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Zastupitelé obce Žďár nad Metují na svém zasedání, které se uskutečnilo dne
…………………………………, schválili strategický dokument Strategický plán
rozvoje

obce

Žďár

nad

Metují

2020

–

2025,

usnesením

……………………………….. Jedná se o základní plánovací dokument a zároveň nástroj pro řízení rozvoje obce na uvedené období.
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1 ÚVOD
Podle zákona o obcích, č. 128/2000 Sb., je program rozvoje základním plánovacím dokumentem obce. Strategický plán rozvoje obce Žďár nad Metují
2020–2025 představuje hlavní nástroj k řízení rozvoje obce Žďár nad Metují
na nadcházející roky.
Dokument formuluje představy o budoucím vývoji Žďáru nad Metují na základě analýzy současné situace a navrhuje konkrétní aktivity, které umožní
tyto představy uskutečnit.
Strategický plán napomáhá k přehlednému řízení rozvojových činností
zaměstnancům i zastupitelům obce. Dokument je využíván zejména při
rozhodování zastupitelstva, tvorbě rozpočtů či přípravě projektů. Strategie
rovněž zajišťuje vyšší připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu,
čímž pomáhá obci se ziskem vnějších finančních prostředků. Důležitým posláním strategie je také informování veřejnosti a místních podnikatelských
subjektů o směřování obce v dalších letech.
Strategický rozvojový plán je zpracován na střednědobý časový horizont,
tj. na 6 let. Plánovacím obdobím dokumentu jsou roky 2020–2025.
Dobrovolný svazek obcí Policko je realizátorem projektu s názvem: „Efektivní
a profesionální veřejná správa regionu DSO Policko“, reg. č. CZ. 03.4.74/
0.0/ 0.0./ 16_058/ 0007403 - Výzva č. 058 - Výzva pro územní samosprávné
celky (obce, kraje, sdružení a asociace ÚSC) v rámci Operačního programu
Zaměstnanost (OPZ), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního
rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na tvorbu strategických a koncepčních
dokumentů jednotlivých členských obcí DSO Policko, strategického dokumentu celého DSO a na vzdělávání úředníků a volených zástupců jednotlivých
obcí.
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Na zpracování strategického plánu rozvoje obce Žďár nad Metují se podílel
starosta, zastupitelé obce, veřejnost, DSO Policko a MAS Stolové hory, z.s.
ve spolupráci s dodavatelskou společností. Všichni zúčastnění měli možnost
vyjádřit svůj názor na nynější situaci v obci a formulovat své představy o budoucím vývoji Žďáru nad Metují.
Obyvatelé obce se zapojili do tvorby strategie prostřednictvím dotazníkového šetření a také v průběhu tří veřejných projednání strategického plánu.
Začátek spolupráce při sestavování dokumentu je datován na červen 2019.
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2 ANALYTICKÁ
ČÁST
Účelem analytické části je popis současné situace ve Žďáru nad Metují.
Na základě poznatků a zjištěných pozitivních, resp. negativních stránek obce
lze vyvodit závěry a stanovit budoucí kroky významné pro rozvoj obce.
Na

základě

výsledků

analytické

části

bude

formulována

návrhová

a implementační část tohoto dokumentu.

2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
Charakteristika obce obsahuje komplexní zhodnocení současné situace
v obci. Kapitola se zabývá hlavními rozvojovými problémy obce a také definuje jejich příčiny. Analýza obce je zasazena do prostorového kontextu, situace ve Žďáru nad Metují je tedy porovnána se situací v ORP Náchod a Královéhradeckém kraji.

2.1.1 Historické souvislosti
První zmínka o obci Žďár nad Metují pochází z roku 1213. V této době začali
břevnovští mniši zakládat trvalá obydlí, kácet lesy a zúrodňovat půdu v oblasti. V roce 1294 se k území přidala ještě část Bavorov a vznikla tak dnešní
podoba katastru obce. Nicméně za první autentickou písemnou zprávu o Žďáru lze považovat až záznam v urbáři Břevnovského kláštera z roku 1406.
Žďár nad Metují se řadí mezi nejstarší obce na Policku.
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2.1.2 Poloha obce a přírodní podmínky
V současnosti má obec 665 obyvatel (stav k 31. 12. 2018). Žďár nad Metují
se nachází zhruba 2 km od města Police nad Metují a náleží do správního obvodu obce s rozšířenou působností Náchod v Královéhradeckém kraji. Obec je
členem euroregionu Glacensis, mikroregionu DSO Policko, MAS Stolové hory,
z.s. a Společnosti pro destinační management Broumovska.
Celková výměra obce činí 817 ha. Obec se nachází v katastrálním území Žďár
nad Metují (okres Náchod); 795186.
V blízkém sousedství Žďáru nad Metují leží několik obcí. Na východní hranici
sousedí Žďár s obcí Bukovice, kde žije 350 obyvatel. Západně se nachází
obec Česká Metuje s 298 obyvateli a jižně leží obec Velké Petrovice se
421 obyvateli.
Zhruba 19 km jižně od Žďáru nad Metují se nachází město Náchod a asi
60 km od obce leží krajské město Hradec Králové.
Žďár nad Metují leží na komunikaci II. třídy č. 301, která spojuje Polici nad
Metují s Trutnovem. V území se nachází ještě silnice III. třídy č. 30122.
Ostatní komunikace v obci mají charakter místních obslužných. Na katastrálním území obce se nenachází žádná silnice I. třídy. Obcí prochází železniční
trať s číslem 026 Týniště nad Orlicí – Otovice zastávka, v obci je vlaková stanice Žďár nad Metují.
Žďár nad Metují má poměrně kompaktní prostorovou strukturu, kdy veškerou
dostupnou vybavenost obce mají občané v docházkové vzdálenosti.
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Obrázek 1: Poloha a katastrální území obce Žďár nad Metují
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
Podkladová mapa: Základní mapa 1:10 000 ČÚZK (2019)

Z hlediska využití území převládá v oblasti orná půda, lesy a louky. Zástavba
se rozkládá pouze na malé ploše. Tento fakt ukazuje na venkovský charakter
území s velkým množstvím přírodních ploch a nižším podílem ploch zastavěných.
V katastru obce se nachází vodní toky Dunajka a Metuje. Dunajka vzniká
soutokem Hlavňovského a Pěkovského potoka v obci Bukovice. Řeka Metuje
pramení v Broumovské vrchovině u Hodkovic, západně od Adršpašských skal.
Žďár nad Metují má v intravilánu obce podél řeky Dunajky stanovené záplavové území i aktivní zóny.
Podle klimatické rajonizace ČR (E. Quitt) patří asi dvě třetiny Žďáru nad Metují do mírně teplé oblasti MT2. Tato klimatická oblast se vyznačuje mírně
vlhkým a chladným létem, krátkým a mírným jarem i podzimem a normálně
dlouhou zimou. Srážkový úhrn činí 700 – 800 mm za rok. Menší část kata-
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strálního území se nachází v chladnější oblasti CH7, jedná se o severní část
obce. V celé oblasti převládají větry západních směrů.
Geomorfologicky se obec nachází v oblasti České vysočiny a patří do celku
Krkonošsko-jesenické subprovincie (Orlická oblast). Hlavní geologické typy
tvoří slínovce, spraše a sprašové hlíny a v okolí vodních toků nivní sedimenty
– viz obrázek 2. Průměrná nadmořská výška obce dosahuje přibližně 441
metrů nad mořem.

Obrázek 2: Geologická mapa Žďáru nad Metují
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.,
Podkladová mapa: Základní mapa 1: 25 000, ČÚZK (2019); Geologická mapa 1:50
000, Česká geologická služba (2019)
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2.2 OBYVATELSTVO
Žďár nad Metují měl nejvíce obyvatel kolem roku 1880, kdy populace obce
čítala zhruba 750 obyvatel. V roce 1824 byla v obci zřízena první škola,
v roce 1856 byl v obci vybudován vodovod a v roce 1875 byla otevřena železniční

trať

Choceň-Broumov.

Tyto

skutečnosti

napomohly

tomu,

že v 19. století zažil Žďár nad Metují vysoký populační růst.
Nejméně obyvatel žilo ve Žďáru nad Metují naopak v roce 1991 a to pouhých
454 obyvatel. Z uvedených údajů je zřejmé, že počet obyvatel historicky významně kolísal, což je dáno zejména odlehlejší polohou obce a také její blízkostí s polskými hranicemi.
V posledních letech počet obyvatel obce výrazně roste. Tento fakt je zapříčiněn intenzivním rozvojem výstavby rodinných domů, budováním obecních
bytů i přítomností veškeré základní občanské vybavenosti. Přehled vývoje
počtu obyvatel obce Žďár nad Metují je uveden na obrázku 3.

Počet obyvatel obce od roku 1869
800

Počet obyvatel

750
700
650
600
550
500
450
400
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2018

Rok

Obrázek 3: Vývoj počtu obyvatel v obci Žďár nad Metují od roku 1869
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze
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Ve Žďáru nad Metují žije v současnosti celkem 665 obyvatel, z toho
336 mužů a 329 žen. Průměrný věk obyvatel obce je 40,4 let, což je nižší
hodnota, než je celorepublikový průměr (průměrný věk ČR 42,3 let). Průměrný věk v Královéhradeckém kraji je 43,1 let.
Věkové složení Žďáru nad Metují tedy reflektuje vyšší podíl mladších obyvatel
obce, z nichž většina je v produktivním věku.
Podle obrázku 4 je patrné, že nejvíce převažuje věková skupina od 40 do 44
let. Hojně zastoupena je také kategorie dětí a mládeže. Tento pozitivní ukazatel je dán zejména fungujícími školskými zařízeními v obci. Z věkové pyramidy je dále patrné, že počet mužů a žen v obci je velmi vyrovnaný. Rozložení věkové pyramidy značí současnou demografickou situaci, obecně je pro
obce nejvýhodnější co nejširší základna.

Obrázek 4: Věková pyramida obyvatel v obci Žďár nad Metují k 31. 12. 2018
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze
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Hustota zalidnění činí 81 obyv./km2, což je v porovnání s okresem Náchod
podprůměrná hodnota (okres Náchod – 130 obyv./km2). Tato skutečnost je
způsobena venkovským charakterem osídlení a odlehlejší polohou obce vůči
regionálním centrům. Nízká hustota zalidnění značí nutnost vyšších investic
obce především do technické infrastruktury.

Vývoj počtu obyvatel mezi lety 2014 - 2018
103,5
Počet obyvatel (%)
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99
2014
Žďár nad Metují
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SO ORP Náchod

2017

2018

Královéhradecký kraj

Obrázek 5: Vývoj počtu obyvatel mezi lety 2014 až 2018
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze

Na obrázku 5 můžeme pozorovat zajímavý jev, kdy počet obyvatel vyšších
správních celků obce Žďár nad Metují v posledních pěti letech stagnuje,
až mírně klesá, ale v samotné obci je trend opačný, tedy počet obyvatel obce
narůstá.
Tento fakt je zapříčiněn zejména stěhováním lidí z měst do klidnějších venkovských oblastí v Královéhradeckém kraji. Pro samotnou obec Žďár nad Metují je tento růst počtu obyvatel velice pozitivní, neboť indikuje vysoký rozvojový potenciál a zájem nových občanů o přistěhování se do obce. Příchod
mladých rodin zmírňuje proces stárnutí obyvatelstva a vyrovnává demografickou situaci v obci. Pro posílení budoucího růstu a udržení stávajících obyvatel bude nutné investovat do občanské infrastruktury a posílit nabídku služeb v obci.
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Obrázek 6 predikuje vývoj počtu obyvatel na území Královéhradeckého kraje.
Počet obyvatel v kraji by měl až do roku 2030 soustavně klesat. Předpokladem je, že na území obce Žďár nad Metují do roku 2030 ubude asi 3,5 %
obyvatel oproti současnému stavu. Celkový pokles počtu obyvatel by tak
neměl překročit hranici 640 trvale bydlících obyvatel v obci. Snižování počtu
obyvatel souvisí především se stárnutím obyvatelstva a migrací lidí do měst.
Z obrázku 6 je patrné, že počet lidí v městských regionech kraje se bude naopak zvyšovat.
Jelikož se v současnosti počty obyvatel v obci Žďár nad Metují neustále zvyšují, je otázkou, zdali se tyto scénáře, předpokládající pokles počtu obyvatel
v obci, naplní.

Obrázek 6: Prognóza vývoje počtu obyvatel do roku 2030
Zdroj: Magistrát města Hradec Králové (2019): Prognóza vývoje obyvatelstva města
a SO ORP Hradec Králové na období 2018 - 2050
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Vývoj indexu stáří v obci je patrný na obrázku 7. Velikost indexu stáří nižší
než sto, indikuje vyšší podíl dětské složky obyvatel v obci, oproti starším občanům. Index stáří ve Žďáru nad Metují se v posledních pěti letech postupně
zvyšuje, v roce 2018 však činil pouze 88,6. Vývoj indexu stáří tedy odpovídá
celorepublikovému trendu postupného stárnutí obyvatelstva.
Index stáří činí v České republice průměrně 122,1. Při porovnání s touto
hodnotou tedy vykazuje Žďár nad Metují stále výrazně nižší hodnoty. Velikost
indexu stáří značí v současnosti příznivý demografický stav v obci.

Index stáří

2016

88,6

2015

87,4

73,8

2014

80,8

74,4

Poměr počtu obyvatel ve věku nad 65 let ku počtu obyvatel ve věku do 14 let

2017

2018

Obrázek 7: Vývoj indexu stáří v obci Žďár nad Metují od roku 2014 do roku 2018
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze
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Počet obyvatel
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Obrázek 8: Pohyb obyvatelstva v obci Žďár nad Metují mezi lety 2002 až 2018
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze

Z obrázku 8 je jasně patrné, že migrace obyvatel má zásadní vliv na růst počtu obyvatel v obci. Tento trend se projevoval zejména od roku 2002 do roku
2010, kdy se téměř každý rok přistěhoval do obce vysoký počet nových obyvatel. Výraznější výkyv byl pouze v roce 2005. Nejzásadnější byl rok 2007,
kdy se do Žďáru nad Metují přistěhovalo 32 nových občanů. Přirozený přírůstek v obci je víceméně stabilní a nezaznamenává výraznější výkyvy, nejvyšší
přirozený přírůstek byl v obci zaznamenán v roce 2005.
Z porovnání údajů o pohybu obyvatelstva a indexu stáří vychází, že v minulosti se do obce přistěhovalo velké množství mladých rodin s dětmi. V poslední době se tento vývoj stabilizoval a přirozený přírůstek ani přírůstek migrací nezaznamenávají výraznější kolísání. Obyvatelstvo obce je relativně
mladé, s vysokým zastoupením dětské složky obyvatel. Pokud obec bude
chtít současný počet obyvatel zachovat, případně ještě posílit, bude nutné
udržet v obci fungující školská zařízení, základní občanskou vybavenost a do
budoucna vytvořit rozvojové plochy pro výstavbu.
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Vzdělanostní struktura (v %)
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Obrázek 9: Vzdělanostní struktura obyvatel Žďáru nad Metují, ORP Náchod a Královéhradeckého kraje
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze

Z obrázku 9, který srovnává vzdělanostní strukturu v obci Žďár nad Metují,
ORP Náchod a Královéhradeckém kraji nelze pozorovat významné odchylky
úrovně vzdělání. Obec má nepatrně vyšší zastoupení v kategorii obyvatel se
středním vzděláním bez maturity. Žďár nad Metují má naopak nižší podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva oproti sledovaným vyšším správním
celkům. Tento jev je pro menší obce typický a rozdíl není nikterak výrazný,
nižší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je dán především vzdáleností
nejbližší státní vysoké školy, která leží v Hradci Králové.
Na základě sledovaných údajů lze konstatovat, že v celkovém srovnání vzdělanosti obyvatelstva se obec Žďár nad Metují výrazně neodchyluje od průměru vyšších správních celků.
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2.3 EKONOMIKA A SITUACE NA TRHU PRÁCE
Dle registru ekonomických subjektů bylo v obci Žďár nad Metují registrováno
celkem 126 podnikatelských subjektů (k 31. 12. 2018). Mezi převažující činnosti místních podnikatelů patří odvětví velkoobchodu a maloobchodu, významné zastoupení má také stavebnictví, zemědělství, lesnictví a rybářství
a také profesní a vědecké činnosti. Velkoobchod a maloobchod zahrnuje
všechny činnosti související s obchodem a opravami motorových vozidel
a motocyklů. Ve srovnání s okolními obcemi se jedná o typické rozložení sekcí podnikatelských subjektů, pouze podíl průmyslu je ve Žďáru nad Metují
zastoupen méně. Přehled hlavních činností podnikatelských subjektů ve Žďáru nad Metují je uveden na obrázku 10.

Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti
Ostatní činnosti
Kulturní a rekreační činnosti
Vzdělávání
Veřejná správa a obrana
Administrativní činnosti
Profesní a vědecké činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví
Informační činnosti
Ubytování a pohostinství
Doprava a skladování
Velkoobchod a maloobchod
Stavebnictví
Průmysl celkem
Zemědělství, lesnictví, rybářství

0
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15

Registrované podniky (v %)

20

25

30

Obrázek 10: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti ve Žďáru nad Metují
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze
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Dle posledního Sčítání lidí, domů a bytů, dále jen SLDB, z roku 2011 bylo
v obci Žďár nad Metují evidováno celkem 304 ekonomicky aktivních občanů,
z toho 243 osob bylo zaměstnanců, 9 zaměstnavatelů, 26 lidí pracovalo na
vlastní účet a 18 osob bylo nezaměstnaných. Ekonomicky neaktivních lidí bylo 302, větší část z tohoto počtu zaujímali nepracující důchodci, kterých bylo
123, počet studentů byl 99.
Index podnikatelské aktivity obce Žďár nad Metují činí 0,19 – viz obrázek 11.
Index podnikatelské aktivity představuje podíl registrovaných podnikatelských subjektů v oblasti a celkového počtu obyvatel. Ve Žďáru nad Metují se
jedná o nižší hodnotu indexu při porovnání s okolními obcemi i se SO ORP
Náchod. Případné zvýšení podnikatelské aktivity v obci může vést k rozvoji či
alespoň k zachování místních služeb a podpoře veřejného života v obci.

Index podnikatelské aktivity
0,29

0,28

0,26

0,22

0,19

Žďár nad
Metují

Bukovice

Česká Metuje

Velké
Petrovice

SO ORP
Náchod

Obrázek 11: Index podnikatelské aktivity v obci Žďár nad Metují, v sousedních obcích
a v ORP Náchod
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze

Vývoj podílu nezaměstnaných osob je ve všech sledovaných celcích téměř
shodný s prakticky lineární křivkou, která stabilně klesá – viz obrázek 12.
V listopadu 2018 došlo ke skokovému zvýšení nezaměstnanosti ve Žďáru nad
Metují a současný podíl nezaměstnaných osob v obci tedy činí 2,8 % (červen
2019).
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Žďár nad Metují má nicméně dlouhodobě nižší podíl nezaměstnaných osob,
než je v Královéhradeckém kraji. Oproti SO ORP Náchod má Žďár nad Metují
dlouhodobě nižší nezaměstnanost o více než jedno procento.

Podíl nezaměstnaných osob (v %)

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti
7
6
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2
1
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Žďár nad Metují
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SO ORP Náchod

2018

2019

Královéhradecký kraj

Obrázek 12: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v obci Žďár nad Metují a ve vyšších
správních celcích
Zdroj: MPSV (2019): Integrovaný portál MPSV – statistiky
Pozn. Data před rokem 2013 jsou zpracována podle jiné metodiky, proto nejsou
v tomto grafu zahrnuta

Tyto údaje značí velmi dobrou ekonomickou kondici v obci a také dostupnost
pracovních míst v oblasti, především díky blízkosti města Police nad Metují.
Pro další rozvoj obce je důležité udržet nízkou míru nezaměstnanosti.
Od roku 2014 se počet uchazečů o práci v obci Žďár nad Metují snižoval
z původních 21 na 4 v roce 2018. V současnosti počet uchazečů o práci opět
mírně vzrostl na 12.
Počet volných pracovních míst od roku 2014 mírně rostl až na 3 místa v roce
2018. Počet volných míst se tedy za sledované období nijak výrazněji neměnil. Volných pracovních míst je však neustále méně, než je uchazečů o práci.
Pro občany Žďáru nad Metují v současnosti není dostatek volných pracovních
míst a mohou tak pociťovat problémy při shánění práce. Přehled vývoje počtu
dosažitelných uchazečů o práci a volných pracovních míst v obci je znázorněn
na obrázku 13.
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Dosažitelní uchazeči a volná pracovní místa
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Obrázek 13:Vývoj počtu dosažitelných uchazečů o práci a volných pracovních míst
v obci Žďár nad Metují
Zdroj: MPSV (2019): Integrovaný portál MPSV – statistiky

Ze Žďáru nad Metují v roce 2011 celkově vyjíždělo do zaměstnání či do škol
177 osob. Do zaměstnání vyjíždělo 130 osob, což je téměř polovina všech
ekonomicky aktivních obyvatel v obci. Nejčastějším cílem dojížďky bylo město Police nad Metují, což potvrzuje silné socioekonomické napojení obce na
toto nedaleké město. Občané dále nejčastěji dojíždějí do Hronova, Náchoda
a dalších obcí regionu. Pouze 2 občané vyjížděli do zaměstnání mimo Královéhradecký kraj.
Tabulka 1: Vyjíždějící do zaměstnání a do škol z obce Žďár nad Metují v roce 2011

Žďár nad Metují - vyjíždějící celkem

177

v tom

130
11
109
4
2
4
47
5
42

vyjíždějící do zaměstnání
v tom
v rámci obce
do jiné obce okresu
do jiného okresu kraje
do jiného kraje
do zahraničí
vyjíždějící do škol
v tom
v rámci obce
mimo obec

Zdroj: ČSÚ (2019): SLDB 2011
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Z údajů vyplývá, že zhruba polovina ekonomicky aktivních obyvatel za prací
nevyjíždí a pracuje přímo v obci. Zejména tato skupina obyvatel představuje
kupní sílu pro místní obchod a služby. V rámci zachování veřejného života
v obci ve všedních dnech je tedy důležité, aby se skupina pracujících přímo
v obci Žďár nad Metují výrazně nezmenšovala.
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2.4 VYUŽITÍ PŮDY A ZEMĚDĚLSTVÍ
Celková rozloha katastrálního území Žďáru nad Metují je 816 ha. Téměř
50 % z této rozlohy zaujímá zemědělská půda (398 ha). Zemědělskou půdu
tvoří orná půda 253 ha, zahrady 8 ha, ovocné sady 4 ha a dominantní zastoupení mají také trvalé travní porosty – 133 ha. Další významnou složku
představují lesy, které zabírají 368 ha z celkové rozlohy katastru obce. Rozloha vodních ploch činí 3 ha. Zastavěná plocha se rozkládá pouze na 11 ha.
Z toho vyplývá, že zastavěná plocha je poměrně malá a zástavba odpovídá
venkovskému charakteru území, viz obrázek 14. Území obce se nachází
v členitém terénu se značným zastoupením živočišné výroby.

Obrázek 14: Využití území
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
Podkladová mapa: Základní mapa 1: 10 000, ČÚZK (2019); Corine Land Cover,
CENIA (2019)
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Významným zemědělským podnikem je družstvo Ostaš. Rostlinná výroba
je zaměřena především na výrobu krmiv. Družstvo nejvíce pěstuje řepku,
krmnou pšenici, jarní ječmen, silážní kukuřici a tritikále. Z živočišné výroby
se nejvíce chovají dojnice. Družstvo se dlouhodobě specializuje na výrobu
mléka, v roce 2006 modernizovalo stáje a má tak k dispozici v současnosti
také robotické stáje, které zajišťují vyšší produktivitu i welfare zvířat.
Dle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) spadá většina půd
v katastrálním území obce do klimatického regionu 7 – mírně teplý, vlhký.
Tento region zaujímá všechny vyšší části pahorkatin a v České republice
je plošně nejrozšířenější. Pozemky mají většinou mírný sklon s všesměrnou
expozicí. Půda je zde většinou bezskeletovitá s celkovým obsahem skeletu do
10 %. V katastrálním území obce jsou zastoupeny převážně velmi málo produkční půdy.
Z hlediska ohroženosti půdy erozí jsou půdy v katastrálním území obce Žďár
nad Metují neohrožené nebo mírně erozně ohrožené. Jedná se o velice pozitivní stav v porovnání se sousedními oblastmi, kde se již ve vyšší míře vyskytují také půdy silně erozně ohrožené.
V katastru obce zatím nebyly realizovány pozemkové úpravy. Pro zajištění
lepšího prostorového a funkčního uspořádání pozemků by obec měla do budoucna zájem komplexní pozemkové úpravy provést.
Zemědělská výroba v oblasti je regulována v souvislosti s přítomností
ochranných pásem vodních zdrojů. Ve Žďáru nad Metují se nachází ochranné
pásmo vodního zdroje Teplice nad Metují - Polická křídová pánev, jedná se
o podzemní zdroj pitné vody se stupněm ochrany PHO2b (také označení II.
stupeň vnější). Ve Žďáru nad Metují se dále nachází ochranné pásmo vodního
zdroje Stárkov - Polická křídová pánev, jež je rovněž podzemním zdrojem
pitné vody se stupněm ochrany PHO2b. V této oblasti může být omezeno nebo zakázáno použití některých přípravků na ochranu rostlin.
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Obrázek 15: Zonace CHKO Žďár nad Metují
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
Podkladová mapa: Základní mapa 1:50 000, ČÚZK (2019); Ústřední registr ochrany
přírody, Geoportál AOPK ČR (2019)
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Regulace zemědělství dále plyne z polohy obce v chráněné krajinné oblasti
Broumovsko (dále jen CHKO). Přírodní rezervace Ostaš a Přírodní park Kočičí
skály leží v I. zóně CHKO, kolem těchto maloplošných chráněných území leží
ochranná II. zóna CHKO a zbytek obce leží ve III. zóně CHKO. Zonace CHKO
na území obce je znázorněna na obrázku 15.
V zóně I je při zemědělské činnosti zakázáno měnit současné skladby a plochy kultur, měnit stávající vodní režim, hnojit, používat kejdu, silážní šťávy
a ostatní tekuté odpady, používat pesticidy a odstraňovat stromy a keře rostoucí mimo les. Při výkonu práva myslivosti je zakázáno zavádění intenzívních chovů zvěře (např. obory, farmové chovy, bažantnice).
V zóně II je při zemědělském hospodaření nutno velikost pozemkových bloků
přizpůsobit konkrétním podmínkám z hlediska ohrožení erozí. Stavby zemědělské výroby mohou být navrženy a budovány pouze v zastavěném území
sídel - v případě staveb živočišné výroby je nutno navrhovat a budovat stavby odpovídající úživnosti území, přírodním a ekologickým podmínkám. Stavby
musí také být začleněny do prostředí vhodným architektonickým řešením
i esteticky působící zelení. Ve druhé zóně je nutno udržovat ekologicky únosný přísun živin, zejména dusíku, omezovat úpravy vodního režimu s ohledem
na ekologické zájmy oblasti a chránit stromy a keře rostoucí mimo les.
V II. zóně CHKO je při výkonu práva myslivosti zakázáno zavádění intenzivních chovů zvěře.
Ve III. zóně CHKO, která zaujímá největší část obce Žďár nad Metují, je při
zemědělském hospodaření nutno vytvářet pozemkové bloky s přihlédnutím
ke konfiguraci terénu a s ohledem na ochranu zemědělského půdního fondu
proti erozi. Ochranná protierozní opatření, jako terasy, větrolamy a břehové
porosty, musí být zachována a udržována, případně obnovena. V případě návrhu a budování staveb pro živočišnou výrobu musí stavby kapacitně odpovídat úživnosti území, přírodním a ekologickým podmínkám, a přitom je nutné
preferovat ustájení na podestýlce. V území se musí udržovat ekologicky
únosný přísun živin, zejména dusíku. Používání pesticidů je přípustné pouze
v případech hrozícího nebezpečí přemnožení škůdců a kalamit. V území je
nutné zabezpečovat ochranu stromů a keřů rostoucích mimo les. Ve III. zóně
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CHKO je při výkonu práva myslivosti zakázáno zavádění intenzivních chovů
zvěře.
Koeficient ekologické stability pro katastrální území obce Žďár nad Metují činí
1,72. Koeficient ekologické stability je poměrové číslo, které stanovuje poměr
ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků v daném území.
Hodnoty od 1,01 do 2,99 indikují celkem vyváženou krajinu, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami.
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2.5 CESTOVNÍ RUCH
Mezi významná místa v obci patří pískovcová stolová hora Ostaš. Přírodní
rezervace Ostaš láká návštěvníky na soustavu skal, chodeb i jeskyní. Náhorní
plošina potom nabízí působivé výhledy do krajiny. Stolová hora Ostaš má
výšku 700 m. n. m. Na Ostaši jsou dva značené turistické okruhy (Horní labyrint a Dolní labyrint).

Obrázek 16: Výhled z Ostaše
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

Místní občany zejména v letních měsících omezuje vysoké množství turistů,
kteří míří na Ostaš. Doprava je problematická z důvodu nedostačující kapacity místních komunikací pro takto vysoký provoz. Frekventovaná doprava na
Ostaš s sebou přináší také nebezpečí pro chodce v této oblasti. Do budoucna
lze navíc předpokládat problém s nedostatečnými parkovacími plochami
v obci.
Ve Žďáru nad Metují se dále nachází Kaple Sv. Kříže na Ostaši. Původní kaple
z roku 1484 byla přebudována na románský kostel, ten byl v roce 1788
zbourán. V 19. století v místě opět vnikla zděná kaple, která se dochovala
dodnes.
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Obrázek 17: Přírodní rezervace Ostaš
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

Dalším významným místem je pramen Samaritánka s kamenným reliéfem
Krista se ženou. Hned u lesní cesty pod vodojemem je zřízen přepad, kde je
možné ochutnat tuto výbornou vodu. První vodovod, který přiváděl do obce
pitnou vodu, vedl právě z pramene Samaritánka. Od roku 2019 je možné pořídit si v obci dřevěnou turistickou známku a turistickou nálepku s vyobrazeným reliéfem pramene Samaritánka.
Kočičí skály jsou názvem menšího skalního města, které se nachází nedaleko
stolového vrchu Ostaš. Tento soubor skalních útvarů se vytvořil na úzké, ale
poměrně dlouhé plošině, zvané Kocouří hřbet. Největším masívem Kočičích
skal je skalní útvar Kočičí hrad, skrývající ve svém nitru romantickou soustavu průchodných chodbiček, průlezů, jeskyněk, průchodů a puklin. Kočičí hrad
je přístupný po zeleně značené turistické stezce.
V okolí Kočičích skal se nachází také jeskyně „Husitská mincovna“, kde si prý
husité ve skrytu skal sami razili peníze. Na jihovýchodním okraji Kočičích skal
se potom nachází Sluj Českých bratří, kde se prý po bitvě na Bílé hoře scházeli Čeští bratři před svým odchodem z vlasti.
Do budoucna obec plánuje zřídit muzeum zemědělství pro rozšíření nabídky
pro turisty.
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V tabulce 2 je uveden seznam památek na území města Žďár nad Metují evidovaných Národním památkovým ústavem. Uvedené kulturní památky mají
památkovou ochranu.
Tabulka 2: Seznam památek na území města Žďár nad Metují dle Národního památkového ústavu

NÁZEV

POPIS

Sousoší Kristus
na Hoře
Olivetské

Klasicistní sousoší s nespornou historickou a uměleckou hodnotou. Svým umístěním na frekventované turistické trase tvoří velmi zajímavý romantický a kulturní doplněk.

Kaple sv. Kříže

Pozdně klasicistní stavba se zcela netypickým půdorysem i hmotou, výrazně začleněná do povědomí původního českého osídlení i do krajiny.

Pamětní deska

Vtesaný reliéf a nápis připomínající konání nekatolických bohoslužeb v době třicetileté války.

Hrad Vlčinec,
zřícenina

Vrcholně středověký hrad - doklad kolonizačních aktivit
břevnovských benediktýnů v oblasti Policka.

Zdroj: www.pamatkovykatalog.cz, 2019

Mezi další památky ve Žďáru nad Metují patří kamenný sloup s nikou a litinovým křížem na Ostaši, kamenný kříž v polích pod osadou Ostaš, kamenný
sokl s litinovým křížem pod jihovýchodním úpatím Ostaše, kamenný kříž při
cestě mezi Ostašem a podjezdem trati, kamenný sloupek s torzem plechové
desky nad statkem č. p. 32, litinový kříž na kamenném sloupku před č. p. 32,
kamenný kříž před č. p. 58, památník bratří Thérových padlých za 1. světové
války, kamenný kříž u statku č. p. 4, kamenný kříž nad statkem č. p. 29,
památník

obětem

dvou

světových

válek

před

školou,

kamenný

sokl

s litinovým křížem před statkem č. p. 22, kříž před domem č. p. 25, litinový
kříž na kamenném sloupku před č. p. 21, kamenný sokl s litinovým křížem
u statku č. p. 1, č. p. 84 a před domem č. p. 16, kamenný kříž před statkem
č. p. 12, kamenný sokl se sousoším Nejsvětější Trojice před statkem č. p. 11
a kamenný sokl s litinovým křížem na Stínadlech.
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Obec nabízí pro své návštěvníky vyžití v zimním i letním období. V zimě jsou
v regionu upravovány stovky kilometrů běžeckých tras. Běžecké tratě Kladského pomezí jsou unikátní svou propojeností a vedou dokonce až na polské
území do národního parku Gór Stolowych. Limitující může být pouze nedostatek sněhu. V zimě jsou v provozu také dvě linky skibusů, jedna míří z Náchoda do Jestřebích hor a druhá potom rovněž z Náchoda do polského Karłówa.
Skibusy jsou v provozu od ledna do února.
V teplejších měsících můžou návštěvníci obce využít četné nabídky cykloturistiky. Na kole je možno dojet třeba do nedalekého Polska. Od června do
září jsou v provozu cyklobusy, které turisty odvezou i s kolem do Kladského
pomezí, polských Gór Stolowych, Adršpašsko-teplického skalního města nebo do Krkonoš. Mapa cyklistických a turistických tras je na obrázku 18.

Obrázek 18: Cyklomapa a turistická mapa Žďáru nad Metují
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
Podkladová mapa: Základní mapa 1:10 000, ČÚZK (2019)
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V oblasti se nachází také velké množství značených turistických tras, které
umožňují jak celodenní túry, tak nenáročné výlety pro rodiny s dětmi.
V okolí obce se nacházejí četné možnosti pro turistické aktivity. Atraktivnost
obce plyne zejména z její polohy v krásné přírodní oblasti CHKO Broumovska. Celá oblast dále těží z bezprostřední blízkosti česko-polské hranice.
V okolí obce jsou vyhledávaným cílem turistů Polické a Broumovské stěny.
V blízkosti Žďáru nad Metují leží město Police nad Metují se známým muzeem
stavebnice Merkur. Ve větší vzdálenosti od obce potom leží populární Teplicko-adršpašské skály.
Obec Žďár nad Metují leží na hlavní železniční trase Broumov - Meziměstí Náchod - Starkoč nebo Choceň. Vlaky jezdí směr Broumov i směr Náchod
přes den minimálně 1 x za hodinu. Turisté tedy mají možnost využít také
frekventovanou železniční dopravu.
Žďár nad Metují nabízí vlastní ubytovací kapacity v centru obce v nově otevřených apartmánech. Turistům je k dispozici 7 apartmánů se samostatnou
kuchyňkou a sociálním zařízením. V obci se nachází také restaurace, která je
k dispozici jak ubytovaným hostům, tak ostatním návštěvníkům. Restaurace
má otevřeno denně po celý týden.

Obrázek 19: Chatová osada a kemp Ostaš
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

Ubytování nabízí také chatová osada a kemp Ostaš, viz obr. 19. Návštěvníkům je k dispozici 9 chatek a tábořiště s kapacitou 20 stanů. Od května do
září je hostům k dispozici samoobslužný kiosek a hospůdka. V kempu se nacházejí také dětský park a dobíjecí stanice na elektrokola.
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2.6 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Kapitola Technická infrastruktura zahrnuje popis zásobování obce pitnou vodou, čištění odpadních vod, odpadového hospodářství, elektrické energie,
vytápění a dopravní obslužnosti a dopravní infrastruktury.

2.6.1 Zásobování pitnou vodou
V roce 1856 byl vybudován první vodovod z ostašské Samaritánky do obce
s primitivním dřevěným vedením. V roce 1933 byl vybudován nový vodovod,
který nahradil vodovod původní. V témže roce byl postaven také vodojem
a vybudováno nové potrubí v délce 4 522 m. V roce 2003 byla provedena
v obci rekonstrukce vodovodního řadu od potoka ke kovárně. Pitná voda
z vodovodního přivaděče Teplice n. M. - Bohuslavice n. M. je velice kvalitní.
Voda z Polické křídové pánve svým složením splňuje požadavky vody kojenecké.

2.6.2 Kanalizace a čištění odpadních vod
Původní kanalizační síť byla vybudována v roce 1933. Obecní kanalizace
je vybudována převážně z betonového potrubí. Celková délka kanalizačního
potrubí je přibližně 4 800 m. Na obecní kanalizaci je napojeno celkem
157 odběrných míst (převážně rodinných domů).
Čištění odpadních vod v obci probíhá decentralizovaně. Do obecní kanalizace
jsou vypouštěny předčištěné splaškové vody společně s dešťovými odpadními
vodami z domů. Do obecní kanalizace jsou zaústěny i povrchové dešťové odpadní vody z veřejných zpevněných ploch, komunikací a také záchytné zemní
příkopy, které odvádějí dešťové povrchové odpadní vody z luk a polí
(a to převážně v době jarního tání, nebo přívalových dešťů). Předčištění
splaškových odpadních vod od domů je prováděno odlišně, nejrozšířenější
způsob je prostá sedimentace a anaerobní vyhnívání v biologických septicích,
u novostaveb v domovních čistírnách odpadních vod. Méně rozšířené je už
zachycení splaškových vod v žumpě a přímé vypouštění ostatních vod do

29

Strategický plán rozvoje obce Žďár nad Metují 2020–2025

obecní kanalizace. Do obecní kanalizace jsou vypouštěny předčištěné splaškové odpadní vody i z jedné obecní čistírny odpadních vod pro 9 bytových
domů. Zbývající domy v obci nejsou napojeny na obecní kanalizaci. Svoje
odpadní vody předčišťují a vypouštějí individuálně do přilehlé vodoteče potoka Dunajka. Kanalizaci v obci spravuje VaK Náchod a.s.
Problematický je v současnosti stav kanalizačního potrubí dešťové kanalizace,
které by potřebovalo obnovu. Pro vyšší účinnost čištění odpadních vod by
bylo rovněž vhodné přebudovat stávající domovní septiky a žumpy na septiky
se zemními filtry. Septiky se zemními filtry zaručují účinnost čištění odpadních vod kolem 90 %, dochází tedy k takovému dočištění, které splňuje požadované limity a umožní bezproblémové vypouštění vod do přilehlé vodoteče. Pro vybudování nového trubního systému pro odvod odpadních vod v obci
se vyjádřilo také 54 % obyvatel v dotazníkovém šetření – viz obr. 20.

Obrázek 20: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

2.6.3 Odpadové hospodářství
Ve Žďáru nad Metují funguje systém svozu komunálních odpadů. Sběr komunálních odpadů je zajišťován individuálně do popelnic a kontejnerů. Inertní
odpad se shromažďuje do velkoobjemových kontejnerů. Recyklovatelný odpad je umisťován do speciálních nádob. Pro všechny typy odpadů je zajišťován pravidelný odvoz na místo dalšího zpracování či odstranění. Produkce
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odpadů dle jednotlivých kategorií je uvedena v tabulce 3. Z tabulky vyplývá,
že se postupně snižuje produkce směsného komunálního odpadu (SKO), ale
naopak narůstá podíl tříděných složek (plastové a skleněné obaly). Pro srovnání, každý občan ČR vytřídí ročně v průměru 20,7 kg papíru, 13,2 kg plastů
a 12,6 kg skla. Jako nedostatečné lze tedy hodnotit třídění papíru a lepenky.
Jeden občan Žďáru nad Metují vytřídí asi 3,5 kg papíru za rok, což ani zdaleka nedosahuje průměrné hodnoty ČR.
V obci se nachází sběrný dvůr, ve kterém mají občané mimo jiné možnost
odkládat také nebezpečný odpad v předem hlášených termínech. Předcházení
vzniku bioodpadů je zajišťováno kompostéry v domácnostech. Rostlinný materiál z údržby veřejné zeleně je shromažďován a dále zpracováván v komunitní kompostárně.
Obyvatelé Žďáru nad Metují si v současnosti stěžují na nedostatek kontejnerů
na tříděný odpad, tyto nádoby bývají často přeplněné, nebo se nacházejí příliš daleko od jejich bydliště. Místním se také nelíbí nedostatek odpadkových
nádob pro pejskaře. V dotazníkovém šetření se ale 80 % občanů vyjádřilo na
adresu odpadového hospodářství v obci kladně – viz obr. 21.

Obrázek 21: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
Pozn.: Hodnoceno jako ve škole, 1=nejlepší, 5= nejhorší

31

Strategický plán rozvoje obce Žďár nad Metují 2020–2025
Tabulka 3: Produkce odpadů Žďár nad Metují
Položka (t/rok)
Odpadní barvy a laky obsahující
organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky
(k. č. 080111)
Plastové obaly
(k. č. 150102)
Kompozitní obaly
(k. č. 150105)
Skleněné obaly
(k. č. 150107)
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
(k. č. 150110)
Pneumatiky
(k. č. 160103)
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod
čísly 16 02 09 až 16 02 12
(k. č. 160213)
Vyřazená zařízení neuvedená pod
čísly 16 02 09 až 16 02 13
(k. č. 160214)
Železo a ocel
(k. č. 170405)
Jiné stavební a demoliční odpady
(včetně směsných stavebních a
demoličních odpadů) obsahující
nebezpečné látky
(k. č. 170903)
Papír a lepenka
(k. č. 200101)
Baterie a akumulátory, zařazené
pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo
pod číslem 16 06 03 a netříděné
baterie a akumulátory obsahující
tyto baterie
(k. č. 200133)
Vyřazené elektrické a elektronické
zařízení neuvedené pod čísly 20 01
21, 20 01 23 a 20 01 35
(k. č. 200136)
Směsný komunální odpad
(k. č. 200301)
Objemný odpad
(k. č. 200307)

2017

2018

Průměr
2 roky

Kg/ob.
2018

1,11

0,22

0,66

0,33

9,3

11,57

10,44

17,40

46,4

0,19

23,30

0,29

8,95

11,13

10,04

16,74

0,66

0,21

0,435

0,32

0,42

0,12

0,27

0,18

0,12

X

0,12

0,18
(2017)

0,065

X

0,07

0,09
(2017)

4,92

10,57

7,75

15,89

X

0,28

0,28

0,4

3,28

2,35

2,815

3,53

0,018

X

0,018

0,03
(2017)

X

0,335

0,335

0,50

102,10

80,84

91,47

121,56

X

7,07

7,07

10,63

Zdroj: Roční hlášení o odpadech, Žďár nad Metují (2017, 2018)
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2.6.4 Elektřina
Jižní částí řešeného území prochází ve směru V-Z trasa nadzemního vedení
elektro VVN 110 kV, severně od ní pak VN 35 kV, ze které je Žďár nad Metují
zásobován elektrickou energií. Přes řešené území prochází trasa RR paprsku
z Police nad Metují severozápadním směrem.

2.6.5 Vytápění
V září roku 1999 byla realizována plynofikace obce v rámci plynofikace CHKO
Broumovsko. Žďár nad Metují je plynofikován, obec je napojena na STL plynovod Police nad Metují. Většina občanů tedy vytápí plynem. Vytápění
je v obci dále řešeno individuálně spalováním biomasy či fosilních paliv. Výjimečně je vytápění řešeno systémem fototermických solárních panelů.

2.6.6 Dopravní obslužnost a infrastruktura
Žďár nad Metují leží na komunikaci II. třídy č. 301, která spojuje Polici nad
Metují s Trutnovem. V území se nachází ještě silnice III. třídy č. 30122.
Ostatní komunikace v obci mají charakter místních obslužných. Na katastrálním území obce se nenachází žádná silnice I. třídy.
Nejvytíženější komunikací je silnice č. 301, která prochází obcí. Podle výsledků celostátního sčítání dopravy z roku 2016 obcí projede každý den v průměru

1

100

motorových

vozidel.

Hodnocení

z dotazníkového šetření je zobrazeno na obr. 22.
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Obrázek 22: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

Pro dobudování místních komunikací a chodníků se v dotaznících vyjádřilo
téměř 64 % občanů – viz obr. 22 vpravo.

Obrázek 23: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

Stav některých místních komunikací není v současnosti uspokojivý. Opravy
jsou realizovány postupně podle finančních možností obce. V některých lokalitách chybí chodníky pro pěší. V současnosti nejproblematičtější je absence
chodníku směrem na Polici nad Metují, kde je vysoký provoz a hrozí tak nebezpečí pro chodce, kteří se pohybují na silnici.
V roce 2019 proběhla oprava svítidel podél hlavní komunikace. Oprava, popřípadě celková výměna by byla potřebná také v ostatních částech obce,
zejména v původní zástavbě. V lokalitách s novou výstavbou je veřejné
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osvětlení, dále jen VO, staré zhruba 15 let. V obci se nachází několik míst
s nedostatečným pokrytím lampami VO, takže by bylo do budoucna vhodné
uvažovat o doplnění VO.
Z dotazníkového šetření vyplývá, že občané Žďáru nad Metují nejsou v současnosti zcela spokojeni s parkovacími plochami v obci – viz obr. 24.

Obrázek 24: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

Obcí prochází železniční trať s číslem 026 Týniště nad Orlicí – Otovice zastávka, v obci je vlaková stanice Žďár nad Metují.
Ve Žďáru nad Metují se nachází autobusová zastávka Žďár nad Metují, která
leží v blízkosti obecního úřadu a zastávka Žďár nad Metují, žel. zast. pro přestup na vlakovou dopravu. Četnost i kapacita autobusové dopravy je dostačující. Pouze ranní spoje, které sváží školáky, jsou často přeplněné.
Obcí v současnosti prochází cyklistická trasa č. 4003 s názvem Pánova cesta.
V terénu je značena zeleně. Trasa začíná v Americe pod Broumovskými stěnami a vede přes hřeben do obce Suchý Důl. Jedná se o náročný terén a velké převýšení.
Lze konstatovat, že občané Žďáru nad Metují mají dobrou dopravní dostupnost do okolních obcí i spádových center.
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2.7 OBČANSKÁ VYBAVENOST
Kapitola Občanská vybavenost obsahuje popis bytové situace, školství, zdravotnictví, organizací a spolků, sportovních zařízení, služeb, informačního servisu a správy obce.

2.7.1 Bydlení
Dle SLDB 2011 v obci bydlelo celkem 634 osob v 212 budovách. Z toho 192
bylo rodinných domů, 17 bytových domů a 3 domy byly zařazeny mezi ostatní budovy. Celkový počet obydlených domů činil 172, což představuje přibližně 81 % z celkové sumy. Většina z nich byla v osobním vlastnictví fyzických
osob. Dle stávajícího územního plánu je v intravilánu obce vymezeno několik
zastavitelných ploch pro rozvoj zástavby.
V první polovině 90. let se obec začala zabývat dlouhodobým úbytkem obyvatelstva, zvyšujícím se průměrným věkem obyvatel a nedostatkem žáků ve
žďárské škole. Pro přilákání mladých rodin s dětmi tedy vytvořila novou část
obce s pozemky pro výstavbu RD. Díky nové výstavbě se tak v průběhu
10 let zvýšil počet obyvatel Žďáru asi o 150 lidí.
Se současnou situací v obci z hlediska výstavby rodinných domů a kvality
bydlení je spokojena téměř polovina obyvatel, jak vyplývá z dotazníkového
šetření – viz obr. 25.

Obrázek 25: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
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Ve vlastnictví obce je velké množství bytových jednotek. Celkem 5 bytů
se nachází v budově bývalé prodejny na návsi Žďáru nad Metují, tyto byty
byly zkolaudovány v roce 2003 a žije zde celkem 14 občanů. Obecní byty se
také nacházejí v č. p. 19 na návsi, jedná se o 7 bytových jednotek, které byly nájemníkům předány v létě roku 2005. Pro bytové domy vzniklo „nové sídliště“, kde bylo vybudováno 24 bytů na podzim 2007, 12 bytů v roce 2008
a v létě roku 2008 36 bytových jednotek v 9 dvoupodlažních domcích.
Dostupnost bydlení v obecních bytech lze hodnotit jako vysoce pozitivní. Jako
příznivé se jeví také vysoké procento obydlených budov. V obci je pouze minimum chátrajících a nevyužívaných budov.

2.7.2 Školství
V obci Žďár nad Metují se nachází základní malotřídní škola s 1. až 5. ročníkem. Škola sídlí v č. p. 73 v obci. Kapacita školy je 80 žáků, v současnosti
je však škola naplněna pouze zhruba z poloviny. Ročníky jsou proto spojovány a rozdělovány do tří tříd.
Vybavení školy je dostačující. Ve škole se nachází počítačová technika s vysokorychlostním připojením k internetu. Škola komunikuje s rodiči také prostřednictvím internetu. Nové pomůcky jsou pořizovány dle potřeb pedagogů.
Škola zajišťuje odbornou péči i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Do vyšších ročníků základní školy a středních škol dojíždějí žáci do okolních
měst a obcí.
Součástí školského zařízení v obci je školní družina se dvěma odděleními.
V rámci školní družiny jsou provozovány také různé zájmové kroužky pro
školáky.
V obci se nachází i mateřská škola. Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem. Kapacita školky je 28 dětí, ve školním roce 2019-2020 je zapsaných 23 dětí, z toho 2 dvouleté. Mateřská škola je tedy v současnosti kapacitně naplněna. Budova mateřské školy byla v roce 2013 zateplena.
Na celé budově jsou plastová okna a je vytápěna plynem. Mateřská škola
se nachází téměř ve středu obce v dostatečné vzdálenosti od hlavní silnice.
Jako nevyhovující se v současnosti jeví oplocení prostorné zahrady kolem
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budovy. Zahradu by bylo rovněž vhodné dovybavit dalšími herními prvky
a domečkem pro děti.
Budova školy je dvoupodlažní, v přízemí se nachází mateřská škola a kuchyně, ve které se vaří také pro základní školu. V prvním patře je umístěna jídelna základní školy.
V mateřské škole pracují dvě učitelky, dvě kuchařky a uklízečka.
V budově mateřské školy by bylo potřeba vyměnit nábytek ve třídách i kancelářích a provést rekonstrukci umývárny pro děti.

Obrázek 26: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

Školská zařízení v obci Žďár nad Metují jsou po technické stránce dostatečně
vybavena. Obyvatelé obce oceňují vybavenost školy i školky. Jako problematická se do budoucna může projevit nedostatečná kapacita mateřské školy,
bylo by tedy vhodné zvážit její rozšíření. Se stavem školských zařízení v obci
je převážná část obyvatel zcela spokojena, jak ukazuje obr. 26.
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2.7.3 Zdravotnictví
V obci se nenachází ordinace praktického lékaře ani stomatologa. V obci rovněž není zřízena žádná lékárna. Obyvatelé Žďáru nad Metují tedy za těmito
službami musí dojíždět do okolních měst a obcí. S dostupností zdravotní péče
je však téměř polovina obyvatel obce spokojena, jak je vidět na obr. 27.
Ordinace praktického lékaře, dětský lékař, stomatolog a další specializovaní
lékaři se nacházejí v Polici nad Metují. Nejbližší nemocnice se nachází
v Broumově a Náchodě.

Obrázek 27: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

2.7.4 Organizace a spolky
V obci Žďár nad Metují v současnosti funguje SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Žďár nad Metují. Tento sbor pořádá několik tradičních kulturních akcí
v obci, jedná se například o Hasičský ples, Dětský karneval, Čarodějnice, Posvícení, rockovou zábavu, stavění máje atd. Dobrovolný hasičský sbor byl
v obci založen již v roce 1879. Podmínky pro spolkovou činnost v obci jsou
z pohledu hasičů skvělé. Negativem je nedostatečná motivace dalších občanů
k pořádání kulturních akcí a většímu zapojení do spolkového života v obci.
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Ve Žďáru nad Metují zajišťuje sportovní činnosti TJ Sokol Žďár nad Metují.
Spolek TJ Sokol zajišťuje sportovní aktivity zejména pro děti v obci. Spolek
Žďárské ženy pomáhá zajišťovat akce pořádané TJ Sokolem. Tento spolek
pomáhá při pořádání kulturních akci babský bál nebo pálení čarodějnic.
Při přípravě kulturních akcí v obci pomáhá spolek Honební společenstvo, které dále pečuje o lesní pozemky i lesní zvěř.
S možnostmi kulturního vyžití je v obci převážná část obyvatel spokojena,
jak je vidět na obrázku 28.

Obrázek 28: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

V obci funguje také amatérské divadlo pod názvem Divadlo Osm tyčí. Tento
ochotnický spolek se zaměřuje především na humorné scénky.
V roce 2018 byla obec Žďár nad Metují oceněna v soutěži Vesnice roku modrou stuhou za společenský život.
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2.7.5. Sportovní zařízení
V obci

je vybudována

kvalitní

sportovní

infrastruktura.

Občanům

je k dispozici víceúčelový sál na návsi, který slouží k nejrůznějším sportovním
účelům, sál se nachází v č.p. 60. Pro děti je k dispozici venkovní hřiště
s dětskými prvky. Dětské hřiště je určeno pro děti od 3 do 14 let a je vybaveno houpačkami, lanovkou, posilovacím strojem či lanovou pyramidou. Hřiště se nachází dále u mateřské školy a slouží potřebám předškolních dětí.
U mateřské školy se nachází také dopravní hřiště, toto hřiště však není běžně
dostupné veřejnosti. V roce 2015 bylo uvedeno do provozu hřiště s umělým
povrchem, které slouží pro nejrůznější míčové hry nebo tenis. Toto hřiště se
může v chladných obdobích zaledovat a slouží také pro zimní sporty jako
bruslení, či lední hokej. Občané si mohou toto hřiště rezervovat pro soukromé sportovní aktivity on-line na stránkách obce za drobný poplatek.
Dle dotazníkového šetření je s možnostmi sportovního vyžití v obci spokojeno
80 % občanů, zhruba stejný počet lidí oceňuje také stav dětských hřišť, jak
ukazuje obrázek 30.

Obrázek 29: Dopravní hřiště u MŠ Žďár nad Metují
Zdroj: Žďár nad Metují (2019)
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Obrázek 30: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

2.7.6 Služby
V obci je v provozu knihovna, která se nachází v budově obecního úřadu na
návsi.
V obci dále každý všední den funguje Česká pošta, která nabízí služby
CzechPointu a dále vnitrostátní a mezinárodní poštovní, peněžní a kurýrní
služby. Do budoucna hrozí, že pobočka České pošty v obci ukončí svůj provoz.
Žďár nad Metují je v územní působnosti obvodního oddělení Policie ČR Police
nad Metují. Nejbližší policejní stanice je tedy v Polici nad Metují.

Obrázek 31: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
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V obci se nachází prodejna potravin, která je otevřena každý den kromě neděle. Další nákupní možnosti mají obyvatelé Žďáru nad Metují především
v Polici nad Metují, kde mohou využít i mnohem větší nabídky sortimentu.
Pro ubytovací a gastronomické služby je v obci k dispozici restaurace
a apartmány zřízené přímo obcí. Celkem 7 apartmánů je vybaveno samostatnou kuchyňkou a sociálním zařízením. Restaurace má otevřeno denně po
celý týden.
Za vyšší občanskou vybaveností a službami dojíždějí místní obyvatelé především do nedaleké Police nad Metují.

2.7.7 Informační servis obce
Obec Žďár nad Metují provozuje Žďárský zpravodaj, který pravidelně informuje občany o hospodaření obce, připravovaných akcích v obci i dalších aktuálních informacích. Tento zpravodaj vychází čtyřikrát až pětkrát ročně.
Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Metují provozuje vlastní Facebookovou
stránku, prostřednictvím které informuje občany o nadcházejících událostech
i prováděných aktivitách.

Obrázek 32: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
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K informování obyvatel slouží také místní obecní rozhlas. Nové rozhlasy byly
umístěny na stožárech veřejného osvětlení v roce 2019. Výměna nových rozhlasů ale proběhla pouze podél hlavní komunikace, v jiných částech obce se
nacházejí rozhlasy původní. V celé obci jsou drátové rozhlasy. Do budoucna
obec uvažuje o modernizaci a kompletní výměně za bezdrátové rozhlasy.
Obec dále k informování využívá webové stránky, na kterých informuje
o podstatných událostech, stránka obsahuje současné i historické údaje
o obci.
K zajištění vyšší informovanosti občanů by bylo vhodné, aby obec finančně
podpořila tisk propagačních materiálů ke kulturním akcím. Spolky si tisk
těchto plakátů v současnosti zajišťují sami a představuje to pro ně nemalou
finanční zátěž.
S informovaností ze strany OÚ je spokojeno 74 % občanů – viz obrázek 32.

2.7.8 Správa obce
Obecní úřad obce Žďár nad Metují je úřadem se základní působností. Budova
obecního úřadu je po rekonstrukci. Pověřený obecní úřad je v Polici nad Metují. Obec s rozšířenou působností je Náchod.
Zastupitelstvo obce tvoří devět členů. V čele stojí starosta a místostarosta.
V obci je zřízen kontrolní a finanční výbor. Úřední hodiny pro občany obce
jsou dva dny v týdnu, v pondělí a ve středu. Veřejných zasedání zastupitelstva se průměrně účastní 15 – 20 občanů. Aktivní zájem o dění v obci tedy
mnoho občanů neprojevuje.
Obec zaměstnává čtyři osoby v administrativě a jednoho pracovníka na údržbu obce.
Obec je členem euroregionu Glacensis, mikroregionu DSO Policko, MAS Stolové hory, z. s. a Společnosti pro destinační management Broumovska o.p.s.
Hospodaření obce je vyrovnané, přehled příjmů i výdajů obce je uveden
v tabulce 4 a na obrázku 33. Příjmovou stránku nejvíce ovlivňují daňové příjmy, výdaje představují především běžné výdaje v rozmezí 55 – 63 %. Podíl
kapitálových výdajů z celkových ročních výdajů obce je v rozmezí 25 – 48 %
ve sledovaném období.
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V roce 2016 měla obec schodkový rozpočet, zejména z důvodu nákupu bytového domu v tomto roce.

Žďár nad Metují - přehled příjmů a
výdajů

tis. Kč

16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
2016

2017
PŘÍJMY

2018

VÝDAJE

Obrázek 33: Příjmy a výdaje Žďár nad Metují 2016 – 2018
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze
Tabulka 4: Přehled příjmů a výdajů Žďáru nad Metují (v tis. Kč)
2016

2017

2018

DAŇOVÉ PŘÍJMY

7 904

8 793

9 704

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

2 625

2 765

2 713

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

4

32

5

PŘIJATÉ TRANSFERY

1 948

1 282

2 989

PŘÍJMY

12 481

12 872

15 411

BĚŽNÉ VÝDAJE

7 858

7 012

8 980

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

7 178

2 335

3 521

VÝDAJE CELKEM

15 037

9 346

12 501

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

-2 556

3 526

2 911

PODÍL KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ
Z CELKOVÝCH VÝDAJŮ

47,7 %

25 %

28,2 %

PODÍL BĚŽNÝCH VÝDAJŮ NA
CELKOVÝCH PŘÍJMECH

63 %

54,5 %

58,3 %

Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze
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2.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Obec Žďár nad Metují leží v CHKO Broumovsko. Území CHKO je rozděleno
do čtyř zón ochrany přírody. Přírodní rezervace Ostaš, Přírodní park Kočičí
skály a Hejda leží v I. zóně CHKO, kolem těchto nejpřísněji chráněných území
leží II. zóna CHKO a zbytek obce leží ve III. zóně CHKO. CHKO Broumovsko
bylo vyhlášeno roku 1991 a má rozlohu asi 43 000 ha.
K typickým znakům oblasti náleží zejména povrchové utváření, včetně vodních ploch a toků, rostlinstvo a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského původního fondu a také rozmístění a urbanistická
skladba sídlišť a místní zástavba lidového rázu.
Přírodní rezervace Ostaš má rozlohu 30 ha. Jedná se o geomorfologicky cenné území v kvádrových pískovcích svrchní křídy s přírodovědně významnými
formami pískovcového reliéfu a zbytky přírodě blízkých ekosystémů se specifickými rostlinnými a živočišnými lesními a skalními společenstvy.
Přírodní park Kočičí skály má rozlohu 8 ha. Území je cenné s ohledem na reliéf s geomorfologicky významnými útvary, vyvinutý na kvádrových pískovcích
svrchní křídy, a přírodě blízký ekosystém borů se specifickými rostlinnými
i živočišnými lesními a skalními společenstvy. Přehled chráněných území
je na obrázku 34.
V katastrálním území obce se nachází ptačí oblast Broumovsko. Předmětem
ochrany v této ptačí oblasti jsou biotopy a populace výra velkého a sokola
stěhovavého. Ptačí oblast Broumovsko byla vyhlášena v lednu 2005 a zahrnuje všechny významné pískovcové celky na Broumovsku, které představují
ideální životní prostředí pro tyto živočichy.
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Obrázek 34: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

Obrázek 35: Chráněná území ve Žďáru nad Metují
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
Podkladová mapa: Základní mapa 1:50 000, ČÚZK (2019); Ústřední registr ochrany
přírody, Geoportál AOPK ČR (2019)
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2.9 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou nejen regionálního
rozvoje, jejíž podstatou je odhalení a současně vzájemné porovnávání vnitřních silných a slabých stránek a vnějších podmínek působících na obec. Jedná
se o analýzu hlavních tendencí současného a budoucího vývoje obce.
SWOT je zkratka z anglických slov:


S

= STRENGHTS – silné stránky, přednosti, výhody;
= CO JE NA NÁS DOBRÉ



W = WEAKNESSES – slabé stránky, nedostatky, slabiny;
= CO NÁS OHROŽUJE



O

= OPPORTUNITIES – příležitosti, možnosti;
= JAKÉ MÁME MOŽNOSTI



T

= THREATS – hrozby, nežádoucí ohrožení;
= CO NÁS MŮŽE OHROŽOVAT

Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování
(nebo alespoň omezování) stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost
budoucí realizace příhodných možností, a naopak se omezuje dopad pojmenovaných hrozeb.
Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce, vymezení problémových oblastí a zaměření rozvojového plánu obce.
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Tabulka 5: SWOT Analýza obce
Silné stránky
Dostatečná občanská vybavenost (obchod, knihovna, pošta)

Slabé stránky
Špatný technický stav kanalizace

Kvalitní sportovní infrastruktura (sportovní i dětská hřiště)
Fungující školská zařízení v obci

Údržba majetku obce (byty, sportoviště
atd.)
Nižší hodnota indexu podnikatelské aktivity a nízká diverzifikace zaměstnavatelů
Sociální služby (chybí péče o seniory,
odvoz k lékaři atd.)
Špatný technický stav/absence některých
chodníků a přechodů pro chodce (u autobusu, ke školce atd.)
Vysoký provoz zemědělské techniky a
nedostatečná kapacita některých komunikací
Nekázeň řidičů v obci (nedodržování
max. povolené rychlosti)
Chybějící nebo nevyhovující prvky mobiliáře
Nedostatek parkovacích ploch

Stabilní vedení obce a vyrovnané hospodaření

Nevzhledné části obce (např. panelový
prostor u multifunkčního hřiště)

Členství obce v MAS, DSO, euroregionu

Nedostatek kontejnerů na tříděný odpad
a košů pro pejskaře

Příležitosti
Poloha obce v CHKO Broumovsko, přírodní památky
Rozvoj cestovního ruchu

Hrozby

Velké množství obecních bytů
Nízká míra nezaměstnanosti
Bohatý kulturní a spolkový život
Ubytovací i gastronomické služby v
obci
Turisticky atraktivní obec (Ostaš, pramen Samaritánka aj.)
Dobrá dopravní dostupnost

Příchod nových občanů
Lepší propojení s okolím (chodník, cyklostezka ve směru Police n. M.)
Prostorové a funkční uspořádání pozemků díky KPÚ
Využití vnějších finančních prostředků
k rozvoji obce
Zvýšení bezpečnosti dopravy

Pokles počtu obyvatel v obci
Masový turismus
Snížení počtu osob pracujících přímo v
obci
Zánik některých služeb v obci (např.
Česká pošta)
Stárnutí obyvatelstva
Nedostatek dětí pro udržení provozu
školských zařízení
Rozvoj obce regulován správou CHKO,
regulace zemědělství (CHKO, OPVZ)

Zajištění lepší sociální pomoci pro seniory

Neestetika nové výstavby

Větší zapojení do spolupráce v MAS,
DSO a euroregionu

Zhoršující se stav vodstva v důsledku
nedostatečného čištění odpadních vod
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VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Obec Žďár nad Metují byla podpořena v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, k realizaci projektu „Efektivní a profesionální veřejná správa
regionu DSO Policko“. Tento projekt je zaměřen na tvorbu strategických
a koncepčních dokumentů jednotlivých členských obcí DSO Policko.
Obce svazku se rozhodly pro zpracování dokumentů dodavatelským způsobem. Na základě výběrového řízení byla vybrána společnost ENVIPARTNER,
s. r. o. Se zpracovatelem byla uzavřena řádná smlouva.
Pro zpracování kvalitních strategických a koncepčních dokumentů byl již
od začátku spolupráce kladen značný důraz na zapojení široké veřejnosti
do celého procesu plánování.
Do každé domácnosti byla distribuována informace o přípravě strategického
plánu včetně dotazníku. Hlavním účelem dotazníku bylo zjištění názorů a postřehů místních občanů. Pro vyšší návratnost byl dotazník k dispozici také
v elektronické podobě na webových stránkách obce. K zajištění dostatečného
povědomí občanů byla informace o možnosti vyplnění dotazníku publikována
také v místním zpravodaji a hlášena obecním rozhlasem. Vyplněné tištěné
dotazníky občané odevzdávali v úřední dny na obecním úřadě, případně vkládali do schránky obecního úřadu. Vzor dotazníku je součástí tohoto dokumentu jako příloha.
V rámci přípravy strategického plánu proběhla 3 veřejná projednávání
za účasti veřejnosti. Tato veřejná projednávání se konala vždy v pracovních
dnech v odpoledních hodinách ve Žďárské hospůdce, aby byl umožněn přístup všem občanům obce i voleným zastupitelům.
První veřejné projednávání se konalo 27. června 2019 od 16 hodin
a účastnilo se ho zhruba 10 občanů. Hlavním tématem tohoto setkání bylo
seznámení občanů se strategickým plánováním a dále projednání hlavních
rozvojových priorit obce.
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Výstupem tohoto projednání byly především body:


Obecní kanalizace – trubní systém



Vysoké zatížení dopravou ve směru na Ostaš



Vysoký provoz zemědělské techniky v obci



Nebezpečné úseky pro pěší z důvodů absence chodníků



Vysoká míra cestovního ruchu v obci



Parkovací plochy



Dopravní obslužnost hromadnou dopravou



Životní prostředí



Dostupnost služeb a občanská vybavenost



Školská zařízení



Obecní byty

Druhé veřejné projednávání se konalo 19. září 2019 od 18 hodin a účastnilo se ho 25 občanů. Hlavním tématem tohoto setkání bylo seznámení občanů s předběžnými výsledky dotazníkového šetření. V rámci tohoto setkání
byly představeny také výstupy analytické části strategického dokumentu pomocí SWOT analýzy a dále projednána problematická témata obce, jež vyplynula z dotazníkového šetření. Forma projednání byla diskusního charakteru, občané se tedy mohli aktivně účastnit debaty nad rozvojem obce Žďár
nad Metují.
Aktivní činností byla specifikace konkrétních priorit pomocí krátkého dotazníku, který obdrželi přítomní přímo na místě a měli za úkol jej vyplnit. Dotazník
měl za cíl zjistit prioritní akce, jimiž by se obec měla, dle názoru obyvatel,
zabývat. Ze tří vytyčených cílů (Spokojený život v obci, Udržitelný rozvoj obce a Volnočasové aktivity a cestovní ruch) občané vybírali konkrétní aktivity.
Z každé oblasti (cíle) mohli občané vybrat maximálně 4 body, které by dle
jejich názoru měli být realizovány. Tento dotazník je součástí přílohy.
Nejvíce bodů z cíle 1, který měl název Spokojený život v obci, získala aktivita
Zajištění podmínek pro udržení provozu pošty, obchodu a dalších služeb
(17 hlasů) a Komplexní pozemkové úpravy (protierozní opatření) (10 hlasů).
Z cíle 2 – Udržitelný rozvoj obce, obdrželo nejvíce hlasů Zajištění bezpečnosti
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dopravy a provozu v obci (měřiče rychlosti, zrcadla v nepřehledných úsecích,
apod.) (14 hlasů) a Obnova kanalizačního potrubí (12 hlasů).
Z cíle 3 – Volnočasové aktivity a cestovní ruch byla obyvateli vybrána Realizace oprav drobných kulturních památek pro zachování kulturního dědictví
(6 hlasů) a Propagace obce jako atraktivní přírodní oblasti (6 hlasů).
Další aktivitou, do niž se mohli občané aktivně zapojit, byla pocitová mapa,
která odhalí pozitivní i negativní zkušenosti obyvatel s územím obce. Občané
pomocí barevných špendlíků mohli určovat, která místa se jim v obci líbí (bílá) nebo nelibí (černá) a také místa, kde jim něco chybí, např. služby, či mobiliář (žlutá). Ve většině případů se názory občanů shodovaly.
Pozitivně občané označovali místní hospodu, stolovou horu Ostaš a dětské
hřiště. Nejvíce pozitivních špendlíků však obdržel název Žďár nad Metují, jelikož občanům se líbí v celé obci.
Jako místo, které by vyžadovalo změnu, byl nejčastěji označován prostor
sběrného dvora a prostor před školou, kde chybí dopravní zrcadlo, pro zajištění vyšší bezpečnosti pěších.
Negativně byla hodnocena komunikace z České Metuje, lokalita kolem JZD
(komunikace směrem na Polici nad Metují) a kravín.

Obrázek 36: Pocitová mapa
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

Třetí veřejné projednávání se uskutečnilo 9. prosince 2019 od 17:00 hodin. Projednávání se zúčastnilo 19 občanů. Předmětem tohoto setkání byla
diskuse nad konkrétními aktivitami strategického plánu.
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3 NÁVRHOVÁ
ČÁST
Návrhová část vychází z poznatků analytické části a SWOT analýzy. Reflektuje témata, která jsou pro další rozvoj obce stěžejní. Návrhová část postupuje
od strategických cílů ke konkrétním opatřením.

STRATEGICKÁ VIZE
Dlouhodobá vize určuje představu o budoucnosti obce, vyjadřuje, jak se bude
obec rozvíjet a měnit. Strategická vize vychází z poznatků analytické části
a z nápadů občanů. Realizace strategických priorit napomůže k naplnění této
vize a zajistí tak kvalitní životní prostor pro obyvatele Žďáru nad Metují.

Vize rozvoje obce Žďár nad Metují
Žďár nad Metují je klidnou a bezpečnou lokalitou pro život obyvatel. Obec
nabízí dostatek ploch pro rodinné bydlení, základní občanskou vybavenost
a dobrou dopravní dostupnost do center dojížďky. Žďár nad Metují je vyhledávanou turistickou lokalitou, která láká návštěvníky celoročně a nabízí
jim zajímavé přírodní atraktivity.
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STRATEGICKÉ CÍLE
Obec Žďár nad Metují si stanovila strategické cíle, kterých chce dosáhnout do
roku 2025. Strategické cíle tedy vyjadřují žádoucí stav, kterého by mělo být
do roku 2025 dosaženo. Strategické cíle vedou k naplnění vize rozvoje obce.
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CÍL 1: VYSOKÁ KVALITA
ŽIVOTA V OBCI
Priorita 1.A: Veřejná správa
Specifický cíl: Kvalitní řízení obce a rozvoj spolupráce s okolím
Opatření 1.A.1

Efektivnější řízení obce

Opatření 1.A.2

Rozvoj spolupráce s okolím

Specifický cíl: Zlepšení komunikace směrem k občanům
Opatření 1.A.3

Modernizace komunikačních technologií

Priorita 1.B: Občanská vybavenost
Specifický cíl: Zajištění dostupné a kvalitní občanské vybavenosti všem
občanům
Opatření 1.B.1

Modernizace a údržba majetku obce

Opatření 1.B.2

Udržení a rozvoj stávajících služeb

Priorita 1.C: Sociální služby
Specifický cíl: Zajištění sociální pomoci potřebným
Opatření 1.C.1

Sociální péče v obci

Priorita 1.D: Školská zařízení
Specifický cíl: Modernizace a rekonstrukce materiálně-technického vybavení
Opatření 1.D.1

Modernizace vybavení školy pro výuku

Opatření 1.D.2

Modernizace a rekonstrukce technického zázemí

Specifický cíl: Výchova, vzdělání a příprava dítěte na život
Opatření 1.D.3

Podpora inovací a aktivit

Specifický cíl: Spolupráce, vztahy a komunikace aktérů ve vzdělání
Opatření 1.D.4
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CÍL 2: UDRŽITELNÝ ROZVOJ
ÚZEMÍ
Priorita 2.A: Územní rozvoj
Specifický cíl: Zajistit udržitelný rozvoj území
Opatření 2.A.1

Obnova památkového fondu

Opatření 2.A.2

Rozvoj extravilánu obce

Opatření 2.A.3

Čistota a bezpečnost veřejných prostranství

Priorita 2.B: Bytový fond
Specifický cíl: Dostupné a kvalitní bydlení
Opatření 2.B.1

Podpora výstavby RD a modernizace bytového fondu

Priorita 2.C: Dopravní a technická infrastruktura
Specifický cíl: Zlepšení kvality technické infrastruktury a bezpečnosti
dopravy
Opatření 2.C.1

Zlepšení dopravní infrastruktury

Opatření 2.C.2

Lepší nakládání s odpadními vodami

Priorita 2.D: Cestovní ruch
Specifický cíl: Rozvoj udržitelného cestovního ruchu
Opatření 2.D.1

Rozšíření služeb a infrastruktury cestovního ruchu

Opatření 2.D.2

Lepší propagace cestovního ruchu v obci
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CÍL 3: ZAJIŠTĚNÍ
VOLNOČASOVÝCH A
SPORTOVNÍCH AKTIVIT
Priorita 3.A: Sportovní činnosti
Specifický cíl: Podpora sportu pro všechny věkové kategorie
Opatření 3.A.1

Sport pro děti a mládež

Opatření 3.A.2

Sport pro všechny

Priorita 3.B: Volnočasové aktivity
Specifický cíl: Podpora volnočasových aktivit v obci
Opatření 3.B.1

Podpora spolkové činnosti

Opatření 3.B.2

Podpora volnočasových aktivit
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4 IMPLEMENTAČNÍ
ČÁST
Účelem implementace je zajistit úspěšné zavedení strategického plánu do
praxe řízení obce.
Strategický rozvojový plán byl sestaven v souladu s cíli následujících strategických dokumentů:


Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–2020



Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny
Stolové hory pro období 2014–2020

OPATŘENÍ A AKTIVITY
Opatření a aktivity formulují konkrétní přístup k řešení strategických cílů.
Opatření budou naplněna realizací konkrétních rozvojových aktivit.
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CÍL 1: VYSOKÁ KVALITA
ŽIVOTA V OBCI
PRIORITA 1.A: VEŘEJNÁ SPRÁVA
 Opatření 1.A.1: Efektivnější řízení obce
Aktivita 1.A.1.1

Vytváření zásobníku projektů a investic

Popis aktivity

Definice investičních akcí je důležitá zejména z
pohledu dotační připravenosti.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Aktivita 1.A.1.2

Hospodaření obce a aktivní dotační politika

Popis aktivity

Vhodné hospodaření obce s rezervou na neočekávané události zajišťuje obci dobrou finanční pozici
na finančních trzích a nezávislost na bankovních
produktech. Aktivní dotační politika přináší obci
možnosti rozvoje.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Aktivita 1.A.1.3

Včasná reakce na rozvoj obce

Popis aktivity

Reagovat na rozvoj obce Žďár nad Metují, především v oblasti výstavby a s ní spojeným zvyšováním počtu obyvatel (oblast služeb, školství, kulturní a sportovní využití). Tomuto trendu přizpůsobit
územní plánování a technickou i specifickou vybavenost obce.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---
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Aktivita 1.A.1.4

Plnění strategického plánu rozvoje obce Žďár
nad Metují 2020-2025

Popis aktivity

Stanovit odpovědnost členů zastupitelstva obce za
realizaci opatření strategického plánu. Vyhodnocovat pravidelně 1x ročně realizaci strategického plánu rozvoje obce v termínu přípravy zpracování
rozpočtu obce na další kalendářní rok.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Aktivita 1.A.1.5

Bilance využívání zdrojů obce

Popis aktivity

Vytvářet každoroční bilance ke zhodnocení využívání finančních zdrojů obce. Bilance zhodnotí komplexní výnosy z obecního majetku, nastavení místních poplatků atd.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Aktivita 1.A.1.6

Trvalý pobyt občanů

Popis aktivity

Motivace občanů trvale žijících v obci k přihlášení
se k trvalému pobytu v obci. Občané tak budou
nepřímo přispívat do obecního rozpočtu.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Aktivita 1.A.1.7

Pravidelná aktualizace územního plánu obce

Popis aktivity

Pravidelná aktualizace územního plánu zaručuje
úpravu či obnovu podmínek pro příznivé životní
prostředí a hospodářský rozvoj.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

60

Strategický plán rozvoje obce Žďár nad Metují 2020–2025

 Opatření 1.A.2: Rozvoj spolupráce s okolím
Aktivita 1.A.2.1

Rozvoj spolupráce s okolními obcemi

Popis aktivity

Spolupráce v rámci DSO Policko přináší více možností pro celé území. Některé projekty přesahují
hranice obcí a stávají se tak regionálními projekty.
DSO pak může tyto činnosti lépe koordinovat
a spolufinancovat.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

nepřímá podpora rozvoje

Aktivita 1.A.2.2

Rozvoj spolupráce v rámci MAS Stolové hory

Popis aktivity

Spolupráce v rámci MAS Stolové hory, která podporuje rozvoj regionu Policka.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

nepřímá podpora rozvoje

Aktivita 1.A.2.3

Rozvoj spolupráce s okolím k podpoře cestovního ruchu

Popis aktivity

Spolupráce v rámci Společnosti pro destinační management Broumovska k rozvoji cestovního ruchu
v oblasti.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

nepřímá podpora rozvoje

Aktivita 1.A.2.4

Aktivní jednání se správou CHKO ohledně budoucího rozvoje obce

Popis aktivity

Správa CHKO výrazně ovlivňuje rozvoj území, nutné je aktivní jednání s představiteli CHKO.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

nepřímá podpora rozvoje
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 Opatření 1.A.3: Modernizace komunikačních technologií
Aktivita 1.A.3.1

Výměna obecních rozhlasů za bezdrátové

Popis aktivity

Výměna stávajících drátových rozhlasů za bezdrátové v celé obci. Bude se jednat o 51 ks reproduktorů a 21 ks hlásičů. Modernizace zajistí lepší slyšitelnost obecních hlášení. V případě zisku dotace
bude aktivita spolufinancována z OPŽP 70 % dotací. Finanční náročnost akce je uvažována bez dotace.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2021

Odhad finanční náročnosti

1 600 000 Kč

Připravenost k realizaci

Příprava projektové dokumentace k podání žádosti
o dotaci

Aktivita 1.A.3.2

Přehlednější správa obecního majetku

Popis aktivity

Pasportizace obecního majetku a následné využívání webového portálu pro zobrazení zjištěných
údajů zajistí efektivnější správu majetku obce.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020

Odhad finanční náročnosti

---

Připravenost k realizaci

Pasportizace obecního majetku je prováděna na
přelomu let 2019-2020.

Aktivita 1.A.3.3

Modernizace internetového a TV připojení

Popis aktivity

Dokončení započatých prací na internetovém připojení obce pomocí optických přípojek započatých
firmou z Police nad Metují. Zkvalitnění internetových přípojek, televizního signálu.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020

Odhad finanční náročnosti

---

Připravenost k realizaci

Již probíhá
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PRIORITA 1.B: OBČANSKÁ VYBAVENOST
 Opatření 1.B.1: Modernizace a údržba majetku obce
Aktivita 1.B.1.1

Modernizace a doplnění mobiliáře v obci

Popis aktivity

Průběžná modernizace a doplňování obecního mobiliáře, především odpadkových košů, laviček, informačních tabulí a rozcestníků nebo vybavení autobusových zastávek včetně souvisejících úprav.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle zisku dotace

Připravenost k realizaci

---

Aktivita 1.B.1.2

Rozvoj požární obrany

Popis aktivity

Zlepšení materiálního zabezpečení JSDH, práce s
mládeží, preventivní činnosti.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby

 Opatření 1.B.2: Udržení a rozvoj stávajících služeb
Aktivita 1.B.2.1

Zajišťování podmínek pro udržení provozu
pošty, obchodu a dalších služeb v obci

Popis aktivity

Podpora udržení služeb v obci. Snaha obce zajistit
provoz pobočky ČP za současných podmínek co
nejdéle, případně POŠTA PARTNER. Podpora obecní
hospody.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Připravenost k realizaci

---
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PRIORITA 1.C: SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 Opatření 1.C.1: Sociální péče v obci
Aktivita 1.C.1.1

Sociální péče v obci

Popis aktivity

Zajištění mobilní služby místním občanům, (personál, vůz, …) pomoc v domácnosti, či zajištění
drobných domácích prací.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

2 000 000 Kč

Připravenost k realizaci

---

Aktivita 1.C.1.2

Propagace možnosti sociální pomoci seniorům

Popis aktivity

Zvyšování informovanosti o možnostech sociální
péče o lidi v postproduktivním věku, např. vytvořením letáčků, či obecním hlášením.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Připravenost k realizaci

---
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PRIORITA 1.D: ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
 Opatření 1.D.1: Modernizace vybavení školy pro výuku
Aktivita 1.D.1.1

Obnova nábytku v MŠ

Popis aktivity

Současný nábytek ve třídách i v kancelářích dosluhuje a již nevyhovuje potřebám.

Odpovědný subjekt

Vedení obce a MŠ

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Aktivita 1.D.1.2

Vybavení MŠ novými pomůckami

Popis aktivity

Nové herní i vzdělávací pomůcky zajistí lepší prostředí pro předškolní vzdělávání dětí.

Odpovědný subjekt

Vedení obce a MŠ

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Aktivita 1.D.1.3

Přivedení internetu do MŠ

Popis aktivity

Internetové připojení zajistí rozvoj komunikace
s rodiči.

Odpovědný subjekt

Vedení obce a MŠ

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Aktivita 1.D.1.4

Oprava školního hřiště a zahrady v MŠ

Popis aktivity

Oprava školního hřiště a zahrady zajistí vyšší bezpečnost dětí a může sloužit také veřejnosti. Zahrnuje také dokončení oplocení zahrady MŠ, nebo
pořízení dětského přístřešku na zahradu MŠ.

Odpovědný subjekt

Vedení obce a MŠ

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---
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Aktivita 1.D.1.5

Nové herní prvky na zahradu MŠ a ZŠ

Popis aktivity

Současné herní prvky na zahradě již nevyhovují.
Dovybavení novými herními prvky či zahradním
domkem.

Odpovědný subjekt

Vedení obce a MŠ a ZŠ

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

 Opatření 1.D.2: Modernizace a rekonstrukce technického
zázemí
Aktivita 1.D.2.1

Zateplení budovy ZŠ

Popis aktivity

Snížení energetické náročnosti budovy jejím zateplením.

Odpovědný subjekt

Vedení obce a ZŠ

Předpokládaný termín
realizace

2023

Odhad finanční náročnosti

3 000 000 Kč

Aktivita 1.D.2.2

Přístřešek na schodiště MŠ

Popis aktivity

Přístřešek na schodišti MŠ zajistí vyšší komfort
dětem i vyučujícím.

Odpovědný subjekt

Vedení obce a MŠ

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Aktivita 1.D.2.3

Modernizace rozvodů vytápění MŠ

Popis aktivity

Modernizace rozvodů vytápění v mateřské škole.

Odpovědný subjekt

Vedení obce a MŠ

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---
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Aktivita 1.D.2.4

Rekonstrukce umývárny pro děti v MŠ

Popis aktivity

Současné sociální zařízení již dosluhuje a potřebovalo by modernizovat.

Odpovědný subjekt

Vedení obce a MŠ

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Aktivita 1.D.2.5

Kompletní realizace oplocení základní školy

Popis aktivity

Provedení kompletního oplocení základná školy pro
zajištění vyšší bezpečnosti.

Odpovědný subjekt

Vedení obce a ZŠ

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Aktivita 1.D.2.6

Úprava školní zahrady ZŠ včetně nového
zahradního přístřešku (venkovní učebny)

Popis aktivity

Vybudování zahradního přístřešku, který bude
sloužit zároveň jako venkovní učebna a další úpravy školní zahrady ZŠ.

Odpovědný subjekt

Vedení obce a ZŠ

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Aktivita 1.D.2.7

Optimalizace parkovacích míst u ZŠ

Popis aktivity

Zajištění dostupného parkování pro pracovníky i
rodiče základní školy.

Odpovědný subjekt

Vedení obce a ZŠ

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

67

Strategický plán rozvoje obce Žďár nad Metují 2020–2025

Aktivita 1.D.2.8

Rekonstrukce příjezdové cesty k budově ZŠ i
MŠ

Popis aktivity

Rekonstrukce příjezdové cesty k budově ZŠ i MŠ
včetně přístupu pro pěší (chodník).

Odpovědný subjekt

Vedení obce a ZŠ a MŠ

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Aktivita 1.D.2.9

Výměna plynových kotlů MŠ

Popis aktivity

Výměna plynových kotlů v budově MŠ.

Odpovědný subjekt

Vedení obce a MŠ

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Aktivita 1.D.2.10

Výměna podlahové krytiny v zádveří, šatně a
chodbě MŠ (nábytek do verandy)

Popis aktivity

Výměna podlahové krytiny v zádveří, šatně a
chodbě MŠ, včetně pořízení nového nábytku do
verandy.

Odpovědný subjekt

Vedení obce a MŠ

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---
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 Opatření 1.D.3: Podpora inovací a aktivit
Aktivita 1.D.3.1

Podpora mladých a inovativních učitelů

Popis aktivity

Podpora a motivace nadaných učitelů (a jejich dalšího vzdělávání).

Odpovědný subjekt

Vedení ZŠ

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Aktivita 1.D.3.2

Podpora spolupráce se středisky výchovy (př.
ekologické) a různými spolky při projektech

Popis aktivity

Praktická výuka např. s ekologickým zaměřením.

Odpovědný subjekt

Vedení ZŠ

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Aktivita 1.D.3.3

Podpora žáků se speciálními potřebami

Popis aktivity

Podpora a motivace nadaných studentů a žáků se
speciálními potřebami (nadaní a motivovaní žáci,
žáci ohroženi studijním neúspěchem, …).

Odpovědný subjekt

Vedení ZŠ

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---
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 Opatření 1.D.4: Rozvíjení vnější spolupráce a komunikace
Aktivita 1.D.4.1

Podpora bližší spolupráce s dalšími školami v
regionu i pohraničí

Popis aktivity

Podpora rozvoje spolupráce s okolními školami.
Sdílení dobré praxe.

Odpovědný subjekt

Vedení ZŠ

Předpokládaný termín
realizace

průběžně

Odhad finanční náročnosti

Nepřímá podpora

Aktivita 1.D.4.2

Rozšiřování aktivit a činností s rodiči

Popis aktivity

Podpora rozvoje spolupráce rodičů se školským
zařízením.

Odpovědný subjekt

Vedení ZŠ

Předpokládaný termín
realizace

průběžně

Odhad finanční náročnosti

Nepřímá podpora
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CÍL 2: UDRŽITELNÝ ROZVOJ
ÚZEMÍ
PRIORITA 2.A: ÚZEMNÍ ROZVOJ
 Opatření 2.A.1: Obnova památkového fondu
Aktivita 2.A.1.1

Realizace oprav drobných kulturních památek

Popis aktivity

Celková péče o kulturní dědictví obce. Nutná bude
oprava např. sousoší Krista na hoře Olivetské, lidově nazývaného „sousoší Anděla“. Nejdříve se
však musí vyřešit vlastnické vztahy k památce.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020

Odhad finanční náročnosti

1 000 000 Kč

Připravenost k realizaci

Plánováno

 Opatření 2.A.2: Rozvoj extravilánu obce
Aktivita 2.A.2.1

Komplexní pozemkové úpravy

Popis aktivity

Prostorové a funkční uspořádání pozemků, včetně
realizace plánu společných zařízení.

Odpovědný subjekt

Vedení obce + pozemkový úřad

Předpokládaný termín
realizace

2020-2022

Odhad finanční náročnosti

2 000 000 Kč

Připravenost k realizaci

Podána žádost o KPÚ
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Aktivita 2.A.2.2

Údržba prvků ÚSES

Popis aktivity

Zajistit zapracování ploch všech prvků ÚSES (včetně prvků interakčních) do územně plánovací dokumentace a projektů pozemkových úprav. Pravidelná údržba prvků územního systému ekologické
stability.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Připravenost k realizaci

Realizováno dle potřeby

 Opatření 2.A.3: Čistota a bezpečnost veřejných prostranství
Aktivita 2.A.3.1

Doplnění kontejnerů na tříděné odpady

Popis aktivity

Doplnění sběrných míst kontejnery na tříděné odpady – jedná se zejména o kontejnery na třídění
plastů, papírů a kuchyňských olejů.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2023

Odhad finanční náročnosti

500 000 Kč

Připravenost k realizaci

Záměr

Aktivita 2.A.3.2

Doplnění / částečná výměna VO

Popis aktivity

Výměna stožárů a svítidel v oblasti Rovinka a ve
starší zástavbě obce. Dle předběžných výsledků
pasportu VO je ve stavu 4 (uspokojivý) 6 stožárů a
7 svítidel, ve stavu 5 (havarijní) je 1 svítidlo – tyto
objekty budou potřebovat v budoucnosti rovněž
obnovit.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2022

Odhad finanční náročnosti

500 000 – 700 000 Kč

Připravenost k realizaci

---
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PRIORITA 2.B: BYTOVÝ FOND
 Opatření 2.B.1: Podpora výstavby RD a modernizace bytového fondu
Aktivita 2.B.1.1

Výkup pozemků

Popis aktivity

Výkup pozemků současného dopravního hřiště u
MŠ (nyní je ve vlastnictví fyzické osoby). Odkup
zemědělských pozemků od soukromých hospodářů
k výstavbě dalších RD na „novém sídlišti“. Bude se
jednat o 18 RD.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2021-2025

Odhad finanční náročnosti

3 000 000 Kč

Připravenost k realizaci

Záměr

Aktivita 2.B.1.2

Modernizace bytového fondu ve vlastnictví
obce

Popis aktivity

Nutná průběžná modernizace, či potřebné opravy
zejména obecních bytů.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025

Odhad finanční náročnosti

3 000 000 – 4 000 000 Kč

Připravenost k realizaci

Realizováno průběžně

73

Strategický plán rozvoje obce Žďár nad Metují 2020–2025

PRIORITA 2.C: DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
 Opatření 2.C.1: Zlepšení dopravní infrastruktury
Aktivita 2.C.1.1

Vznik nových parkovacích míst

Popis aktivity

Vytvoření nových parkovacích míst především na
„novém sídlišti“ kvůli pokračující výstavbě v oblasti.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2022

Odhad finanční náročnosti

2 000 000 Kč

Připravenost k realizaci

---

Aktivita 2.C.1.2

Bezpečnostní opatření na místních komunikacích

Popis aktivity

Doplnění dopravních zrcadel na nepřehledné úseky,
zpomalení dopravy na sídlišti.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020

Odhad finanční náročnosti

300 000 Kč

Připravenost k realizaci

---

Aktivita 2.C.1.3

Opravy místních komunikací

Popis aktivity

Jedná se zejména o komunikace směrem od kovárny na nové sídliště, místní komunikace okolo Cerala,
komunikace směrem na Ostaš, komunikace z návsi
směrem na Rovinku.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025

Odhad finanční náročnosti

10 000 000 Kč

Připravenost k realizaci

---
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 Opatření 2.C.2: Lepší nakládání s odpadními vodami
Aktivita 2.C.2.1

Oprava kanalizačního potrubí – několik etap

Popis aktivity

Jedná se o výměnu kanalizačního potrubí v celé obci, které bude rozčleněno na několik etap. Před výměnou kanalizačního potrubí budou provedeny kamerové zkoušky.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025

Odhad finanční náročnosti

15 000 000 Kč

Připravenost k realizaci

Záměr
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PRIORITA 2.D: CESTOVNÍ RUCH
 Opatření 2.D.1: Rozšíření služeb a infrastruktury cestovního ruchu
Aktivita 2.D.1.1

Vytváření propagačních materiálů, provoz informačního centra na OÚ

Popis aktivity

Jedná se o tvorbu drobných propagačních a upomínkových předmětů pro turisty. Propagační materiály jsou následně prodávány v kanceláři OÚ.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025

Odhad finanční náročnosti

500 000 Kč

Připravenost k realizaci

Realizováno průběžně

Aktivita 2.D.1.2

Zprovoznění půjčovny kol a koloběžek

Popis aktivity

Podpora půjčovny kol a koloběžek k posílení turistické infrastruktury.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025

Odhad finanční náročnosti

500 000 Kč

Připravenost k realizaci

---

Aktivita 2.D.1.3

Údržba a dovybavení turistické infrastruktury

Popis aktivity

Rozšíření mobiliáře a infrastruktury, především u
cyklostezek a turistických tras (odpočívadla, značení, pítka, odpadkové koše, lavice).

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

500 000 – 1 000 000 Kč

Připravenost k realizaci

Realizováno průběžně
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Aktivita 2.D.1.4

Zřízení muzea zemědělství v obci

Popis aktivity

Zřízení muzea zemědělství v budově bývalého hospodářského stavení (směr na Ostaš). Podmíněno
ziskem dotace na zřízení muzea.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025

Odhad finanční náročnosti

8 000 000 Kč

Připravenost k realizaci

Akce má vydané stavební povolení

 Opatření 2.D.2 Lepší propagace cestovního ruchu v obci
Aktivita 2.D.2.1

Přidávání popisků a obrázků pozoruhodností
na Google maps a Mapy.cz

Popis aktivity

K přilákání turistů budou sloužit fotografie území
pořízené z dronů. Tyto fotografie budou dále publikovány na mapových serverech.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020

Odhad finanční náročnosti

---

Připravenost k realizaci

Snímkování aktuálně probíhá

Aktivita 2.D.2.2

Vytváření video prezentace obce

Popis aktivity

Vytváření a zveřejnění video prezentace obce pro
přilákání turistů.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025

Odhad finanční náročnosti

20 000 Kč/ rok

Připravenost k realizaci

Probíhá průběžně každý rok
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Aktivita 2.D.2.3

Propagace obce na polské straně – distribuce
letáků přes hranice (polská turistická infocentra); video prezentace v polštině

Popis aktivity

Aktivita slouží k posílení propagace obce pro zahraniční turisty. Pověsti o Ostaši – i v polštině

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Připravenost k realizaci

---

Aktivita 2.D.2.4

Propagace udržitelného turismu

Popis aktivity

Propagace hromadné dopravy jako způsobu cestování k turistickým atraktivitám. Jako východiště cest
na Ostaš nebo Kočičí skály např. propagovat železniční zastávku Žďár nad Metují.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Připravenost k realizaci

---

78

Strategický plán rozvoje obce Žďár nad Metují 2020–2025

CÍL 3: ZAJIŠTĚNÍ
VOLNOČASOVÝCH A
SPORTOVNÍCH AKTIVIT
PRIORITA 3.A: SPORTOVNÍ ČINNOSTI
 Opatření: 3.A.1: Sport pro děti a mládež
Aktivita 3.A.1.1

Podpora činnosti místních sportovních oddílů
zaměřených na děti a mládež

Popis aktivity

Jedná se nejen o finanční podporu sportovních oddílů, které se zaměřují na děti a mládež. Sportovní
oddíly mají například zvýhodněné vstupné na obecní
hřiště.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

Aktivita 3.A.1.2

Podpora ZŠ v oblasti zajišťování adekvátního a
moderního zázemí pro tělocvičné činnosti

Popis aktivity

Základní škola je podporována za účelem zajištění
kvalitního zázemí pro sportovní aktivity dětí.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby

Aktivita 3.A.1.3

Údržba a zajišťování bezpečnosti stávajících
dětských hřišť

Popis aktivity

Dětská hřiště jsou průběžně modernizována.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby
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Aktivita 3.A.1.4

Finanční odměny pro trenéry a vedoucí zájmových kroužků

Popis aktivity

Jedná se o finanční podporu aktivních jedinců, kteří
vedou zájmové skupiny.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---

 Opatření: 3.A.2: Sport pro všechny
Aktivita 3.A.2.1

Budování chybějící kapacity sportovních zařízení

Popis aktivity

Dostavba sportoviště zahrnuje zarovnání terénu,
oplocení a vybavení.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2022-2025

Odhad finanční náročnosti

1 000 000 Kč

Aktivita 3.A.2.2

Podpora cyklodopravy

Odpovědný subjekt

Cyklodoprava je průběžně podporována údržbou a
modernizací stávajících cyklotras.

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby

Aktivita 3.A.2.3

Propagace sportovních zařízení a sportovních
akcí v obci

Popis aktivity

Propagace možností využití sportovní infrastruktury
v obci. Provoz on-line rezervačního systému
k víceúčelovému hřišti.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

---
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PRIORITA 3.B: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
 Opatření: 3.B.1: Podpora spolkové činnosti

Aktivita 3.B.1.1

Zvýšení informovanosti o možnostech aktivního trávení volného času a podpora v oblasti
propagace akcí

Popis aktivity

Nejen finanční podpora spolků a jiných sdružení
zabývajících se kulturní a společenskou činností,
která napomáhá uspokojování zájmů občanů obce
Žďár nad Metují.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby

 Opatření: 3.B.2: Podpora volnočasových aktivit
Aktivita 3.B.2.1

Zapojení mládeže do života obce

Popis aktivity

Zapojit dospívající nenásilnou formou do života obce, posílit jejich občanské vědomí a působit preventivě a výchovně, zejména v oblasti prevence kriminality, alkoholismu a užívání omamných látek.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby

Aktivita 3.B.2.2

Podpora aktivit pro seniory - zdravé a aktivní
stárnutí (zdravotní, bezpečnostní a jiné přednášky, společné výlety atd.)

Popis aktivity

Aktivní stárnutí v pojetí této aktivity znamená plnohodnotné prožívání života i ve vyšším věku, odpovědný přístup ke zdraví, život v bezpečí a důstojnosti a s možností účastnit se dění ve společnosti.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby
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Aktivita 3.B.2.3

Podpora celoživotního vzdělávání občanů (pořádání akcí, besed o zajímavých tématech).

Popis aktivity

Celoživotní učení je jedním z rozhodujících faktorů
ovlivňujících kvalitu lidského života.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby

Aktivita 3.B.2.4

Podpora aktivit pro rodiny s dětmi – pořádání
dětských dnů, her atd. a práce s mládeží

Popis aktivity

Aktivita podporuje vhodné využití volného času,
prohlubování mezigeneračních vztahů, udržování
tradic aj.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby

Aktivita 3.B.2.5

Podpora pořádání kulturních akcí

Popis aktivity

Nejen finanční podpora vedoucí k rozšíření a udržení
současné kulturní nabídky akcí a soutěží pořádaných
ve Žďáru nad Metují.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby

Aktivita 3.B.2.6

Podpora iniciativ obyvatel („komunitní projekty“)

Popis aktivity

Podpora projektů realizovaných neformálními skupinami. Podpořené projekty nastartují změny v komunitě. Aktivní lidé tak zlepší kvalitu života v místě
svého bydliště, mají šanci potkávat se se svými
sousedy a společně něco vytvořit.

Odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín
realizace

2020-2025 průběžně

Odhad finanční náročnosti

Dle potřeby
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ZPŘÍSTUPNĚNÍ DOKUMENTU
Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách obce Žďár nad Metují
a zároveň bude k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě na
obecním úřadě.

HODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU
Plnění strategického plánu bude kontrolováno průběžně, bude vyhodnoceno,
do jaké míry byly naplánované záměry skutečně realizovány, či z jakých důvodů případně realizovány být nemohly. Současně budou případně přehodnoceny jednotlivé záměry z hlediska možnosti a potřebnosti jejich realizace
a bude také zkontrolováno nastavení priorit záměrů.
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PŘÍLOHY

VZOR DOTAZNÍKU

Strategický plán rozvoje obce Žďár nad Metují
2020–2025

Milí občané,
obec Žďár nad Metují zpracovává v současné době nový Strategický plán rozvoje obce Žďár nad Metují 2020–2025, ve kterém chce vyjasnit priority rozvoje na následující roky a rozvrhnout konkrétní rozvojové činnosti.
Obracím se tedy na Vás s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené
v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží jako důležitý podklad pro
určení hlavních rozvojových oblastí obce. Dotazník je možno vyplnit také
elektronicky na webových stránkách obce. Sběr dotazníků bude probíhat do
30. 8. 2019. Vyplněné tištěné dotazníky můžete odevzdat v úřední dny na
obecním úřadě.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem o budoucnost Vaší obce!
Pavel Šubíř
Starosta obce

VZOR DOTAZNÍKU
1. Jak se Vám ve Žďáru nad Metují žije?
Velmi dobře
Spíše dobře
Spíše špatně
Velmi špatně
2. Jak hodnotíte následující oblasti v obci
oznámkujte jako ve škole: 1=výborně, 5=nedostatečně, N=nemohu posoudit
1
Celkový vzhled obce
Místní komunikace včetně chodníků
Dopravní obslužnost
Parkovací plochy
Bezpečnost v obci
Možnosti pro výstavbu RD a kvalita bydlení
Dostupnost zdravotní péče
Dostupnost sociálních služeb
Občanská vybavenost
Možnost nakupování
Kvalita vzdělávání (ZŠ i MŠ)
Příležitost pro podnikání v obci
Přírodní prostředí v okolí obce
Množství a kvalita obecní zeleně
Nakládání s odpady, třídění a recyklace
Veřejná prostranství pro setkávání lidí
Úroveň kulturního vyžití
Veřejný přístup k internetu
Úroveň sportovního vyžití
Dětská hřiště, místa pro hraní dětí
Podpora zájmových (spolkových) organizací
Komunikace obecního úřadu s občany

2

3

4

5

N

VZOR DOTAZNÍKU
3. Co je z Vašeho pohledu největším problémem obce Žďár n. Metují?
Uveďte maximálně 3 body
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
4. Určete prioritu řešení problematických oblastí v obci
1=nejvyšší priorita, obec by měla řešit co nejdříve; 5=nízká priorita,
N=nemohu posoudit
1
Rozvoj pozemků pro výstavbu rodinných
domů
Výstavba obecních bytů
Vybudování nového trubního systému pro
odvod odpadních vod v obci
Opravy a dobudování místních komunikací a
chodníků
Vysoký provoz zemědělské techniky a nedostatečná kapacita komunikace směrem
k Zemědělskému družstvu OSTAŠ
Nebezpečná cesta pro pěší u místní Základní
školy a Mateřské školy Žďár nad Metují
Vysoká míra cestovního ruchu v obci a s tím
spojený vysoký automobilový provoz
Budování nových parkovišť
Rekonstrukce a budování nových dětských
hřišť
Doplnění obecního mobiliáře (lavičky, stojany na kola, odpadkové koše)
Stav veřejné zeleně
Vybudování muzea zemědělství v obci
Více kulturních a sportovních akcí
Zajištění lepší sociální pomoci pro seniory
(odvoz k lékaři, pomoc v domácnosti, nákup, ….)
Rozšíření kapacity stávající Mateřské školy
Lepší vybavení místní Základní školy
Větší propagace a rozvoj místních kulturních
i přírodních památek

2

3

4

5

N

VZOR DOTAZNÍKU
5. Co je pro Váš život v obci Žďár nad Metují nejcennější?
Uveďte maximálně 3 body
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

6. Pohlaví:
Muž
Žena
7. Věk
Do 25 let
25-40 let
41-64 let
65 a více let
8. Jak dlouho již v obci žijete? (Kolik let)
…………………………………………………………………………………………………………………………
9. Prostor pro Vaše připomínky, náměty a názory k budoucímu rozvoji obce
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Vyhodnocení dotazníků proběhne na veřejném projednání, které se
uskuteční v týdnu od 16. 9. 2019. O přesném termínu a místě konání
budete předem informování. Všichni jste srdečně zváni! Děkujeme
Vám za Váš čas strávený vyplňováním dotazníku.

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ KE STRATEGICKÉMU
PLÁNU ROZVOJE OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ
2020–2025

Srpen 2019

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Dotazníkové šetření probíhalo v obci Žďár nad Metují v srpnu roku 2019 za
účelem zjištění názorů občanů při přípravě Strategického plánu rozvoje obce
Žďár nad Metují 2020–2025.
Strategický plán je střednědobým dokumentem, který má nastínit hlavní
směry rozvoje a investic v horizontu do roku 2025.
Při plánování rozvoje, hledání hlavních problémů obce, formulaci možných
řešení, rozhodování o využití finančních prostředků a lidských zdrojů obce je
důležité zapojit obyvatele a sladit představy o budoucnosti obce. Zapojení
občanů zkvalitní proces plánování a zajistí účelnější využití prostředků při
řízení obce.
Dotazníkové šetření probíhalo v srpnu roku 2019. Dotazníky v papírově formě byly rozneseny do schránek jednotlivých domácností. Pro vyšší návratnost byl dotazník k dispozici také v elektronické podobě na webových stránkách obce. K zajištění dostatečného povědomí občanů byla informace o možnosti vyplnění dotazníku publikována také v místním zpravodaji a hlášena
obecním rozhlasem. Vyplněné tištěné dotazníky občané odevzdávali v úřední
dny na obecním úřadě, případně vkládado schránky obecního úřadu.
Celkem bylo do domácností distribuováno 300 ks dotazníků.
Vyplněno bylo celkem 85 dotazníků, z toho většina prostřednictvím internetu. V papírové podobě bylo odevzdáno 27 vyplněných dotazníků.
Celková návratnost dotazníků tedy byla 16 % (počet osob v obci oprávněných k vyplnění dotazníku ve věku od 15 let činí 542).

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
ANALÝZA VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

V následujících kapitolách této zprávy jsou vždy v úvodu slovně
zhodnoceny výsledky průzkumu, které jsou následně doplněny grafy.

Dotazování

se

zúčastnilo

celkem

43

žen

(51

%)

a

42

mužů

(49 % dotazovaných). Zastoupení obou pohlaví tedy bylo téměř vyrovnané.
Převážná většina respondentů patřila k vyšší produktivní věkové skupině
41-64 let (40 %), pouze 2 % zúčastněných v dotazování patřili do věkové
kategorie do 25 let.
I když má obec Žďár nad Metují relativně mladé obyvatelstvo, největší zájem
o vyplnění dotazníků tedy projevili obyvatelé střední a starší věkové kategorie – viz obr. 1.

Obr. 1: Pohlaví a věk dotazovaných

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
1. Jak se Vám ve Žďáru nad Metují žije?
V první otázce měli obyvatelé obce Žďár nad Metují šanci vyjádřit svoji
(ne)spokojenost s životem v obci.

Z výsledků dotazování je patrné, že

99 % obyvatel obce je velmi spokojeno, či spokojeno s životem v obci. Jedná
se tedy o velice pozitivní zjištění. Pouze 1 % obyvatel hodnotí život v obci
jako velmi špatný – viz obr. 2.

Obr. 2: Spokojenost obyvatel s životem v obci Žďár nad Metují

2. Jak hodnotíte následující oblasti v obci?
V otázce číslo dvě mohli místní občané hodnotit různé aspekty života v obci.
Hodnocení probíhalo oznámkováním jednotlivých oblastí jako ve škole, kdy
1 znamenala výborně a 5 naopak nedostatečně.
Nejlépe byly hodnoceny oblasti životní prostředí (90 % respondentů hodnotí
pozitivně), dopravní obslužnost (88 %), vzhled obce (84 %), nebo nakládání
s odpady (82 %).
Mezi problémové body patří špatný technický stav místních komunikací a nedostatek parkovacích ploch – 9 %, respektive 24 % dotazovaných je označilo
za nejproblematičtější – viz obr. 3. Hůře hodnocené jsou také zdravotní (15
%) a sociální péče (13 %) - viz obr. 4.
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Obr. 3: Nejproblematičtější (nejhůře hodnocené) oblasti v obci
U dvou podotázek největší část obyvatel „nemohla posoudit“, tedy ohodnotit
současný stav daného aspektu – šlo konkrétně o veřejný přístup k internetu
(41 %) a příležitosti k podnikání (46 %). Slabší podnikatelská činnost obyvatel může představovat slabou stranu a překážku pro rozvoj obce v budoucnu.
Přehled všech výsledků je uveden na obrázku 4.

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Obr. 4: Výsledky otázky Jak hodnotíte následující oblasti v obci
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3. Co je z Vašeho pohledu největším problémem obce Žďár nad Metují?

Obr. 5: Největší problémy Žďáru nad Metují
Respondenti měli možnost slovního vyjádření k nejproblematičtějším tématům v obci v otevřené otázce. Na obrázku 5 jsou zobrazena témata, která
byla nejčastěji zmiňována. Kromě opakujících se oblastí z první části dotazníku, se zde objevovaly nejčastěji termíny jako hospoda, přestupky, provoz
atd.
Překvapivě bylo, že se zde často objevovala nespokojenost s místní hospodou, i přestože v otázce č. 2 byla občanská vybavenost hodnocena pozitivně.
Mezi nejčastější odpovědi patřil silný provoz v obci a dopravní přestupky:


„Vysoká rychlost automobilů v obci, a hlavně v obytné zóně“



„Omezit provoz aut na "ROVINKÁCH"!!!“



„Chybějící přechod u autobusové zastávky, přechod ke školce. Některá
auta zde nedodržují povolenou rychlost a na těchto místech je dost
těžké přejít, hlavně když děti jdou do školy a školky.“
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4. Určete prioritu řešení problematických oblastí v obci
Občané měli v otázce č. 4 za úkol zhodnotit prioritu řešení předložených problematických oblastí na škále od 1 do 5, kdy 1 značila nejvyšší prioritu, kterou by dle občanů měla obec řešit co možná nejdříve a 5 znamenala nízkou
prioritu, dle občanů nejméně důležitou.
Co se týče vyhodnocení těchto prioritních oblastí, lze říci, že z velké části korespondovaly s vytyčenými problémy v předchozích otázkách. Až 64 % obyvatel za hlavní prioritu považuje opravu místních komunikací, zatímco 60 %
občanů upřednostňuje vyřešení problematického úseku pro chodce u základní
a mateřské školy. S danou prioritou souvisí i řešení přetíženého úseku, vedoucího k místnímu zemědělskému družstvu. Dalšími prioritami jsou vybudování systému pro odvod odpadních vod (54 %), zajištění lepší sociální pomoci pro seniory (47 %) a doplnění obecního mobiliáře (44 %) – viz obr. 6.

Obr. 6: Zhodnocení prioritních oblastí k řešení ve Žďáru nad Metují
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Obr. 7: Zhodnocení priority řešení jednotlivých oblastí

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Zajímavostí je, že u některých prioritních bodů existují určité rozpory, což se
dá očekávat vzhledem k pestřejší věkové struktuře dotazovaných.
Například parkování se v otázce č. 2 umístilo mezi nejvíce problematické body, v otázce č. 3 však požaduje rozšiřování parkovacích ploch pouze třetina
obyvatel.
Plánované otevření místního muzea pro většinu obyvatel (60 %) nepředstavuje prioritu.
Pestrou věkovou strukturu respondentů je možné rozlišit i u otázek týkajících
se základní a mateřské školy – zhruba třetina dotazovaných dané body považuje za prioritní, a zároveň zhruba třetina o nich ani neuvažuje. O stav vzdělávacích institucí se nezajímají především senioři.
Dále lze říci, že se převážně starší složka obyvatelstva nevyjadřovala
k bodům týkajícím se výstavby rodinných domů, či parkování. Zmíněná skupina na druhou stranu projevila velký zájem o zlepšení sociálních služeb pro
seniory.
Problematickými jsou bezesporu také místní komunikace a jejich oprava je
prioritou pro všechny věkové skupiny obyvatel. Mezi prioritami se také objevily i dva konkrétní úseky silnic, které jsou již delší dobu považovány za problematické.
Místní obyvatelé neprojevili větší zájem o příliv turistů – například větší propagaci a rozvoj kulturních i přírodních památek zároveň požaduje i odmítá asi
čtvrtina respondentů, zatímco zhruba třetina svůj nevyhraněný názor vyjádřila známkou 3.
Životní prostředí a nakládaní s odpady jsou také hodnoceny kladně, i když v
obci chybí vybudovat nový trubní systém pro odvod odpadních vod.
Na závěr lze říci, že místní obyvatelé většinu aspektů ve své obci chválili, vykrystalizovalo se pouze několik problematických bodů.
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5. Co je pro Váš život v obci Žďár nad Metují nejcennější
Dotazovaní mohli zmínit kromě negativních aspektů i pozitivní stránky života
v obci Žďár nad Metují. Zde se většinou opakují témata z předchozí části dotazníku. Souhrnně lze říci, že si dotazovaní obyvatelé obce nejvíce oceňují
klid, okolní přírodu, dobrou vybavenost a dobré dopravní propojení automobilovou i hromadnou dopravou – viz obr. 8.

Obr. 8: Nejoceňovanější stránky života ve Žďáru nad Metují

DOTAZNÍK Z DRUHÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ

Strategický plán rozvoje obce Žďár nad Metují
2020–2025

Milí občané,
obec Žďár nad Metují zpracovává v současné době nový Strategický plán rozvoje obce Žďár nad Metují 2020–2025, ve kterém chce vyjasnit priority rozvoje na následující roky a rozvrhnout konkrétní rozvojové činnosti.
Proto prosím z každé následující oblasti vyberte maximálně 4 body, které mají
podle Vás nejvyšší prioritu a měly by být realizovány.
Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem o budoucnost Vaší obce!

DOTAZNÍK Z DRUHÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ

CÍL 1: SPOKOJENÝ ŽIVOT V OBCI

1. Obnova veřejných prostranství v lokalitě ______________________
2. Podpora rozvoje služeb v obci (jakých ________________________)
3. Doplnění obecního mobiliáře (lavičky, koše, …)
4. Zajištění podmínek pro udržení provozu pošty, obchodu a dalších služeb
5. Posílení sociálních služeb pro seniory (dovoz nákupů, péče
v domácnosti)
6. Lepší vybavení školských zařízení (ZŠ i MŠ)
7. Zeleň v intravilánu obce (př. obnova zeleně na sídlišti)
8. Komplexní pozemkové úpravy (protierozní opatření)
9. Prvky zeleně v extravilánu obce (stromořadí podél cest, biocentra)
10. Budování startovacích bytů pro mladé
11. Rozvoj stavebních ploch pro výstavbu RD
12. Modernizace bytového fondu ve vlastnictví obce
13. Pravidelná údržba objektů s kulturním využitím

14. Jiné:
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CÍL 2: UDRŽITELNÝ ROZVOJ OBCE

1. Rozšíření a modernizace veřejného osvětlení
2. Obnova kanalizačního potrubí
3. Rozšíření inženýrských sítí do dalších částí obce
4. Zvýšení počtu sběrných míst na tříděný odpad
5. Pořízení odpadkových košů pro pejskaře
6. Nové parkoviště (např. u pošty)
7. Výstavba chodníku od vlakové zastávky
8. Retardéry pro zpomalení provozu v obytné zóně
9. Obnova místních komunikací v lokalitě:
_____________________________________________________
10. Vybudování chodníků v lokalitě:
_____________________________________________________
11. Oprava chodníků v lokalitě:
_____________________________________________________
12. Zajištění bezpečnosti dopravy a provozu v obci (měřiče rychlosti,
zrcadla v nepřehledných úsecích, apod.)
13. Doplnění přechodu pro chodce (u autobusové zastávky, u školy)
14. Zlepšení dopravní obslužnosti veřejnou dopravou
15. Lepší pokrytí signálem obecního rozhlasu v lokalitě:
____________________________________________________
16. Jiné:
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CÍL 3: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A CESTOVNÍ RUCH

1. Propagace obce jako atraktivní přírodní oblasti
2. Sytém místního turistického informačního značení pro cestovní ruch
(informační panely s historií, zajímavostmi o obci atd.)
3. Vyšší podpora kulturních, sportovních a společenských akcí (např.
lepší propagace)
4. Vyšší finanční podpora spolkových činností a občanských sdružení
5. Oprava a budování dětských hřišť v lokalitě:
_____________________________________________________
6. Rozvoj sportovní infrastruktury
7. Podpora aktivit pro seniory – zdravé a aktivní stárnutí (zdravotní,
bezpečnostní a jiné přednášky, společné výlety atd.)
8. Podpora aktivit pro rodiny s dětmi – pořádání dětských dnů, her atd.
9. Realizace oprav drobných kulturních památek pro zachování kulturního dědictví
10. Podpora celoživotního vzdělávání občanů (pořádání akcí, besed o
zajímavých tématech)
11.

Výstavba cyklostezek v lokalitě:
_____________________________________________________

12. Stanice první cyklopomoci (přístřešek s pevně uchyceným setem
nářadí pro nejnutnější opravy a seřízení kol)

13. Jiné:

DOTAZNÍK Z DRUHÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ
VÝSLEDNÁ POCITOVÁ MAPA Z DRUHÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ

KONCEPCE
FINANČNÍHO ŘÍZENÍ
OBCE ŽĎÁR NAD
METUJÍ
2020-2025

Koncepce finančního řízení obce Žďár nad Metují slouží ke zvýšení efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti rozpočtu obce, a to ve vazbě na zásady udržitelného rozvoje.
Koncepce finančního řízení je v souladu se Strategickým plánem rozvoje
obce

Žďár

nad

Metují.

Plánovacím

obdobím

koncepce

jsou

roky

2020–2025.
Koncepce

finančního

řízení

obce

Žďár

nad

Metují

je

zpracována

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Koncepce přispěje
k hospodaření účelnému, efektivnímu a hospodárnému, což je zákonná
povinnost podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole.

Finanční plánování je nezbytnou součástí chování každého ekonomicky aktivního
subjektu. Obcím pomáhá finanční plánování dosáhnout stanovených cílů a také je
dlouhodobě udržet. Koncepce finančního řízení obce má přitom svá specifika –
obce jsou zřízeny za účelem všestranného rozvoje svého území, uspokojování
potřeb svých občanů a při plnění svých úkolů musí navíc dbát o ochranu veřejného zájmu. Právě omezená velikost rozpočtu a specifická struktura příjmů a výdajů ovlivňují podstatným způsobem prosazování nejen ekonomických, ale také
politických zájmů představitelů obce.
Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se
finanční hospodaření územního samosprávného celku řídí ročním rozpočtem
a rozpočtovým výhledem. Oba tyto rozpočty musí být vzájemně provázány. Rozpočet i rozpočtový výhled se přitom liší nejen dobou, na kterou jsou dokumenty
sestavovány, ale také svou strukturou.

Základní pojmy vycházející ze zákona č.

250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-

dlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
-

Rozpočet územního samosprávného celku je finančním plánem, jímž se
řídí financování činnosti územního samosprávného celku a svazku obcí.

-

Při zpracování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu.

-

Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný.

-

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného
celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje
roční rozpočet.

Při sestavování rozpočtu je nutné brát v úvahu zejména zákon č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení daní.
Rozpočet je bilancí příjmů a výdajů za rozpočtové období.
Příjmy se dělí na:
a) Vlastní příjmy
o

o

Běžné


Daňové



Nedaňové

Kapitálové

b) Přijaté dotace
Výdaje se rozdělují na:
a) Běžné
o

Neinvestiční nákupy

o

Neinvestiční transfery

o

Neinvestiční půjčky

b) Kapitálové
o

Investiční nákupy

o

Investiční transfery

o

Investiční půjčky

A. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
Hospodaření obce je vyrovnané, přehled příjmů i výdajů obce je uveden
v tabulce a na obrázku níže.
Příjmovou stránku nejvíce ovlivňují daňové příjmy, výdaje představují především
běžné výdaje v rozmezí 55 – 63 %. Podíl kapitálových výdajů z celkových ročních
výdajů obce je v rozmezí 25 – 48 % za poslední tři roky. V obci je zřízen finanční
výbor.
Schodkový rozpočet měla obec v roce 2012. V roce 2016 měla obec rovněž
schodkový rozpočet, zejména z důvodu nákupu bytového domu v tomto roce.
Jak je patrné z uvedeného obrázku, každý rok se příjmy i výdaje navyšují, což
úzce souvisí s existencí inflace a růstem hrubého domácího produktu.

2019

Ukazatel

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

POČET OBYVATEL

628,00

638,00

645,00

641,00

648,00

645,00

661,00

664,00

660,00

660,00

PŘÍJMY (KONSOLID.)

8 377 640,00

8 095 631,22

7 842 227,48

9 813 902,99

12 208 134,82

10 365 814,96

12 480 861,14

12 871 981,88

15 411 282,44

6 976 550,78

VÝDAJE (KONSOLID.)

6 902 010,00

6 860 142,67

11 327 647,16

8 162 995,03

9 906 617,16

9 135 102,30

15 036 503,61

9 346 360,97

12 500 557,45

7 579 228,71

SALDO PŘÍJMŮ
A VÝDAJŮ
(KONSOLID.)

1 475 630,00

1 235 488,55

-3 485 419,68

1 650 907,96

2 301 517,66

1 230 712,66

-2 555 642,47

3 525 620,91

2 910 724,99

-602 677,93

PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY

0,00

0,00

4 851 600,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

HRAZENÉ ÚROKY

390 250,00

363 724,21

430 864,62

461 755,60

416 899,65

372 588,00

350 328,72

279 403,42

262 191,33

127 984,69

1 078 180,00

1 081 798,89

1 878 025,33

1 205 277,88

1 206 772,36

1 155 600,00

1 505 600,00

1 551 600,00

1 551 600,00

775 800,00

1 468 430,00

1 445 523,10

2 308 889,95

1 667 033,48

1 623 672,01

1 528 188,00

1 855 928,72

1 831 003,42

1 813 791,33

903 784,69

MAJETEK CELKEM

90 541 000,00

75 587 798,80

78 060 288,42

79 567 326,87

83 060 722,85

86 552 703,54

85 947 893,82

83 512 835,64

85 031 186,46

85 685 519,13

DLOUHODOBÝ
HMOTNÝ MAJETEK

87 915 000,00

73 433 725,88

76 555 688,24

76 796 335,55

77 788 227,15

80 129 909,32

78 553 784,18

77 750 322,63

77 710 872,92

79 623 652,69

POHLEDÁVKY
BRUTTO

1 230 000,00

619 782,39

392 908,24

1 302 676,96

2 710 816,10

3 757 792,89

4 783 122,49

966 236,00

1 257 951,56

1 041 493,95

UHRAZENÉ
SPLÁTKY JISTIN PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ
DLUHOVÁ
SLUŽBA CELKEM

(k 30.06.)

KRÁTKODOBÉ
POHLEDÁVKY
BRUTTO

688 000,00

450 984,00

290 490,50

1 277 007,10

2 710 816,10

3 757 792,89

4 783 122,49

966 236,00

1 257 951,56

1 041 493,95

KRÁTKODOBÉ
POHLEDÁVKY
NETTO

655 000,00

432 172,20

288 642,50

1 276 184,10

2 710 189,10

3 754 814,29

4 774 280,49

955 361,50

1 241 487,46

1 025 029,85

KRÁTKODOBÝ
FINANČNÍ MAJETEK

869 000,00

1 022 934,11

584 630,62

952 156,16

2 056 149,40

2 171 806,73

2 153 463,15

4 187 757,51

5 479 404,08

4 284 400,59

CIZÍ ZDROJE
CELKEM

13 040 000,00

10 785 275,92

14 117 380,23

13 562 607,97

14 135 827,87

13 920 438,85

17 465 015,09

12 261 284,81

12 368 346,84

12 645 647,43

DLOUHODOBÉ
ZÁVAZKY

11 577 000,00

10 096 760,86

13 066 843,45

11 847 879,73

10 659 510,10

9 504 110,24

12 079 311,41

10 525 211,82

8 987 742,09

8 212 021,20

KRÁTKODOBÉ
ZÁVAZKY

1 463 000,00

688 515,06

1 050 536,78

1 714 728,24

3 476 317,77

4 416 328,61

5 385 703,68

1 736 072,99

3 380 604,75

4 433 626,23

NÁKLADY

5 545 000,00

5 014 664,34

8 366 302,75

8 188 364,19

8 858 657,29

8 099 461,40

16 548 235,94

9 858 706,50

12 131 156,59

6 556 089,42

VÝNOSY

7 448 000,00

7 443 650,19

8 256 221,08

9 402 044,64

10 814 864,58

10 241 369,47

18 591 264,86

13 188 258,44

14 212 537,30

7 442 473,32

VÝSLEDEK
HOSPODAŘENÍ

1 716 000,00

2 234 425,85

-110 081,67

1 213 680,45

1 956 207,29

2 141 908,07

2 043 028,92

3 329 551,94

2 081 380,71

886 383,90

B. NÁVRHOVÁ ČÁST

1.1.1 Aktivita

Vytváření zásobníku projektů a investic

Definice investičních akcí je důležitá zejména z pohledu dotační připravenosti.
Dotační tituly jsou vypisovány nárazově, a pokud se obec chce účastnit čerpání
dotace, je vhodné se dobře nachystat předem a poté čekat, kdy se spustí takový dotační program, ze kterého by obec mohla projekt realizovat.
1.1.2 Aktivita

Hospodaření obce a aktivní dotační politika

Vhodné hospodaření obce s rezervou na neočekávané události zajišťuje obci
dobrou finanční pozici na finančních trzích a nezávislost na bankovních produktech. Aktivní dotační politika přináší obci možnosti rozvoje. Je vhodné, aby celková dotační politika byla brána v reálných intervencích a počítalo se s dlouhodobou udržitelností celého projektu.
1.1.3 Aktivita

Včasná reakce na rozvoj obce

Reagovat na rozvoj obce Žďár nad Metují, především v oblasti výstavby a s ní
spojeným zvyšováním počtu obyvatel (oblast služeb, školství, kulturní a sportovní využití). Tomuto trendu přizpůsobit územní plánování a technickou i specifickou vybavenost obce.
1.1.4 Aktivita

Plnění strategického plánu rozvoje obce Žďár nad Metují
2020-2025

Stanovit odpovědnost členů zastupitelstva obce za realizaci opatření strategického plánu. Vyhodnocovat pravidelně 1x ročně realizaci strategického plánu
rozvoje obce v termínu přípravy zpracování rozpočtu obce na další kalendářní
rok.

1.1.5 Aktivita

Rozvoj spolupráce s okolními obcemi

Spolupráce v rámci DSO Policko přináší více možností pro celé území. Některé
projekty přesahují hranice obcí a stávají se tak regionálními projekty. DSO pak
může tyto činnosti lépe koordinovat a spolufinancovat.
1.1.6 Aktivita

Bilance využívání zdrojů obce

Vytvářet každoroční bilance ke zhodnocení využívání finančních zdrojů obce.
Bilance zhodnotí komplexní výnosy z obecního majetku, nastavení místních
poplatků atd.
1.1.7 Aktivita

Trvalý pobyt občanů

Motivace občanů trvale žijících v obci k přihlášení se k trvalému pobytu v obci.
Občané tak budou nepřímo přispívat do obecního rozpočtu.
1.1.8 Aktivita

Financování spolků

Jasně daný systém finanční podpory obce pro spolkovou činnost s důrazem
na podporu činnosti směřované na děti a zejména na dospívající mládež, dále
na dofinancování získaných dotací a na akce pro širokou veřejnost.
1.1.9 Aktivita

Rozvoj požární obrany

Zlepšení materiálního zabezpečení JSDH.

KONCEPCE ROZVOJE
CESTOVNÍHO RUCHU
OBCE ŽĎÁR NAD
METUJÍ
2020-2025

Cestovní ruch je jedním z nejrychleji se rozvíjejících ekonomických odvětví a je podmětem pro nové investice, zlepšování infrastruktury a služeb, jak pro návštěvníky, tak i pro místní obyvatele. Velký důraz musí
být kladen na udržitelnost cestovního ruchu a také na spokojenost místních obyvatel. Lze říci, že cestovní ruch může být dobrým sluhou, ale
zlým pánem, a proto je třeba dbát na vyvážený rozvoj turismu, zvláště
v menších obcích.
Koncepce cestovního ruchu obce Žďár nad Metují je v souladu se Strategickým plánem rozvoje obce Žďár nad Metují. Plánovacím obdobím tohoto dokumentu jsou roky 2020–2025. Koncepce cestovního ruchu obce
Žďár nad Metují 2020–2025 je zpracována v souladu se zákonem
č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního
ruchu. Rozvoj cestovního ruchu je ovlivněn i zákonem č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny, jelikož je obec součástí chráněné krajinné
oblasti Broumovsko.
Koncepce se zaměří převážně na služby cestovního ruchu, které může poskytovat obec a podnikatelé. Zákon č. 159/1999 Sb. za služby cestovního ruchu považuje:
a) doprava zákazníka,
b) ubytování, které není součástí dopravy a není určeno k účelům bydlení,
c) nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla, nebo
d) jiná služba z oblasti cestovního ruchu, která není ze své podstaty součástí některé ze služeb cestovního ruchu uvedených v písmenu a), b) nebo
c), zejména prodej vstupenek na kulturní nebo sportovní události, pořádání výletů, prohlídek s průvodcem, prodej skipasů nebo nájem sportovního
vybavení.
Kromě zmíněných služeb, předmětem zájmu mohou být i oblasti, které jsou řízené jinými legislativními dokumenty. Například cyklotrasy patří pod pozemní komunikace a spadají do příslušné legislativy (zákon č. 361/2000 Sb.). Oblast je
významně ovlivněna i zmíněným zákonem o ochraně přírody a krajiny (zákon
č. 114/1992 Sb.), který zakazuje větší zásah do přírodního prostředí.

Úspěšná turistická obec se může vyznačovat následujícími charakteristikami:


Místní aktéři, především orgány veřejné správy a podnikatelé spolupracují
a společně vytváří produkt cestovního ruchu;



Obec spolupracuje se širším zázemím, je členem spolků a sdružení;



Obec má jasno v tom, co nabízí a komu to nabízí - má produkt cestovního
ruchu, který je vytvořen podle potřeb cílových skupin;



Obec zdůrazňuje své atraktivity a dobře je propaguje;



Obec je i mimo turistické „hotspoty“ udržovaná a příjemná pro život;



Obec neohrožuje zájmy místních obyvatel, a dbá na jejich spokojenost;



Při rozvoji cestovního ruchu obec dbá na ochranu přírody a krajiny.

A. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
Katastr obce Žďár nad Metují je certifikován pro turistický ruch v rámci Společnosti pro destinační management Broumovska, která má na starosti Geopark
Broumovsko a Region Broumovsko. Obec je členem Dobrovolného svazku obcí
Policko a MAS Stolové hory. Cestovní ruch ve Žďáru nad Metují je dobře propagován všemi zmíněnými organizacemi.
Hodnotný krajinný ráz a klidné přírodní prostředí vytváří jedinečné genius loci.
Jedinečná atmosféra nebo „duch místa˝, klid a nádherná příroda jsou bezesporu
největšími lákadly obce. Návštěvníci ocení i širokou nabídku sportovních aktivit,
naučných stezek, stejně jako i upravenost obce.
Hlavním produktem cestovního ruchu je aktivní pobyt v přírodě, návštěvníci mohou využít jednu z mnoha turistických, cyklistických nebo běžeckých tras. Žďár
nad Metují navštěvují zejména rodiny s dětmi, aktivní senioři a sportovně aktivní
jedinci.
Mezi významná místa v obci patří pískovcová stolová hora Ostaš. Přírodní rezervace Ostaš láká návštěvníky na soustavu skal, chodeb i jeskyní. Náhorní plošina
potom nabízí působivé výhledy do krajiny. Stolová hora Ostaš má výšku
700 m. n. m. Na Ostaši jsou dva značené turistické okruhy (Horní labyrint a Dolní
labyrint).
Místní občany zejména v letních měsících omezuje vysoké množství turistů, kteří
míří na Ostaš. Doprava je problematická z důvodu nedostačující kapacity místních komunikací pro takto vysoký provoz. Frekventovaná doprava na Ostaš s sebou přináší také nebezpečí pro chodce v této oblasti. Do budoucna lze navíc
předpokládat problém s nedostatečnými parkovacími plochami v obci.
Ve Žďáru nad Metují se dále nachází Kaple Sv. Kříže na Ostaši. Původní kaple
z roku 1484 byla přebudována na románský kostel, ten byl v roce 1788 zbourán.
V 19. století v místě opět vnikla zděná kaple, která se dochovala dodnes.
Dalším významným místem je pramen Samaritánka s kamenným reliéfem Krista
se ženou. Hned u lesní cesty pod vodojemem je zřízen přepad, kde je možné
ochutnat tuto výbornou vodu. Od roku 2019 je možné pořídit si v obci dřevěnou
turistickou známku a turistickou nálepku s vyobrazeným reliéfem pramene Samaritánka.
Kočičí skály jsou názvem menšího skalního města, které se nachází nedaleko stolového vrchu Ostaš. Tento soubor skalních útvarů se vytvořil na úzké, ale po-

měrně dlouhé plošině, zvané Kocouří hřbet. Největším masívem Kočičích skal je
skalní útvar Kočičí hrad, skrývající ve svém nitru romantickou soustavu průchodných chodbiček, průlezů, jeskyněk, průchodů a puklin. Kočičí hrad je přístupný
po zeleně značené turistické stezce.
V okolí Kočičích skal se nachází také jeskyně „Husitská mincovna“, kde si prý husité ve skrytu skal sami razili peníze. Na jihovýchodním okraji Kočičích skal se
potom nachází Sluj Českých bratří, kde se prý po bitvě na Bílé hoře scházeli Čeští
bratři před svým odchodem z vlasti.
Do budoucna obec plánuje zřídit muzeum zemědělství pro rozšíření nabídky pro
turisty.
Obec nabízí pro své návštěvníky vyžití v zimním i letním období. V zimě jsou
v regionu upravovány stovky kilometrů běžeckých tras. Běžecké tratě Kladského
pomezí jsou unikátní svou propojeností a vedou dokonce až na polské území do
národního parku Gór Stolowych. Limitující může být pouze nedostatek sněhu.
V zimě jsou v provozu také dvě linky skibusů, jedna míří z Náchoda do Jestřebích
hor a druhá potom rovněž z Náchoda do polského Karłówa. Skibusy jsou v provozu od ledna do února.
V teplejších měsících můžou návštěvníci obce využít četné nabídky cykloturistiky. Na kole je možno dojet třeba do nedalekého Polska. Od června do září
jsou v provozu cyklobusy, které turisty odvezou i s kolem do Kladského pomezí,
polských Gór Stolowych, Adršpašsko-teplického skalního města nebo do Krkonoš.
V oblasti se nachází také velké množství značených turistických tras, které
umožňují jak celodenní tůry, tak nenáročné výlety pro rodiny s dětmi.
V okolí obce se nachází četné možnosti pro turistické aktivity. Atraktivnost obce
plyne zejména z její polohy v krásné přírodní oblasti CHKO Broumovska. Celá
oblast dále těží z bezprostřední blízkosti česko-polské hranice. V okolí obce jsou
vyhledávaným cílem turistů Polické a Broumovské stěny. V blízkosti Žďáru nad
Metují leží město Police nad Metují se známým muzeem stavebnice Merkur.
Ve větší vzdálenosti od obce potom leží populární Teplicko-adršpašské skály.
Obec Žďár nad Metují leží na hlavní železniční trase Broumov - Meziměstí - Náchod - Starkoč nebo Choceň. Vlaky jezdí směr Broumov i směr Náchod přes den
minimálně 1 x za hodinu. Turisté tedy mají možnost využít také frekventovanou
železniční dopravu.
Žďár nad Metují nabízí vlastní ubytovací kapacity v centru obce v nově otevřených apartmánech. Turistům je k dispozici 7 apartmánů se samostatnou ku-

chyňkou a sociálním zařízením. V obci se nachází také restaurace, která je k dispozici jak ubytovaným hostům, tak ostatním návštěvníkům. Restaurace má otevřeno denně po celý týden.
Ubytování nabízí také chatová osada a kemp Ostaš. Návštěvníkům je k dispozici
9 chatek a tábořiště s kapacitou 20 stanů. Od května do září je hostům k dispozici samoobslužný kiosek a hospůdka. V kempu se nachází také dětský park a dobíjecí stanice na elektrokola.
Obyvatelé Žďáru nad Metují a návštěvníci hodnotí kladně čistotu a údržbu veřejných prostranství v obci. Místní obyvatelé mají možnost zapojovat se do rozhodování o budoucím rozvoji obce, čehož využili i během vytváření strategického
plánu obce.
V rámci zpracování strategie obce Žďár nad Metují byly zjišťovány názory obyvatel na různé aspekty života ve Žďáru nad Metují, jedním z témat byl i cestovní
ruch. V otázce týkající se priorit v obci, většina dotazovaných obyvatel nepřidávala velký význam tématům spojeným s cestovním ruchem. Jednou z priorit je
vyřešení vysokého automobilového provozu, který je zčásti způsoben i cestovním
ruchem, hlavně v turistické sezóně – téměř třetina dotazovaných považuje daný
bod za prioritní. Nedostatek parkovacích míst je dalším tématem, které trápí
obyvatele obce a je spojeno s cestovním ruchem – vyřešení daného problému
také upřednostňuje téměř třetina respondentů. Plánovanou výstavbu zemědělského muzea, která by mohla přilákat větší počet turistů nepovažuje za prioritní
až 60 % dotazovaných. S větší propagací a rozvojem památek souhlasí zhruba
čtvrtina obyvatel – viz obr. 1.

Obr. 1: Priority týkající se cestovního ruchu
Zdroj: ENVIPARTNER, 2019

Tab. 1 Charakteristiky cestovního ruchu v obci Žďár nad Metují
POZORUHODNOSTI A ATRAKTIVITY V OBCI ŽĎÁR NAD METUJÍ






Kulturní a historické památky v Žďár nad Metují
o

Kaple sv. Kříže

o

Samaritánka

o

Zřícenina hradu Vlčinec

Přírodní památky v okolí Žďár nad Metují
o

Památný strom Husitská lípa

o

Přírodní památka Kočičí Skály

o

Přírodní rezervace Ostaš

Sportovní aktivity a turistika
o

Přespolní běh, běh na lyžích, lyžování


Běžecké tratě v Kladském pomezí



Lyžařský vlek Na Nebíčku



Skibus

o

o

Cyklistika


Cyklotrasa č. 22 – Republiková



Cyklotrasa č. 4003 - Pánova cesta

Naučné a turistické trasy


Dolní labyrint



Horní labyrint

TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA VE ŽĎÁRU NAD METUJÍ








Ubytování
o

Chalupa Amálka

o

Chatová osada a kemp Ostaš

o

Ubytování pod Ostašem

Stravování
o

Chatová osada Ostaš

o

Žďárská hospůdka

Dopravní dostupnost
o

Napojení na železniční síť – regionální a dálkové spoje

o

Silnice II. a III. třídy

Parkování
o



Parkoviště Ostaš

Občanská vybavenost
o

Dětské hřiště Ostaš

o

Hřiště u mateřské školy

o

Hřiště s umělým povrchem

o

Pošta

o

Smíšené zboží
ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU



Marketing a propagace
o

Královehradecký kraj

o

DSO Policko

o

Geopark Stolové hory

o

MAS Stolové hory

o

Společnost pro destinační management Broumovska

Zdroj: ENVIPARTNER, 2019

B. SWOT ANALÝZA
Ve SWOT analýze - Tab. 2, byly zobrazeny silné a slabé stránky, příležitosti
a hrozby týkající se cestovního ruchu ve Žďáru nad Metují.
Tab. 2 SWOT analýza

Silné stránky


Připojení obce na cyklistickou
infrastrukturu

 Hustá síť turistických cest
 Dobrá dopravní dostupnost
 Dobrá občanská vybavenost
 Lyžařský vlek a upravené běžecké tratě

 Dopravní infrastruktura v horším
stavu
 Přetížení turistických atraktivit a dopravních tahů v turistické sezoně
 Dopravní infrastruktura obce není
přizpůsobena potřebám cestovního
ruchu

 Propojenost s městem Police
nad Metují

Příležitosti


Slabé stránky

 Propojenost s městem Police nad
Metují

Hrozby

Rozšíření služeb cestovního ru-

 Neudržitelný cestovní ruch

chu

 Přetížení dopravních komunikací

 Více pracovních míst v oblasti

 Masový jednodenní turismus

služeb
 Více návštěvníku po zprovoznění
Muzea zemědělství
Zdroj: ENVIPARTNER, 2019
Nejsilnější stránkou obce je dobré napojení na síť cyklotras a turistických cest,
které spojují Žďár nad Metují s okolními obcemi i přes státní hranice. Silnou
stránkou obce je i propojenost se střediskem Policka, kde mohou místní obyvatelé a návštěvníci vyhledávat služby, jež chybí ve Žďáru nad Metují. Blízkost Police
nad Metují může být i slabou stránkou, jelikož se turisté raději ubytovávají
v místech s větší nabídkou služeb – obec Žďár nad Metují má sice hodně návštěvníků, ale většinou jde o jednodenní výlety, které nepřinášejí významný
ekonomický zisk. Žďár nad Metují je i z hlediska veřejné dopravy dobře napojen
na zbytek regionu, což místní obyvatelé chválí. Dopravní napojení na regionální

a státní železniční síť je velkou výhodu i z pohledu cestovního ruchu – obec má
potenciál stát se ideální destinací pro cykloturistiku.
Slabou stránkou obce je přetížení dopravních komunikací i mimo turistickou sezónu, a nedostatek parkovacích míst.
Obec má potenciál k rozvoji cestovního ruchu, který by mohl pozitivně ovlivnit
podnikatelskou činnost a vznik nových pracovních míst. Plánované budování Muzea zemědělství určitě přispěje k větší návštěvnosti obce. Největší hrozbou je
neudržitelný cestovní ruch, který může negativně ovlivnit kvalitu života místních
obyvatel a poškodit okolní přírodu. Obci také hrozí, že se stane cílem jednodenních výletů, které nepřispívají k ekonomickému rozvoji obce a zatěžují dopravní
infrastrukturu.

C. PRIORITNÍ OBLASTI
1 VĚTŠÍ NÁVŠTĚVNOST OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ
Popis priority: Obec Žďár nad Metují již přitahuje významný počet návštěvníků
– za rok se v Žďáru nad Metují ubytuje kolem 1 500 hostů, což je vzhledem
k počtu ubytovacích zařízení, vyšší počet turistů. Více návštěvníků v obci znamená rozmach cestovního ruchu, který může pozitivně ovlivnit i rozvoj obce, vytváření nových pracovních míst a příliv kapitálu.
Opatření 1.1 Rozšíření služeb a infrastruktury cestovního ruchu
Popis opatření: Rozšíření stávající nabídky služeb a stávající infrastruktury pozitivně ovlivní rozvoj cestovního ruchu v Žďáru nad Metují. Spokojení
návštěvníci se budou do obce vracet a budou svůj zážitkový pobyt doporučovat i lidem ze svého okolí. Obec Žďár nad Metují by se měla soustředit
na vytváření uceleného produktu cestovního ruchu, který přiláká turisty
na delší pobyt i mimo turistickou sezonu.
Vytváření propagačních materiálů, provoz informačního centra
na OÚ
Očekávané náklady: 500 000 Kč
Aktivita 1.1.1

Financování: Žďár nad Metují
Odpovědnost: Žďár nad Metují
Termín realizace: 2020-2025 průběžně
Aktivita 1.1.2

Zprovoznění půjčovny kol a koloběžek

Očekávané náklady: 500 000 Kč
Financování: Žďár nad Metují
Odpovědnost: Žďár nad Metují
Termín realizace: 2020-2025
Aktivita 1.1.3

Údržba a dovybavení turistické infrastruktury

Očekávané náklady: 500 000 – 1 000 000 Kč
Financování: Žďár nad Metují
Odpovědnost: Žďár nad Metují
Termín realizace: 2020-2025 průběžně
Aktivita 1.1.4

Zřízení muzea zemědělství v obci

Očekávané náklady: 8 000 000 Kč
Financování: Žďár nad Metují
Odpovědnost: Žďár nad Metují
Termín realizace: 2020 - 2025

Opatření 1.2 Lepší propagace cestovního ruchu v obci
Popis opatření: Lepší propagace obce je klíčová pro lákání nových návštěvníků. Žďár nad Metují může své produkty nabízet i v sousedním Polsku, k čemu potřebuje propagační materiály v polštině. Obec by se také
měla více zaměřit na propagaci prostřednictvím různých internetových portálů a platforem, jelikož si dnes většina návštěvníků plánuje cesty na základě informací dostupných na internetu. Tištěné propagační materiály
mohou být distribuovány do okolních obcí na obou stranách státní hranice.

Aktivita 1.2.1

Přidávání popisků a obrázků pozoruhodností na Google maps a
Mapy.cz

Očekávané náklady: dle potřeby
Financování: Žďár nad Metují
Odpovědnost: Žďár nad Metují
Termín realizace: 2020
Aktivita 1.2.2

Vytváření video prezentace obce

Očekávané náklady: 20 000 Kč/ rok
Financování: Žďár nad Metují
Odpovědnost: Žďár nad Metují
Termín realizace: 2020-2025 průběžně
Aktivita 1.2.3

Propagace obce na polské straně – distribuce letáků přes hranice (polská turistická infocentra); video prezentace v polštině

Očekávané náklady: dle potřeby
Financování: Žďár nad Metují
Odpovědnost: Žďár nad Metují
Termín realizace: 2020-2025 průběžně
Aktivita 1.2.4

Propagace udržitelného turismu – využívání veřejné hromadné
dopravy

Očekávané náklady: dle potřeby
Financování: Žďár nad Metují
Odpovědnost: Žďár nad Metují
Termín realizace: 2020-2025 průběžně

KONCEPCE ROZVOJE
ŠKOLSTVÍ OBCE
ŽĎÁR NAD METUJÍ
2020-2025

Cílem koncepce rozvoje školství v obci Žďár nad Metují je vymezit oblasti podpory ve školství a stanovit priority rozvoje k zajištění kvalitního
vzdělávání.
Tato koncepce rozvoje školství je v souladu se Strategickým plánem obce Žďár nad Metují. Plánovacím obdobím koncepce jsou roky 2020 –
2025. Koncepce je v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. o
podpoře předškolního, základního, středního, vyššího odborného a jiného vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se Strategií vzdělávací politiky 2020 a s Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání v ORP Náchod.

Vzdělání je založeno podle zákona č.561/2004 Sb. na zásadách:
a) rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného
členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace
z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti,
etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana,
b) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce,
c) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti
všech účastníků vzdělávání,
d) bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí,
e) svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu
poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání,
f) zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod,
g) hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy,
h) možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání

A. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
V obci Žďár nad Metují se nachází jedna vzdělávací instituce. Mateřská a základní
škola jsou od roku 2017 spojeny. Maximální kapacita MŠ je 28 dětí (aktuálně ji
navštěvuje 23 dětí), ZŠ 80 žáků (aktuálně školu navštěvuje 43 žáků). Součástí je
i školní družina, která má kapacitu 53 dětí, má dvě oddělení, dvě vychovatelky
a nabízí zájmové kroužky (např. výtvarný kroužek, vaření nebo stolní tenis). Zařízení má také svojí jídelnu. Je tedy využita pouze polovina maximální kapacity,
což může být do budoucna problémem, pokud by došlo k negativnímu demografickému vývoji v obci – například pokud by odešly rodiny s dětmi do větších
měst. Proti tomu obec bojuje nabídkou stavebních parcel pro rodinné domy, které by mohly naopak nové rodiny přilákat. Ačkoli průběžně klesá počet obyvatel
kvůli pohraniční lokalitě, dětí a mládeže je v obci hodně, což je velmi příznivý
faktor. Důležité je tyto mladé udržet v obci, ať už mimoškolními aktivitami, nebo
nabídkou práce a pozemků. Demografická situace a struktura obyvatelstva
je uvedena ve Strategickém plánu rozvoje obce Žďár nad Metují v kapitole 2.2.
Obyvatelstvo.
Dvoupodlažní budova MŠ se nachází na severu obce. V přízemí je mateřská škola
a kuchyně (která slouží i pro ZŠ), v 1. patře je jídelna základní školy. Areál mateřské školy je ve středu obce v dostatečné vzdálenosti od silnice. Okolo je prostorná zahrada s dopravním hřištěm. Oplocení této zahrady je ale nedostačující,
plot je velmi nízký, branka nejde zamknout, místy je plot rozbitý. Budova školky
je zateplená, jsou v ní plastová okna a je vytápěná plynem. Bylo by ale vhodné
zateplit i půdní prostor, neboť se v něm sráží vlhkost. Také je potřeba odizolovat
sklepní prostory, ve kterých je také vlhkost s tvoří se na stěnách plísně. Také je
třeba postupně modernizovat staré vybavení školky a zrekonstruovat umývárny.
Areál základní školy se nachází na severu obce. Její technické vybavení je nadstandartní – škola je vybavena novou počítačovou technikou s vysokorychlostním
internetem a výukovým softwarem. Každý vyučující má k dispozici notebook pro
domácí přípravu. Všechny materiály jsou sdíleny a publikovány na webu školy.
Pomocí něho také škola komunikuje s rodiči a veřejností. Pomůcky jsou obměňovány průběžně, podle potřeby. Hygienické zázemí je na standartní úrovni. Žáci
školy mají k dispozici dvě šatny (zvlášť pro chlapce a dívky), tím mají žáci více
prostoru a nejsou problémy s převlékáním na hodiny tělocviku.

Škola zajišťuje zvláštní přístup pro žáky se speciálními potřebami. Je zajišťován
i pedagogicko-psychologický servis (reedukační péče), jež zajišťuje vyučující
s odbornou kvalifikací. Tato služba je financována z krajských prostředků (a dříve
i z prostředků EU).
Finanční
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jsou

čerpány
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státního
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a z evropských fondů.
Klima školy je celkově přátelské, liberální a příznivé. Škola je řízena demokraticky, s vnitřní hierarchií a rozdělenými kompetencemi. Program je organizován na
principech komunitního vzdělávání, vše je otevřené pro další aktivity dětí
i pedagogů.
Žáci mají možnost navštěvovat školní družinu, která má dvě oddělení. Družina je
zaměřena na sport, výtvarnou výchovu, turistiku a každý pátek je věnován výletům, exkurzím a pobytům v přírodě. Zároveň zařízení provozuje tzv. školní klub,
což

je

projekt

financovaný

MPSV.

Je

zaměřen

pro

rodiče

zaměstnané

a hledající práci, kdy je o děti postaráno až do doby, kdy skončí v zaměstnání.
Dochází tak k prevenci sociálně-patologických jevů. Děti se v klubu učí vařit, jazyky, ruční práce, na počítačích, malovat, sportovat a další, podle jejich zájmu.
Škola zajišťuje i další různé aktivity – besedy, divadelní představení, sportovní
turnaje, tematické akce na Vánoce, Velikonoce, čarodějnice a tak dále. Díky tomu dochází ke spolupráci s dalšími subjekty, školami i rodiči a zároveň ke zvýšení zájmu dětí.
Z dotazníkového šetření, které prováděla v obci v roce 2019 společnost ENVIPARTNER, s.r.o. vyplynulo, že 72 % místních obyvatel je s kvalitou vzdělávání
spokojeno. Dalších 24 % uvedlo, že neví. Podobně tomu bylo mezi prioritami
v obci, kde by téměř polovina obyvatel uvítala lepší vybavení základní školy
a 39 % neví.

Obrázek 1: Výsledek dotazníkového šetření
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

Střední škola, která je Žďáru nad Metují nejblíže, je v Hronově - Střední průmyslová škola Otty Wichterleho. Nespornou výhodou je, že obcí prochází železniční
trať. Vlaky jezdí relativně často a do Hronova to trvá asi 10 minut. Pokud mají
studenti zájem o studium na gymnáziu, mají cestování složitější. Nejbližší gymnázium se nachází v Broumově, kam sice také jezdí vlaky i autobusy relativně
často, ale cesta trvá necelých 40 minut. Ve městech studenti tráví i svůj volný
čas, protože nabídka mimoškolních aktivit je širší, než v obci. Bylo by proto
vhodné snažit se jim poskytnout další zájmové aktivity, třeba po konzultaci se
samotnou cílovou skupinou. Jinak hrozí, že mladí se budou vracet pouze na víkendy a časem se odstěhují úplně.

B. SWOT ANALÝZA

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Nadstandartní technické vybavení školy
Zvláštní přístup pro žáky se speciálními
požadavky

Využita pouze polovina kapacity ZŠ

Spokojenost obyvatel s kvalitou školství
Špatné oplocení areálu MŠ
Železniční trať v obci
Organizace výletů a akcí

PŘÍLEŽITOSTI

Příhraniční lokalita

HROZBY

Organizace větších projektů
Nedostatek personálu
Udržení mládeže v obci
Zapojení rodičů do aktivit a projektů
Nezájem aktérů
Více zájmových útvarů
Podpora pracovníků a jejich dalšího
vzdělávání
Podpora rozvoje mimoškolních aktivit
pro mládež

Rostoucí náklady na zaměstnance nebo
žáka

C. PRIORITNÍ OBLASTI
1. Modernizace a rekonstrukce materiálně-technického vybavení
 Popis priority: Je třeba pokračovat v postupné modernizaci zařízení. Cílem
je zvýšení bezpečností dětí a zároveň podnícení jejich zájmu o vzdělání.
Toho lze dosáhnout pořízením nového moderního vybavení školního zařízení.

o

Opatření 1.1: Modernizace vybavení školy pro výuku

Aktivita 1.1.1

Obnova nábytku v kancelářích MŠ

Očekávané náklady:
Financování:
Odpovědnost:
Termín realizace:

Dle potřeby
Obec Žďár nad Metují
Obec Žďár nad Metují + Vedení MŠ
---

Aktivita 1.1.2

Vybavení MŠ novými pomůckami

Očekávané náklady:
Financování:
Odpovědnost:
Termín realizace:

Dle potřeby
Obec Žďár nad Metují
Obec Žďár nad Metují + Vedení MŠ
---

Aktivita 1.1.3

Přivedení internetu do MŠ

Očekávané náklady:
Financování:
Odpovědnost:
Termín realizace:

Dle potřeby
Obec Žďár nad Metují
Obec Žďár nad Metují + Vedení MŠ
---

Aktivita 1.1.4

Oprava školního hřiště a zahrady MŠ – např. dokončení
oplocení zahrady MŠ, pořízení dětského přístřešku na
zahradu MŠ

Očekávané náklady:
Financování:
Odpovědnost:
Termín realizace:

Dle potřeby
Obec Žďár nad Metují
Obec Žďár nad Metují + Vedení MŠ
---

Aktivita 1.1.5

Nové herní prvky na zahrady MŠ a ZŠ

Očekávané náklady:
Financování:
Odpovědnost:
Termín realizace:

Dle potřeby
Obec Žďár nad Metují
Obec Žďár nad Metují + Vedení MŠ a ZŠ
---

o

Opatření 1.2: Modernizace a rekonstrukce technického zázemí

Aktivita 1.2.1
Očekávané náklady:
Financování:
Odpovědnost:
Termín realizace:

Zateplení ZŠ
3 000 000 Kč
Obec Žďár nad Metují
Obec Žďár nad Metují + Vedení ZŠ
2023

Aktivita 1.2.2

Přístřešek na schodiště MŠ

Očekávané náklady:
Financování:
Odpovědnost:
Termín realizace:

Dle potřeby
Obec Žďár nad Metují
Obec Žďár nad Metují + Vedení MŠ
---

Aktivita 1.2.3

Modernizace rozvodů vytápění MŠ

Očekávané náklady:
Financování:
Odpovědnost:
Termín realizace:
Aktivita 1.2.4
Očekávané náklady:
Financování:
Odpovědnost:
Termín realizace:
Aktivita 1.2.5

Dle potřeby
Obec Žďár nad Metují
Obec Žďár nad Metují + Vedení MŠ
--Rekonstrukce umývárny pro děti v MŠ
Dle potřeby
Obec Žďár nad Metují
Obec Žďár nad Metují + Vedení MŠ
--Kompletní realizace oplocení základní školy

Očekávané náklady:

Dle potřeby

Financování:

Obec Žďár nad Metují

Odpovědnost:

Obec Žďár nad Metují + Vedení ZŠ

Termín realizace:

---

Aktivita 1.2.6

Úprava školní zahrady ZŠ včetně nového
zahradního přístřešku (venkovní učebny)

Očekávané náklady:

Dle potřeby

Financování:

Obec Žďár nad Metují

Odpovědnost:

Obec Žďár nad Metují + Vedení ZŠ

Termín realizace:

---

Aktivita 1.2.7

Optimalizace parkovacích míst u ZŠ

Očekávané náklady:

Dle potřeby

Financování:

Obec Žďár nad Metují

Odpovědnost:

Obec Žďár nad Metují + Vedení ZŠ

Termín realizace:

---

Aktivita 1.2.8

Rekonstrukce příjezdové cesty k budově ZŠ i MŠ
včetně přístupu pro pěší (chodník)

Očekávané náklady:
Financování:
Odpovědnost:
Termín realizace:

Dle potřeby
Obec Žďár nad Metují
Obec Žďár nad Metují + Vedení ZŠ a MŠ
Průběžně

Aktivita 1.2.9

Výměna plynových kotlů MŠ

Očekávané náklady:

Dle potřeby

Financování:

Obec Žďár nad Metují

Odpovědnost:

Obec Žďár nad Metují + Vedení MŠ

Termín realizace:

Průběžně

Aktivita 1.2.10

Výměna podlahové krytiny v zádveří, šatně
a chodbě MŠ (nábytek do verandy)

Očekávané náklady:

Dle potřeby

Financování:

Obec Žďár nad Metují

Odpovědnost:

Obec Žďár nad Metují + Vedení MŠ

Termín realizace:

Průběžně

2. Výchova, vzdělání a příprava dítěte na život
 Popis priority: Cílem je podpora inovace výuky, využívání nových učebních
pomůcek, prohlubování výuky nově zařazených předmětů a zájmu žáků
o ně.

o

Opatření 2.1: Podpora inovací a aktivit

Aktivita 2.1.1
Očekávané náklady:
Financování:
Odpovědnost:
Termín realizace:
Aktivita 2.1.2
Očekávané náklady:
Financování:
Odpovědnost:
Termín realizace:
Aktivita 2.1.3
Očekávané náklady:
Financování:
Odpovědnost:
Termín realizace:

Podpora mladých a inovativních učitelů (a jejich
dalšího vzdělávání)
Dle potřeby
Obec Žďár nad Metují
Obec Žďár nad Metují + Vedení ZŠ
Průběžně
Podpora spolupráce se středisky výchovy (př. ekologické)
a různými spolky při projektech
Dle potřeby
Obec Žďár nad Metují
Obec Žďár nad Metují + Vedení ZŠ
Průběžně
Podpora žáků se speciálními potřebami (nadaní a motivovaní žáci, žáci ohroženi studijním neúspěchem, …)
Dle potřeby
Obec Žďár nad Metují
Obec Žďár nad Metují + Vedení ZŠ
Průběžně

3. Spolupráce, vztahy a komunikace aktérů ve vzdělání
 Popis priority: Je vhodné, aby škola podporovala vnější vztahy s dalšími
aktéry a aby s nimi spolupracovala. Takovými vnějšími aktéry jsou například rodinní příslušníci, ostatní školy a další instituce, spolky, obce.
o

Opatření 3.1: Rozvíjení vnější spolupráce a komunikace

Aktivita 3.1.1
Očekávané náklady:
Financování:
Odpovědnost:
Termín realizace:
Aktivita 3.1.2
Očekávané náklady:
Financování:
Odpovědnost:
Termín realizace:

Podpora bližší spolupráce s dalšími školami v regionu i
pohraničí
Dle potřeby
Obec Žďár nad Metují
Obec Žďár nad Metují + Vedení ZŠ
Průběžně
Rozšiřování aktivit a činností s rodiči
Dle potřeby
Obec Žďár nad Metují
Obec Žďár nad Metují + Vedení ZŠ
Průběžně

KONCEPCE ROZVOJE
VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT OBCE
ŽĎÁR NAD METUJÍ
2020-2025

Rozvojem volnočasových aktivit je v rámci předkládaného dokumentu
chápáno široké spektrum organizovaných i neorganizovaných aktivit,
které se na území obce odehrávají. Jedná se o aktivity individuální i skupinové.
Koncepce rozvoje volnočasových aktivit je v souladu se Strategickým
plánem rozvoje obce Žďár nad Metují. Plánovacím obdobím tohoto dokumentu jsou roky 2020 – 2025.
Z kvantitativního hlediska je volný čas takový časový úsek, kterým může člověk
manipulovat podle svého uvážení a na základě svých zájmů. Volný čas poskytuje
nejen odpočinek, zábavu a kompenzaci jednostranných učebních a pracovních
činností, ale také příležitost:


k poznání různých činností a oblastí života společnosti,



k formování vědomostí, dovedností a schopností či zájmů v zájmových
činnostech,



naučit se trávit volný čas ve prospěch tělesného a duševního zdraví,



k vnitřně bohatému životu a rozvoji osobnosti.

A. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
Mezi volnočasové aktivity patří nejrůznější zájmové a vzdělávací kroužky, kluby,
sportovní aktivity, soutěže atd.
V obci Žďár nad Metují v současnosti funguje SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Metují. Tento sbor pořádá několik tradičních kulturních akcí v obci,
jedná se například o hasičský ples, dětský karneval, čarodějnice, posvícení, rockovou zábavu, stavění máje atd. Podmínky pro spolkovou činnost v obci jsou
z pohledu hasičů skvělé. Negativem je nedostatečná motivace dalších občanů
k pořádání kulturních akcí a většímu zapojení do spolkového života v obci.
Volný čas dětí a mladistvých je téma, o kterém se dnes čím dál víc mluví zejména v souvislosti s pasivitou dětí, nadměrným sledováním televize, časem tráveným u počítače a v neposlední řadě i v souvislosti s obezitou a nezdravým životním stylem. Volnočasové aktivity mají přitom pozitivní vliv na vývoj dětí a dospívajících a také na jejich další život.
Ve Žďáru nad Metují zajišťuje sportovní činnosti TJ Sokol Žďár nad Metují. Spolek
TJ Sokol zajišťuje sportovní aktivity zejména pro děti v obci. Spolek Žďárské ženy pomáhá zajišťovat akce pořádané TJ Sokolem. Tento spolek pomáhá při pořádání kulturních akci babský bál nebo pálení čarodějnic.
Při přípravě kulturních akcí v obci pomáhá spolek Honební společenstvo, které
dále pečuje o lesní pozemky i lesní zvěř.
S možnostmi kulturního vyžití je v obci převážná část obyvatel spokojena, jak je
vidět na obrázku níže.

Pozn.: známkováno jako ve škole, 1=nejlepší; 5=nejhorší

V obci funguje také amatérské divadlo pod názvem Divadlo Osm tyčí. Tento
ochotnický spolek se zaměřuje především na humorné scénky.
V roce 2018 byla obec Žďár nad Metují oceněna v soutěži Vesnice roku modrou
stuhou za společenský život.
Z dotazníkového šetření rovněž vyplývá, že naprostá většina občanů je spokojena s podporou spolkových organizací ze strany obce.

Pozn.: známkováno jako ve škole, 1=nejlepší; 5=nejhorší
Z dotazníkového šetření vyplývá, že množství kulturních a sportovních akcí, které
se v obci každoročně pořádají, se již zdá být pro občany dostatečné. Pouze 28 %
respondentů uvedlo, že by si přáli více těchto akcí, jak je patrné na obrázku níže.

B. SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Spolková činnost v obci

Slabá motivace občanů k pořádání akcí

Kvalitní zázemí pro kulturní akce

Nedostatečné kulturní akce pro seniory

Zájem občanů o kulturní i sportovní
akce

Nedostatečná propagace některých akcí

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Inovace tradičních akcí pro přilákání
více lidí

Nezájem občanů o kulturní akce

Podpora spolkových i soutěžních
činností v obci

Rozpad spolků v obci

Podpora distribuce propagačních
materiálů k pořádaným akcím

Nedostatek financí pro pořádání kulturních akcí v obci

C. NÁVRHOVÁ ČÁST

1.1.1 Aktivita

Zvýšení informovanosti o možnostech aktivního trávení volného času a podpora v oblasti propagace akcí

 Nejen finanční podpora spolků a jiných sdružení zabývajících se kulturní
a společenskou činností, která napomáhá uspokojování zájmů občanů
obce Žďár nad Metují, především dětí a mládeže, sociálních skupin
s obtížnějším společenským zapojením (handicapovaní, senioři, matky
na rodičovské dovolené, …) do společenského a kulturního života v obci.

1.1.2 Aktivita

Zapojení mládeže do života obce

 Zapojit dospívající nenásilnou formou do života obce, posílit jejich občanské vědomí a působit preventivě a výchovně, zejména v oblasti prevence kriminality, alkoholismu a užívání omamných látek.
1.1.3 Aktivita

Rozvoj požární obrany

 Zlepšení materiálního zabezpečení JSDH, práce s mládeží, preventivní
činnosti.

1.1.4 Aktivita

Podpora aktivit pro seniory - zdravé a aktivní stárnutí (zdravotní, bezpečnostní a jiné přednášky, společné výlety atd.)
a práce s mládeží

 Aktivní stárnutí v pojetí této aktivity znamená plnohodnotné prožívání
života i ve vyšším věku, odpovědný přístup ke zdraví, život v bezpečí
a důstojnosti a s možností účastnit se dění ve společnosti.

1.1.5 Aktivita

Podpora celoživotního vzdělávání občanů (pořádání akcí,
besed o zajímavých tématech

 Celoživotní učení je jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících kvalitu
lidského života.

1.1.6 Aktivita

Podpora aktivit pro rodiny s dětmi – pořádání dětských dnů,
her atd.

 Aktivita podporuje vhodné využití volného času, prohlubování mezigeneračních vztahů, udržování tradic aj.

1.1.7 Aktivita

Podpora pořádání kulturních akcí

 Nejen finanční podpora vedoucí k rozšíření a udržení současné kulturní
nabídky akcí a soutěží pořádaných ve Žďáru nad Metují.

1.1.8 Aktivita

Podpora iniciativ obyvatel („komunitní projekty“)

 Podpora projektů realizovaných neformálními skupinami. Podpořené projekty nastartují změny v komunitě. Aktivní lidé tak zlepší kvalitu života
v místě svého bydliště, mají šanci potkávat se se svými sousedy
a společně něco vytvořit.

PLÁN ROZVOJE
SPORTU OBCE
ŽĎÁR NAD METUJÍ
2020–2025

Obsahem plánu rozvoje sportu ve Žďáru nad Metují je vymezení oblastí
podpory sportu, stanovení priorit rozvoje a také konkrétních aktivit
k zajištění kvalitního sportovního vyžití pro občany obce. Součástí tohoto
plánu je rovněž vymezení finančních prostředků z rozpočtu obce, které
jsou potřebné pro naplnění tohoto plánu, časových možností i personální
odpovědnosti.
Plán rozvoje sportu je v souladu se Strategickým plánem rozvoje obce
Žďár nad Metují. Plánovacím obdobím tohoto dokumentu jsou roky
2020–2025.

Plán

rozvoje

sportu

obce

Žďáru

nad

Metují

2020–2025 je zpracován v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
Základní pojmy vycházející ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
ve znění pozdějších předpisů:
-

Sportem je každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné
i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a
dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní,
a to individuálně nebo společně.

-

Sportovní organizací je právnická osoba založená za jiným účelem než
dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost
v oblasti sportu.

-

Sportovcem je každá fyzická osoba, která v daném kalendářním roce
skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní organizace
evidována.

-

Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport
a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.

-

Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich
soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.

Péče o sport patří mezi jeden z hlavních úkolů zajišťovaných obcemi. Žďár nad
Metují se proto rozhodl vymezit, ve své samostatné působnosti, postavení sportu
na svém území. Úkolem obce je vytvořit příznivé podmínky pro sport, zejména:

-

Zabezpečit rozvoj sportu pro všechny a připravit sportovní talenty, včetně
zdravotně postižených občanů

-

Zajistit výstavbu, rekonstrukci, údržbu a provoz svých sportovních zařízení
a poskytnout je pro sportování občanů

-

Kontrolovat účelné využití svých sportovních zařízení

-

Zabezpečit finanční podporu sportu ze svého rozpočtu

Obec Žďár nad Metují si uvědomuje nezastupitelnou úlohu sportu. Snahou obce
do budoucna proto bude motivovat zejména děti a mládež ke vhodnému, sportovnímu využití volného času a předcházet tak negativním společenským jevům.
Význam sportu pro děti a mládež:
-

Zdravý životní styl,

-

Sociální kontakt,

-

Smysluplné trávení volného času,

-

Seberealizace,

-

Aktivní odpočinek.

Sport hraje významnou roli také v životě dospělých občanů.
Význam rekreačního sportování:
-

Významný výchovný prostředek,

-

Socializační faktor,

-

Účinná forma primární prevence sociálně patologických jevů mládeže,

-

Důležitý prvek v harmonickém a zdravém vývoji mladého člověka.

A. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
V obci Žďár nad Metují je vybudována kvalitní sportovní infrastruktura. Občanům
jsou k dispozici víceúčelové sály, které slouží k nejrůznějším sportovním účelům.
Víceúčelový sál slouží zároveň místní malotřídní škole jako školní tělocvična, sál
je vybaven nejrůznějším sportovním vybavením (lavičky, žíněnky, švédské bedny, koza, branky na florbal, sítě na badminton, stoly na stolní tenis, můstek,
ribstole, šplhací tyč atd.).
Pro děti je k dispozici venkovní hřiště s dětskými prvky. Dětské hřiště je určeno
pro děti od 3 do 14 let a je vybaveno houpačkami, lanovkou, posilovacím strojem
či lanovou pyramidou. Hřiště se nachází dále u mateřské školy a slouží potřebám
předškolních dětí.
V roce 2015 bylo uvedeno do provozu hřiště s umělým povrchem, které slouží
pro nejrůznější míčové hry nebo tenis. Toto hřiště se může v chladných obdobích
zaledovat a slouží také pro zimní sporty jako bruslení, či lední hokej. Občané si
mohou toto hřiště rezervovat pro soukromé sportovní aktivity on-line na stránkách obce za drobný poplatek. V obci se nachází ještě menší travnaté hřiště.
Prostory hřišť a sálů slouží také pro spolkovou činnost (TJ Sokol, SDH, školní
klub). Veškeré sportovní zázemí je ve vlastnictví obce, která jej financuje ze svého rozpočtu nebo z dotací. Obec například získala dotaci na opravu tělocvičny –
nové parkety, sítě do oken, kryty radiátorů. Další dotace byla poskytnuta na výstavbu malého dětského hřiště, které vzniklo v roce 2018.
Názory občanů byly zjišťovány v průběhu dotazníkového šetření. Téměř 80 %
občanů je s možnostmi sportovního vyžití v obci spokojeno. Zhruba stejné množství občanů hodnotí pozitivně také dětská hřiště a místa pro hraní dětí.

Pozn.: známkováno jako ve škole, 1=nejlepší; 5=nejhorší

U mateřské školy se nachází dopravní hřiště, toto hřiště však není běžně dostupné veřejnosti a obec jej má pouze v pronájmu od fyzické osoby.
Obecně se dá říci, že obec všechny akce spolků a sportovní činnost podporuje.
Na akcích se podílí finančně i materiálně (ceny pro vítěze, drobné vybavení).

B. SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Výrazný a trvalý zájem představitelů obce o rozvoj a podporu sportu

Některé zastaralé sportovní vybavení
(např. kruhy, švédská bedna
v tělocvičně)

Kvalitní sportovní infrastruktura

Nedostatečné sportovní vyžití pro seniory

Aktivní sportovní kluby a pořádání
sportovních akcí

Neúplná informovanost občanů o rozvoji sportu v obci

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Zajištění modernější vybavenosti
sportovních zařízení

Prohlubující se podceňování významu
sportu

Rozvoj spolkových činností v obci

Pokles zájmu mládeže o sportování v
souvislosti s nárůstem nabídky jiných
volnočasových aktivit

Spolupráce obce, MŠ a ZŠ na účasti
dětí ve sportu

Chybějící podrobné poznatky o technickém stavu sportovišť v obci

C. PRIORITNÍ OBLASTI
1. SPORT PRO DĚTI A MLÁDEŽ
 Popis priority: Pohyb děti a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst
a psychický vývoj. Sport má značný vliv na chování dětí a mládeže, jako silný výchovný prostředek a prevence sociálně patologických jevů.
Cílem je podnícení zájmu o sport, vypěstování samozřejmé každodenní
potřeby mladých.
o

Opatření 1.1: Zabezpečení kvalitního a moderního materiálního
a prostorového zázemí pro sportovní aktivity a hry dětí, podpora
tělovýchovných aktivit pro děti a mladistvé.

1.1.1. Aktivita

Podpora činnosti místních sportovních oddílů zaměřených
nejen na děti a mládež

Očekávané náklady: Dle potřeby
Financování: Obec Žďár nad Metují
Odpovědnost: Obec Žďár nad Metují
Termín realizace: 2020-2025 průběžně
1.1.2 1.1.2 1.1.2 Aktivita

Podpora ZŠ v oblasti zajišťování adekvátního a moderního
zázemí pro tělocvičné činnosti

Očekávané náklady: Dle potřeby
Financování: Obec Žďár nad Metují
Odpovědnost: Obec Žďár nad Metují
Termín realizace: 2020-2025 průběžně
1.1.3 Aktivita

Údržba a zajišťování bezpečnosti stávajících dětských hřišť

Očekávané náklady: Dle potřeby
Financování: Obec Žďár nad Metují
Odpovědnost: Obec Žďár nad Metují
Termín realizace: 2020-2025 průběžně
1.1.4 Aktivita

Finanční odměny pro trenéry a vedoucí zájmových kroužků

Očekávané náklady: Dle potřeby
Financování: Obec Žďár nad Metují
Odpovědnost: Obec Žďár nad Metují
Termín realizace: Každoročně

2.

SPORT PRO VŠECHNY
 Popis priority: Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný
sport a sportovní volnočasové aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo
pohlaví. Naplňuje myšlenky zdravého životního stylu, sociální kontakt,
smysluplné trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek.

o

Opatření 2.1: Vytvoření organizačního i ekonomického zajištění
dalších možností zábavy pro všechny věkové kategorie žijící
na území obce. Obec bude nadále podporovat sportovní akce pořádané pro co nejširší skupiny obyvatel.

2.1.1 Aktivita

Budování chybějící kapacity sportovních zařízení – dostavba
sportoviště (zarovnání terénu, oplocení, vybavení)

Očekávané náklady: 1 000 000 Kč
Financování: Obec Žďár nad Metují
Odpovědnost: Obec Žďár nad Metují
Termín realizace: 2022-2025
2.1.2 Aktivita

Podpora cyklodopravy – údržba a modernizace stávajících
cyklotras

Očekávané náklady: Dle potřeby
Financování: Obec Žďár nad Metují
Odpovědnost: Obec Žďár nad Metují
Termín realizace: 2020-2025 průběžně
2.1.3 Aktivita

Propagace sportovních zařízení a sportovních akcí v obci

Očekávané náklady: Dle potřeby
Financování: Obec Žďár nad Metují
Odpovědnost: Obec Žďár nad Metují
Termín realizace: 2020-2025 průběžně

