Cesta na Kacabaju
okolo Mikudů
Chybí demolice
starých, vybydlených
budov (1)
Fojtova stodola
Rekonstrukce Fojtovy
stodoly
Rekonstrukce budova
Sokola + lavičky
Budova nad přehradou
Rekonstrukce
hřbitovních zdí
Zbourání nákupního
střediska
Veřejný záchod
v centru

Komentář ke SWOT analýze
SWOT analýza Hodslavic ukazuje na jedné straně na problémy, které vyplývají
z polohy a dispozice obce, zejména vzhledem k délce obce a jejímu rozložení podél
průjezdní silnice první třídy, analýza poukazuje na sníženou bezpečnost v blízkosti
průjezdní komunikace s hustou tranzitní kamionovou dopravou.
Jako důležité prvky se objevují aktivní lidé jako nositelé rozvoje, strategický tým je si
vědom historických kořenů a tradic i výhodné polohy Hodslavic v podhůří Beskyd,
avšak pro větší turistické využití by bylo potřeba další bezpečné komunikační
propojení zejména pro cyklisty. V obci je sice dostatek stavebních míst, ale jsou
často bezdůvodně blokovány jejich vlastníky i s určitou dávkou „falešného
patriotismu“. K lepším možnostem s nakládáním s pozemky by měl přispět nový
právě zpracovávaný územní plán obce. Důležitým prvkem v životě obce je škola,
která má předpoklady otevřít se pro vzdělávání všech občanů.
Největšími ohroženími se jeví těžba uhlí a břidlicového plynu, stejně jako nedostatek
pitné vody a případná závislost na vodárenské společnosti.
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6. AUDIT ZDROJŮ OBCE HODSLAVICE
Jaké klíčové zdroje máme v Hodslavicích?
A
Lidský
potenciál

B
Využití
území

Územní
plán (řeší
stav. místa,
soc. byty,
krajinu...)
(4)
2 Pracovní
Plné využití
příležitosti (3)
území obce
v souladu
s životním
prostředím
(1)
3 Nezaměstnanost Poloha
(1)
Hodslavic
(1)
1 Lidé
- aktivní
- podnikající
(4)

4

C
Vzdělanost a
obecní
společenství
Škola + MŠ
(1)

D
Přírodní
zdroje

E
Finance

F
Služby

„Voda“
(3)

Dotace +
sponzoři (1)

Udržení
současné
vybavenosti
v obci (1)

Škola (1)

„Půda“
(1)

Spravedlivé
rozdělování
finančních
zdrojů mezi
centrem a
obcí (1)

Pečovatelský
dům (1)

Fungující
společenství
lidí, občanů
Hodslavic,
vycházející
z dobrých
rodinných
základů a
vztahů (1)
Činnost
spolků (1)

Komentář k auditu zdrojů
Zásadním zdrojem pro strategický tým je Lidský potenciál Hodslavic, který je také
nositelem pracovních příležitostí, dále využití možností území a vzdělanost obyvatel
spolu s obecním společenstvím postaveným na rodinných základech.
Za nejdůležitější přírodní zdroje jsou označeny voda a půda, která i s ohledem na
nízký koeficient ekologické stability je ohrožena zemědělskou výrobou a hrozí jí
degradace. Ve službách uvedený pečovatelský dům je pouze jednou z možností
služeb poskytovaných stárnoucí populaci a v průběhu 15 let trvání strategie se
možná objeví i jiné pro obec i seniory výhodnější řešení.

31

7. STRATEGICKÉ PRIORITY OBCE A JEJICH
ČLENĚNÍ
Vize Hodslavic 2028
Obec Hodslavice, rodiště Františka Palackého, staví na tradicích a dobré
poloze v podhůří Beskyd. Je příjemným domovem všem občanům.
Je dobře dostupná, jak po silnici, tak sítí turistických i cyklistických tras.
Obec se rozvíjí v oblasti služeb a sociálního zabezpečení pro všechny věkové
kategorie. Zajišťuje příležitosti pro dostupné bydlení seniorů a mladých rodin.
Hodslavice jsou soběstačné v nakládání s vodami, mají realizovány komplexní
pozemkové úpravy i krajinotvorná a protipovodňová opatření.
Obec je společenství ekologicky smýšlejících občanů, kteří se zodpovědně
starají o životní prostředí.
V obci funguje moderní ZŠ a MŠ jako komunitní centrum a je využívána k CŽU
všech občanů.
Hodslavice žijí bohatým kulturním, sportovním i společenským a spolkovým
životem, vyhledávaným i návštěvníky.
Obec vytváří podmínky, podporuje a propaguje činnost místních řemeslníků,
podnikatelů a zemědělců.
Hodslavice mají kvalitní a aktuální územní plán s vazbou na strategii.
Zkvalitnění života přispívá odklonění kamionové dopravy mimo obec.

Priorita 1

Kvalita života

Bude udržen rozsah zdravotní péče a služeb. Obcí jsou plánovány,
zprostředkovány a podporovány sociální služby na základě zjištěných potřeb
občanů. Je zajišťováno bezbariérové bydlení pro potřebné. Jsou využívány
komunitní a technické způsoby pro zvýšení bezpečnosti občanů.
Opatření 1.1
Využít obecní budovy k soustředění zdravotní péče do objektu s bezbariérovým
přístupem v blízkosti autobusové dopravy.
Opatření 1.2
Připravit efektivní systém pro zjišťování potřeb občanů (např. využít termíny voleb
pro dotazníky).
Opatření 1.3
Zapojit se do komunitního plánování sociálních služeb v regionu.
Opatření 1.4
Dle zjištěných potřeb zajišťovat a zprostředkovávat dodavatelské i svépomocné
sociální služby (dovoz obědů, úklid, denní stacionář, hospicová péče…).
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Opatření 1.5
Posilovat vnímavost občanů s ohledem na bezpečnost v obci.
Opatření 1.6
Budovat nové bezbariérové byty pro seniory a mladé rodiny

Priorita 2

Historické dědictví – cestovní ruch

Jsou budovány a rozšiřovány naučné stezky a cyklotrasy v obci tak, aby
navazovaly na trasy v okolí a zvyšovaly dostupnost a přitažlivost památek
v obci. Vodní nádrž Kacabaja je využívána jako rekreační a sportovní centrum.
Jsou podporovány tradiční sportovní a společenské akce pořádané spolky.
Opatření 2.1
Budovat naučné stezky po památkách a zajímavostech a umisťovat na nich, stejně
jako na cyklotrasách, informační tabule.
Opatření 2.2
Rozšiřovat rekreační a sportovní možnosti nádrže Kacabaja pro všechny věkové
kategorie.
Opatření 2.3
Využívat zvláštní atmosféru kostelíku ke kulturním a společenským příležitostem.
Opatření 2.4
Pořádat tradiční Den obce a rozšiřovat jeho program pro návštěvníky.
Opatření 2.5
Propagovat Hodslavice ve všech médiích a při všech vhodných příležitostech.

Priorita 3

ŽP, krajina, odpady, příroda

V Hodslavicích jsou zodpovědně využívány přírodní zdroje a podporována
soběstačnost v zásobování pitnou vodou, rozšiřována péče o životní
prostředí, podporováno ekologické nakládání s odpady, stejně jako ekologické
vytápění. Jsou zaváděna protipovodňová opatření, je podporováno využívání
půdy k tradičnímu zemědělství. Jsou realizována krajinotvorná opatření
k udržení vody v krajině.

Opatření 3.1
Vzdělávat občany ke třídění odpadu, ekologickému vytápění, využívání
obnovitelných zdrojů energie a využívání dešťové vody k zalévání.
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Opatření 3.2
Rozšiřovat zdroje pitné vody a zachovat vodovod ve vlastnictví obce.
Opatření 3.3
Budovat kanalizační systém a volit efektivní systém čištění odpadních vod.
Opatření 3.4
Zohledňovat v ÚP ochranu půd v extravilánu obce a prostupnost krajiny v rámci
komplexních pozemkových úprav.
Opatření 3.5
Plánovat a realizovat krajinotvorná a protipovodňová opatření (ÚP).
Opatření 3.6
Vytvářet tlak na odpovědné orgány a osoby k realizaci odlehčovacích opatření
v průjezdní dopravě.

Priorita 4

Vzdělávání a CŽU

Žáci MŠ a ZŠ jsou připravováni k praktickému životu. V obci jsou nabízeny
kurzy celoživotního učení pro všechny generace. Vzdělávání je propagováno a
nabízeno i občanům okolních obcí. Jsou zajišťovány prostředky pro
modernizaci výuky a jejího zázemí.
Opatření 4.1
Využívat dotačních možností k modernizaci vzdělávacích zařízení a výuky.
Opatření 4.2
Podporovat vzdělávání pedagogů včetně lektorů pro CŽU.
Opatření 4.3
Podporovat spolupráci ZŠ s málotřídními školami v okolí.
Opatření 4.4
Založit a rozvíjet komunitní školu dle potřeb občanů.
Opatření 4.5
Nabídkou mimoškolních aktivit pomáhat rodinám.
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Priorita 5

Lidé a veřejný prostor – spolupráce

Je podporována spolková činnost, spolupráce mezi spolky a
aktivity spolků pro širokou veřejnost pro udržování mezilidských a
sousedských vztahů. Jsou budována a udržována místa pro setkávání ve
veřejném prostoru.

Opatření 5.1
Podporovat akce realizované za spolupráce více spolků.
Opatření 5.2
Diferencovat podporu spolkům podle jejich aktivit ve veřejném prostoru.
Opatření 5.3
Podporovat zapojení mladých do spolkové činnosti.
Opatření 5.4
Oceňovat činnost celoročních vedoucích.
Opatření 5.5
Podporovat občanské aktivity jednotlivých generačních a zájmových skupin.
Opatření 5.6
Udržovat tradiční obecní akce (vítání občánků, Den matek, ocenění žáků školy,
setkání jubilantů)
Opatření 5.7
Informovat občany ve zpravodaji, webu, obecním rozhlase.

Priorita 6

Podnikání, zaměstnání, finance

Hodslavice systematicky spolupracují s podnikateli na principu vzájemné
výhodnosti. V obci jsou podporováni začínající podnikatelé, zejména
řemeslníci a poskytovatelé služeb. V rámci zakázek malého rozsahu jsou
přednostně oslovováni místní podnikatelé. Pro rozvoj podnikání, stejně jako
pro další oblasti, jsou využívány možnosti projektů v MAS.

Opatření 6.1
Seznamovat s možnostmi v rámci Místní akční skupiny a motivovat všechny subjekty
k podávání inovativních rozvojových projektů schopných získat financování LEADER.
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Opatření 6.2
Vytvářet podmínky pro zaměstnávání sociálně slabých a handicapovaných občanů
v místě.
Opatření 6.3
Zapojovat podnikatele do strategických a plánovacích procesů obce.

Priorita 7

Obecní infrastruktura, doprava

V rámci tvorby nového a průběžně aktualizovaného územního plánu je
rozvíjena infrastruktura obce, zejména s důrazem na stavební místa, průchozí
dopravu a využití zanedbaných objektů. Zrekonstruované centrum obce nabízí
dostatek odpočinkových zón a zázemí pro návštěvníky. Je komplexně řešena
tranzitní doprava s ohledem na bezpečnost.

Opatření 7.1
Zrealizovat komplexní pozemkové úpravy na katastru obce, nový územní plán
průběžně aktualizovat s důrazem na dostatečné území vhodné k zástavbě.
Opatření 7.2
Vyvíjet úsilí k dokončení Palačovské spojky nebo jiného opatření k omezení tranzitní
dopravy Hodslavicemi.
Opatření 7.3
Vyvíjet úsilí k využití zanedbaných, opuštěných objektů (areál zemědělského
družstva, Fojtova stodola).
Opatření 7.4
Postupně rekonstruovat a oživit centrum obce, doplnit je odpočinkovými zónami,
zařízením pro společenské a kulturní akce a sociálním zázemím pro návštěvníky.
Opatření 7.5
Prodlužovat a doplňovat chodníková tělesa a zvyšovat bezpečnost chodců podél
veřejných komunikací I. a II. třídy. Propojit místní komunikace pro pěší a cyklisty na
záhumení od Fojtovy stodoly směrem na Hostašovice.
Opatření 7.6
Udržovat veřejné budovy a osvětlení v dobrém stavu, snižovat jejich energetickou
náročnost.
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8. KALENDÁŘ AKTUALIZACE STRATEGIE
V roce 2016 bude provedena první evaluace a aktualizace tohoto strategického
plánu.
Aktualizace bude provedena společně s evaluací za použití stejných týmových
metod, jakými byla strategie vytvořena, facilitovaně v občanském komunitním týmu.
Další evaluace a aktualizace bude vždy ve tříletých intervalech (2019, 2022….)
se zapojením občanské společnosti, všech sektorů a napříč politickými stranami
s využitím facilitované práce v týmu.
Pozn. Evaluací se rozumí srovnání dosažených výsledků s plánem, vyhodnocení a
nová úprava podmínek pro další období.

9. VAZBA STRATEGIE NA DALŠÍ
STRATEGICKÉ DOKUMENTY
MAS Lašsko, jejímž členem obec Hodslavice je, zatím nemá žádnou strategii.
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