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1 ÚVOD
1.1 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

„Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
tímto dokumentem deklarujeme zájem samosprávy na zodpovědném růstu obce Oldřiš a vymezujeme konkrétní priority
a směry rozvoje naší obce do budoucnosti. Strategie by měla být průnikem různých názorů všech zúčastněných sektorů
– veřejného, soukromého, neziskového, a zejména obyvatel obce.
Plán rozvoje obce definuje cíle obce a konkrétní rozvojové projekty. Umožňuje lépe plánovat a hospodařit s finančními
prostředky, včetně usnadnění přístupu k čerpání prostředků z EU a informuje o nových záměrech obce.
Prostředky obce jsou značně omezené a každý rozvoj je tudíž o prioritách. Výsledným efektem by mělo být maximální
možné využití příležitosti a silných stránek a snížení slabých stránek a ohrožení obce. Naší snahou je zajistit využití
příležitostí, které nabízejí dotační tituly z EU, ale také národní dotace a granty.“
MICHAL SERAFIN
starosta obce Oldřiš

1.2 SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Program rozvoje obce Oldřiš na období 2015 až 2023 schválilo, v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000
Sb. v platném znění, Zastupitelstvo obce Oldřiš.
Datum schválení:
Číslo usnesení:
Text usnesení:

16. 12. 2015
08/2015
„Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje jako oficiální rozvojový dokument Program rozvoje
obce Oldřiš na období 2015 – 2023“

1.3 ZPŮSOB A PRŮBĚH VZNIKU PROGRAMU ROZVOJE OBCE
Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je Program rozvoje obce.
Program rozvoje obce Oldřiš (jako koncepční dokument) by měl být hlavním nástrojem pro řízení rozvoje obce.
Program byl sestaven na základě aktuální situace v obci, názorů občanů, názorů odborné veřejnosti a diskuze hlavních
aktérů obce. V dokumentu byly formulovány představy o budoucnosti obce a navrženy aktivity, které by mohly
pomoci k naplnění těchto představ. Dokument umožňuje komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní
využívání finančních a personálních kapacit obce i jejího celkového potenciálu. Program rozvoje obce Oldřiš by měl
být klíčovým podkladem pro rozhodování Rady a Zastupitelstva obce Oldřiš.
Program rozvoje obce Oldřiš byl vytvářen v období května až prosince 2015 na období let 2015 – 2023. Toto období
vhodně pokrývá možnosti nastavení českých a evropských plánovacích politik na roky 2014 – 2020 (s předpokladem
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dalších 2 let pro dokončování projektů). Zpracovatelem a koordinátorem tvorby Programu rozvoje obce Oldřiš
byl Mgr. Tomáš Lorenc. Hlavním řešitelem za obec byl starosta Michal Serafin.
Úvodní veřejné jednání ohledně Programu rozvoje obce Oldřiš proběhlo dne 4. 6. 2015 v zasedací místnosti
Obecního úřadu za účasti zhruba 10 místních obyvatel. Na toto setkání byli místní obyvatelé zváni jak prostřednictvím
Oldřišského zpravodaje, tak místního rozhlasu.
Již během měsíců května a června 2015 probíhal rozsáhlý sběr „tvrdých dat“ z hlavních dostupných internetových
zdrojů a materiálů Obecního úřadu Oldřiš.
Široká veřejnost se do zpracování Programu rozvoje obce zapojila při veřejných projednáváních, zapojením se do
opakovaných jednání pracovních skupin a největší část (407 obyvatel, tj. 75 % starších 15 let) vyplněním anketního
formuláře, který se stal základním stavebním kamenem celého dokumentu. Finální verze ankety byla konstituována
několika koly připomínek a samotný sběr ankety probíhal od 10. 7. 2015 do 10. 8. 2015 za pomoci zastupitelů obce
(každý zastupitel měl záběr zhruba 20 domů/bytů).
Následně proběhla 3 osobní jednání s místními aktéry – vedoucí SDH Oldřiš, jednatel sdružení OKAP o.p.s. a ředitel
ZŠ Oldřiš, ve kterých bylo podrobně pojednáváno o celkové situaci v Oldřiši a o výsledcích ankety.
Dne 26. 8. 2015 na veřejné schůzi Zastupitelstva obce došlo k formulaci SWOT analýzy (a to včetně hodnotového
ocenění jednotlivých bodů), odsouhlasení společné Vize pro rok 2023 a ustanovení 4 prioritní oblastí:
I.
II.
III.
IV.

Efektivní fungující a komunikující obec
Kvalitní technická infrastruktura
Školství, volný čas dětí a mládeže, mladé rodiny
Dostupné služby pro obyvatele, místní spolky, kulturní a sportovní akce

V září a říjnu 2015 proběhla diskuzní odpoledne prioritních oblastí (18. 9. 2015 a 2. 10. 2015 – pokaždé diskutována
2 témata) celkem za účasti zhruba 35 místních obyvatel.
První psaná pracovní verze Programu rozvoje obce Oldřiš byla v prosinci 2015 po 10 dní předmětem možného
připomínkování z řad veřejnosti. Celkem bylo vzneseno 67 připomínek, které byly následně akceptovány. Finální
verze Programu rozvoje obce Oldřiš byla schválena Zastupitelstvem obce Oldřiš dne 16. 12. 2015.

1.4 ZJEDNODUŠENÝ HARMONOGRAM ČINNOSTÍ











Úvodní setkání ohledně Programu rozvoje obce Oldřiš (červen 2015)
Tvorba analytické části (květen – srpen 2015)
Definování oblastí a otázek do ankety pro obyvatele (červenec 2015)
Sběr odpovědí do ankety (červenec – srpen 2015)
Rozhovory s klíčovými aktéry (srpen 2015)
Tvorba SWOT analýzy, vize, definice prioritních oblastí (srpen 2015)
Vytvoření pracovních skupin a diskuze nad jednotlivými tématy a nad návrhy řešení (srpen - září 2015)
Tvorba akčního plánu (říjen – listopad 2015)
Připomínkování a akceptace připomínek (prosinec 2015)
Schválení finální verze Programu Zastupitelstvem obce (prosinec 2015)
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2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBCE
Oficiální název:
Adresa:
Zástupce obce:
Telefon:
Datová schránka:
Email:
IČ:
GPS poloha obecního úřadu:
NUTS II:
Kraj:
Okres:
Správní obvod ORP
Kód území:
Počet obyvatel:
Průměrný věk obyvatel:
Katastrální výměra:
Střední nadmořská výška:

Obec Oldřiš
Oldřiš 132, 569 82 Borová u Poličky
Michal Serafin – starosta obce
461 747 117 / 724 729 318
kn6a46r
obec.oldris@email.cz
00277070
49°43′38″ s. š., 16°11′37″ v. d.
Severovýchod
Pardubický
Svitavy
Polička
578479
663 (k 1. 1. 2015, Ministerstvo vnitra ČR)
40,1
1 262 ha
575 m n. m.

3. ANALYTICKÁ ČÁST
3.1 ÚZEMÍ
Obec Oldřiš leží při jižní hranici Pardubického kraje. Politicky spadá pod obec s rozšířenou působností (ORP) a pod
obec s pověřeným obecním úřadem (POÚ) Polička. Obec je v sídelním systému obklopena menšími sídly do tisíce
obyvatel. Nejbližším městem je město Polička (6 km východně). Polička je spádovým sídlem pro Oldřiš z hlediska
zaměstnanosti, veřejných služeb, kultury, sportu a komerčních služeb (banky, supermarkety, obchody s odvětvovým
sortimentem). Okresní město Svitavy je vzdáleno zhruba 23 km východně a krajské město Pardubice 67 km
severozápadně.
Obec Oldřiš je tvořena jedním katastrálním územím, její rozloha činí 1 262 ha. Hlavní sídelní útvar obce je dlouhý
přibližně 3 km a vine se údolím Černého potoka. Reliéf katastrálního území je velmi členitý. Hluboké údolí Černého
potoka tvoří v krajině významný prvek, který odděluje výškově výrazný severovýchodní cíp Žďárských vrchů
(geomorfologický podcelek) na jihu, od převážně pahorkatinného charakteru Loučenské tabule (geomorfologický
podcelek) v severní části katastrálního území obce. Severní část území tvoří výhradně zalesněná plocha s prameny
říčky Desné. Střední nadmořská výška se pohybuje okolo 575 m n. m. Nejvyšší bod obce se nachází v blízkosti osady
Dědek na jihu katastrálního území (přibližně 720 m n. m.). Nejnižším bodem je místo, kde opouští Černý potok
katastrální území (přibližně 555 m n. m.). Krajina katastrálního území je tvořena z 39 % plochou orné půdy, z 31 %
plochou lesních pozemků, z 21 % plochou trvale travních porostů, ze 4 % ostatními plochami a z 3 % plochami zahrad.
Pouze minimální část tvoří zastavěné a vodní plochy.
Hlavní část osídlení okolo Černého potoka tvoří přibližně 93 % všech obyvatel obce. Menší části – osady
místopisně nazvané Babka, Přibylov a Dědek jsou situovány na hřbetech zvedajících se geomorfologických
podcelků, přibližně 1,5 km od hlavního sídelního útvaru. Lidová architektura je na území obce přítomna formou
roubených chalup (historických i nově budovaných).
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3.2 HISTORIE
V písemných pramenech se Oldřiš poprvé objevuje v roce 1349 jako „Borouia siue Ulriciuilla“ (Borová aneb Oldřiš)
v listině, jíž pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic žádá papeže Klementa VI. o přidělení části duchovenstva od pražské
a olomoucké diecéze k nově zřízenému biskupství v Litomyšli. Z formulace lze usoudit, že Oldřiš byla původně
spojená s Borovou v jednu obec a k jejich rozdělení došlo teprve později. Západní část zůstala Borovou a východní
Oldřiší.
Vesnice Oldřiš je zmíněna také v listině z roku 1474, kterou český král Vladislav II., Jagelonský potvrdil práva a výsady
města Poličky. Touto listinou se stala Oldřiš součástí poličského panství, ale předpokládá se, že se tak stalo již
v předhusitském období.
Obec byla součástí poličského městského panství až do zániku patrimoniální správy v roce 1848. V letech 1850 - 1855
příslušela Oldřiš k politickému okresu Litomyšl, v letech 1855 - 1940 pak k politickému okresu Polička.
V roce 1888 byla v obci zřízena trojtřídní obecná škola s výukou v českém jazyce, dále hasičský sbor a
kampelička. Významným mezníkem pro rozvoj obce byla stavba železniční trati Svitavy – Polička – Skuteč, na které
byla zprovozněna v roce 1897 zastávka Oldřiš. Na počátku 20. století pracovaly v obci 4 mlýny, z toho 3 s
malými pilami. Obyvatelstvo se živilo převážně zemědělstvím, v zimě pak tkalcovstvím, výrobou vlasových sítěk a
vyšíváním prádla.
V období druhé světové války, resp. v letech 1940 - 1945 byla obec opět součástí politického okresu Litomyšl. Po roce
1945 náležela opět k okresu Polička, od roku 1960 pak k okresu Svitavy. Po zániku okresních úřadů k 31. 12. 2002
politicky obec Oldřiš spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Polička.

3.3 OBYVATELSTVO
K 1. 1. 2015 patřila obec Oldřiš se svými 663 obyvateli (343 mužů a 320 žen) spíše k menším obcím. Tito lidé obývali
celkem 185 domů s celkem 233 bytovými jednotkami. Přibližně dalších 83 bytových jednotek je využíváno
k individuální rekreaci nebo nejsou obydleny vůbec.
Reálný vývoj

Prognózovaný vývoj

690
680
670
660
650
640
630
620
610
600
590
580
570
560

Obr. 1: Vývoj počtu obyvatel obce Oldřiš 2003 – 2015, s prognózovaným výhledem do roku 2030
Pramen: ČSÚ (vždy k 1. 1. daného roku)
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Vývoj celkového počtu obyvatel v obci Oldřiš má od roku 2003 spíše sestupnou tendenci. K největšímu poklesu
dochází od roku 2007. Počet obyvatel k 1. 1. 2015 se prozatím drobně odchyluje od demografického výhledu do roku
2030. Demografický výhled kalkuluje úbytek obyvatel, který bude způsoben převažujícím počtem zemřelých nad
narozenými a záporným migrační saldem během jednoho roku. Vstupní hodnoty demografické prognózy byly
vypočteny právě na základě dosavadních trendů od roku 2000.
V relativizovaném porovnání (Obr. 2) s vyššími územními celky (SO ORP Polička, Pardubický kraj, ČR) jde u obce Oldřiš
o vývoj odchylující se od všeobecných trendů, kdy ve všech porovnávaných celcích zhruba okolo 2008 vrcholí éra
porodnosti tzv. Husákových dětí (v obci Oldřiš se v letech 1970 až 1980 rodilo 15 až 20 dětí za rok a v období od roku
2000 a dále by měly mít své potomky).
V Oldřiši nedochází k naplnění těchto očekávání a naopak dochází k poměrně výraznému stěhování z obce.
Výsledkem je od roku 2003 ztráta zhruba 5 % obyvatelstva.
ČR

Pardubický kraj

ORP Polička

Oldřiš

104.0
103.0
102.0
101.0
100.0
99.0
98.0
97.0
96.0
95.0

Obr. 2: Relativní vývoj počtu obyvatel obce Oldřiš 2003 – 2015 v porovnání s vyššími územními celky
Pramen: ČSÚ (vždy k 1. 1. daného roku)

Narození

Zemřelí

Polyg. (Narození)

Polyg. (Zemřelí)

11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0

Obr. 3: Vývoj počtu narozených a zemřelých v obci Oldřiš 2003 – 2014, včetně obecných trendů
Pramen: ČSÚ (vždy k 31. 12. daného roku)
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Celkový přírůstek obyvatel obce je ovlivněn více migrací než přirozenou měnou obyvatelstva. Průměrný počet
narozených (Obr. 3) se od roku 2005 dostal dle vynesených trendů dlouhodobě pod průměrný počet zemřelých.
Průměrný rozdíl činí zhruba 2 obyvatele ročně.
Průměrný počet přistěhovalých (Obr. 4) se dlouhodobě pohyboval pod průměrným počtem vystěhovalých, jak ukazují
proložené trendy těchto demografických pohybů. Jediným rokem, kdy došlo k významnějšímu přírůstku počtu
obyvatel, byl rok 2014 (hodnota k 31. 12. 2014). Přírůstek počtu obyvatel byl způsoben nebývalým stěhováním do
obce (19 osob) z důvodu obsazení několika volných nemovitostí. Imigrace 19 osob byla nejvyšší od roku 1994. Tento
fakt výrazně překlopil křivku trendu přistěhovalých od roku 2012 nad křivku vystěhovalých.

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Polyg. (Přistěhovalí)

Polyg. (Vystěhovalí)

22.0
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

Obr. 4: Vývoj počtu přistěhovalých a vystěhovalých v obci Oldřiš 2003 – 2014, včetně obecných trendů
Pramen: ČSÚ (vždy k 31. 12. daného roku)

K 1. 1. 2015 převažovali v Oldřiši obyvatelé ve věku 15 – 64 let, jejich podíl činil 67,7 %, což je situace lepší než
v Pardubickém kraji (66,5 %). Podíl dětí ve věku 0 – 14 let (16,7 %) byl v Oldřiši vyšší než podíl seniorů ve věku nad 65
let (15,6 %). Pardubický kraj má nižší podíl dětí (15,3 %) a vyšší podíl seniorů nad 65 let (18,2 %). Index stáří v obci
(93,4), který vyplývá z převahy dětí nad seniory, je výrazně nižší než index stáří v území SO ORP Polička (116,3) i nižší
než údaj za Pardubický kraj (118,9). Ze srovnání vyplývá, že Oldřiš je poměrně mladou obcí. Avšak v tomto hrubém
porovnání trochu uniká fakt, že zatímco v roce 2001 bylo ve věku 0 až 4 přítomno v obci 43 dětí, v roce 2005
dětí 46, tak v roce 2015 je to 29 dětí a v roce 2020 se očekává zhruba 19 dětí. Na druhé straně brzy bude
významně přibývat obyvatel v seniorském věku. Zejména se jedná o silné ročníky narozené od roku 1947 až 1958.
Průměrný věk k 1. 1. 2015 byl v obci 40,1 roků (muži 38,7 roků, ženy 41,5 roků). Průměrný věk v roce 2001 byl 36,9
roků. Věkový rozdíl mezi muži a ženami je dán především vyšší nadějí na dožití u žen, což dokládá i skladba dle
rodinného stavu, kdy je v obci přítomno 6 vdovců oproti 43 vdovám.
Tab. 1: Věková struktura obce Oldřiš a srovnání s vyššími územními celky (%)

Oldřiš

SO ORP Polička

Pardubický kraj

ČR

Obyvatelstvo 0 - 14 let

16,7

15,3

15,3

15,0

Obyvatelstvo 15 - 64 let

67,7

66,9

66,5

66,4

Obyvatelstvo 65 a více let

15,6

17,8

18,2

17,4

Pramen: ČSÚ (1. 1. 2015)
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Vzdělanostní struktura obce Oldřiš je poměrně očekávaná a odpovídá situaci v menších obcích venkovského typu.
Základním vzděláním a bez vzdělání disponuje 27,3 % obyvatel starších 15 let, což je hodnota nadprůměrná vůči
vyšším územním celkům. Podíl obyvatel starších 15 let s vysokoškolským diplomem dosahuje 6,4 %. Tato
hodnota je výrazně podprůměrná vůči území SO ORP Polička, Pardubickému kraji i ČR a do jisté míry kopíruje osudy
jiných menších obcí, které nejsou v zázemí velkých měst, odkud se mladší vzdělanější lidé stěhují za prací právě do
měst nebo do obcí v jejich zázemí.
Tab. 2: Vzdělanostní struktura obce Oldřiš a srovnání s vyššími územními celky (%)

Oldřiš

SO ORP Polička Pardubický kraj

ČR

Základní, bez vzdělání

27,3

23,2

22,4

23,3

Střední bez maturity

41,6

38,9

36,6

33,0

Střední s maturitou, nástavba, VOŠ

24,6

29,7

31,1

31,2

Vysokoškolské

6,4

8,2

9,9

12,5

Pramen: ČSÚ (SLDB 2011)

Podle údajů ze SLDB 2011 žije v Oldřiši 31,0 % lidí, kteří se obecně hlásí k církvi. Z těchto věřících je 86,5 % vyznání
římskokatolického. Podíl věřících je více než dvojnásobný ve srovnání s vyššími územními celky.

3.4 SPOLKOVÁ, OSVĚTOVÁ A INFORMAČNÍ ČINNOST
V obci je činných několik místních spolků. Jedná se především o Sbor dobrovolných hasičů Oldřiš, OKAP o.p.s.,
Myslivecké sdružení Oldřiš – Borová, Římskokatolická farnost Borová u Poličky a Orel jednota Oldřiš.
Sbor dobrovolných hasičů Oldřiš je největším místním spolkem s počtem 91 členů (30 členů je mladších 25 let).
Členové Sboru dobrovolných hasičů se účastní nejen soutěží v požárním sportu (2 sportovní družstva mužů, 2
sportovní družstva žen a 1 družstvo veteránů), ale výjezdní jednotka JPO III zajišťuje bezpečnost v území (jezdí hasit
požáry, zneškodňují škody při živelných katastrofách apod.). Sbor dobrovolných hasičů se také podílí na kulturních a
sportovních akcí obce. Mezi nejvýznamnější patří závod v požárním sportu „Oldřišská večerní - soutěž v požárním
útoku“, třídenní „Pouťové slavnosti“ a „Hasičský ples“. SDH provádí také brigádnickou činnost při úpravách a
provozování areálu za Orlovnou.
OKAP o.p.s. - obecně prospěšná společnost organizuje kulturní akce (divadelní a filmová představení, koncerty,
zábavy, plesy, výstavy apod.) a vzdělávací akce (besedy, přednášky, workshopy apod.) Vlajkovými akcemi obecně
prospěšné společnosti, čítající 8 stálých členů a několik dalších dobrovolníků, jsou prázdninová letní kina,
„Předsilvestrovský ples“ a „Předvelikonoční sváteční odpoledne“.
Myslivecké sdružení Oldřiš – Borová - 21 členů mysliveckého sdružení hospodaří a stará se o zvěř na základě
zařazení do honitby dle jakostních tříd pro zvěř srnčí a zajíce polního (jsou zde určeny normované stavy této zvěře).
Myslivecké sdružení má pronajaté honební pozemky od "Honebního společenstva Oldřiš - Borová" o celkové výměře
2120 ha, které jsou v katastrálních územích obce Oldřiš, Borová a Pustá Rybná. Kromě pořádání honů v místních
revírech organizují v lednu „Myslivecký ples“ a soutěže ve střelbách.
Římskokatolická farnost Borová u Poličky – ve společném kostele farnosti obce Borová a Oldřiš se každou neděli
schází přibližně 140 věřících. Kromě běžné pastorační činnosti ve farnosti funguje společenství školních dětí,
společenství mládeže, chrámový sbor dospělých, chrámový sbor mládeže a dětí. Ve farnosti probíhají různé aktivity
jako je společná pouť farnosti na Chlumek u Luže, mše sv. se zaměřením pro děti s následným programem na faře,
přespávání dětí na faře, tradiční vánoční koncert dětí, farní výlet. Každoročně největší akcí je „Farní den“.
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Orel jednota Oldřiš – místní jednota Orla seskupuje v současnosti 33 členů. Místní jednota Orla má starší věkovou
základnu s dominantním podílem členů nad 60 let. Jejím hlavním úkolem je péče o místní Orlovnu a pořádání
sportovních a kulturních akcí.
Přehled tradiční akcí pořádaných spolky během roku:
Tříkrálová sbírka
Myslivecký ples
Hasičský ples
Hokejové utkání ženatí x svobodní
Maškarní ples
Předvelikonoční sváteční odpoledne
Farní výlet
Dětský den
Farní den
Běh na Lucký vrch a zpět
Nohejbalový turnaj
Letní kino
Pouťové slavnosti
Fotbalové utkání ženatí x svobodní
Oldřišská večerní - soutěž v požárním útoku
Drakiáda
Pouť do chrámu Panny Marie Pomocnice na Chlumek u Luže
Odpolední kafíčko
Cvičení žen
Zpívání u vánočního stromu
Vánoční koncert dětí
Předsilvestrovský ples
Občané navrhují zavedení tradice i dalších akcí: masopustní průvod, stavění máje, zábavy – koncerty, ochotnické
divadlo, pálení čarodějnic, vzdělávací akce – besedy, výstavy a výroční akce obce.
Obec vydává každý měsíc periodikum s názvem „Oldřišský zpravodaj“. Tato tiskovina informuje o dění v obci, činnosti
Zastupitelstva obce a v neposlední řadě také o kulturních, sportovních a společenských akcích v obci. Zpravodaj je
zcela dominantním zdrojem informací pro občany. Dle názoru občanů je jeho kvalita (informační, grafická)
průměrná. Aktuální a naléhavé zprávy jsou předávány k občanům místním rozhlasem. Obec využívá k vlastní
prezentaci také webové stránky www.oldris.cz, které jsou pravidelným doplňováním poměrně živé. Stránky jsou ovšem
velmi málo a velmi nepravidelně navštěvovány.

3.5 HOSPODÁŘSTVÍ A TRH PRÁCE
Obec Oldřiš se z hlediska zaměstnanosti svých obyvatel vyznačuje významným podílem (téměř 50 %)
zaměstnaných v zemědělství a průmyslu oproti vyšším územním celkům. Silné zastoupení zemědělství je důležité
pro zachování místního krajinného rázu a pro udržení tradičního oboru v místě. Místní zemědělské družstvo I. AGRO
Oldřiš a.s. prostřednictvím několika středisek obhospodařuje pozemky nejen v obci, ale i v okolí.
Zaměstnaným ve službách dominuje oblast velkoobchodu a maloobchodu, opravy motorových vozidel, oblast
zdravotních a sociálních služeb, oblast vzdělávání, oblast stavebnictví. Prakticky téměř nulové je zastoupení
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zaměstnaných v oblastech typických pro cestovní ruch (ubytování, stravování a pohostinství), což naznačuje, že
cestovní ruch prakticky nehraje v obci žádnou roli.
Z hlediska formy zaměstnání je v obci registrováno celkem 115 podnikatelských subjektů (87 živnostníků a 6
podnikatelů v zemědělské oblasti). V drtivě většině se jedná o OSVČ, kteří nezaměstnávají žádné zaměstnance nebo
pouze minimální počet a živnost provozují doma.
Index podnikatelské aktivity za rok 2015, který indikuje počet podnikatelských subjektů na 1 000 obyvatel, v obci
Oldřiš dosahuje 175 podnikatelů. Tato hodnota je ve srovnání s ČR (259) podprůměrná a srovnatelná s hodnotou
území SO ORP Polička (191).
Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v obci Oldřiš patří zemědělský podnik I. AGRO Oldřiš a.s. (36 zaměstnanců),
servis osobních a nákladní automobilů Agrodílna Oldřiš s.r.o. (16 zaměstnanců), katr a pořez dřeva HEMT s.r.o. (10
zaměstnanců), výroba nábytku a Truhlářství Kulhavý a klempířství a pokrývačství Josef Pražan. Centrem dojížďky
za zaměstnáním mimo území obce je jednoznačně město Polička (47 dojíždějících), Kamenec u Poličky (výrobní závod
Masokombinátu Polička a.s.), Litomyšl, Svitavy, a Borová.
Tab. 3: Zaměstnání podle odvětví v obci Oldřiš a srovnání s vyššími územními celky, 2011 (%)

Oldřiš

SO ORP Polička

Pardubický kraj

ČR

Zemědělství, lesnictví, rybářství

11,8

6,3

3,8

2,7

Průmysl

37,4

35,9

30,4

25,4

Stavebnictví

5,5

7,1

6,9

6,8

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel

7,1

8,6

9,7

10,2

Doprava a skladování

4,6

3,8

5,5

5,6

Ubytování, stravování a pohostinství

0,8

2,5

2,4

3,1

Informační a komunikační činnosti

1,7

1,3

2,3

3,0

Peněžnictví a pojišťovnictví

0,8

1,3

2,3

2,5

Činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a
technické činnosti a administrativní činnosti

3,8

4,2

5,7

7,8

2,9

4,0

5,5

5,9

5,5

6,9

6,1

6,0

Zdravotní a sociální péče

6,3

6,7

6,2

6,5

Nezjištěno

10,9

9,2

10,7

11,2

Veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení
Vzdělávání

Pramen: ČSÚ (SLDB 2011)

Kromě výše uvedených firem působí v obci prodejna smíšeného zboží, jedna hospoda, kuželník s občerstvením,
masér, topenář, lisovna plastů, výrobna brusiv a brusných kotoučů, stavební řemeslníci, truhlář, pracovník provádějící
zemní práce, výrobce místních sýrů a další dvě opravny motorových vozidel. Od drobných místních producentů je
možné si zakoupit v obci med nebo česnek. Dle názoru obyvatel velmi chybí v obci obchod se smíšeným zbožím
ve střední nebo horní části obce. Vážný zájem o jeho otevření by měla minimálně 1/3 občanů obce.
V Oldřiši se nenachází žádná podnikatelská zóna pro průmyslovou výrobu a skladování nebo další podnikatelské
činnosti. Výkupy pozemků pro menší podnikatelskou nebo průmyslovou činnost probíhají spíše na bázi individuálního
jednání mezi podnikatelem a vlastníkem pozemků. Nově byla takto vybudována hala pro výrobu brusiv a brusných
kotoučů p. Roušara.
K 1. 1. 2015 žilo v Oldřiši 67,7 % obyvatel v aktivním věku 15 – 64 let, přičemž podíl ekonomicky aktivních
(zaměstnaných, zaměstnavatelů, OSVČ, ženy na mateřské dovolené) činil 42,4 %. Zbylá část (57,6 %) je tvořena
ekonomicky neaktivním obyvatelstvem, tzn. dětmi do 6 let, žáky, nepracujícími studenty a nepracujícími důchodci.
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Podíl nezaměstnaných osob v dubnu 2015 v Oldřiši dosahoval 3,5 %, což je velmi nízké číslo. Registrováno bylo
celkem 15 dosažitelných uchazečů o práci. Průměrný podíl nezaměstnaných osob za poslední rok byl 5,1 %, v němž
se mírně negativně projevuje vliv sezónní nezaměstnanosti v oborech, které jsou závislé na ročním období
(stavebnictví, zemědělství). Veškeré tyto hodnoty podílu nezaměstnaných osob patří k lepším výsledkům ve srovnání
s územím SO ORP Polička i s územím Pardubického kraje. Celkový trend vývoje nezaměstnanosti v posledních
několika letech je velmi pozitivní. Obec využívá institutu veřejně prospěšných prací (VPP) hrazeného na základě
příspěvku MPSV v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a každý rok zaměstnává 5 až 6 místních obyvatel.

3.6 TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
VEŘEJNÝ VODOVOD
Veřejný vodovod byl obci vybudován v roce 2000 a je ve velmi dobrém stavu. V budoucnu se počítá pouze s drobným
rozšířením pro novou výstavbu a akutními opravami. V obci je 190 domácností (81,5 %) napojeno na veřejnou
vodovodní síť, zbytek domácností používá vlastní domovní studny. Vodovodní síť je v majetku Sdružení majitelů
skupinového vodovodu Poličsko, provoz zajišťuje firma VHOS a.s., Moravská Třebová.
Hlavními zdroji skupinového vodovodu jsou: artézský vrt Čistá CL1 o vydatnosti Q=100,0 l/s; prameniště
Sebranice s vrty V1, V5 o vydatnosti Q=30,0 l/s; studny Hegerovy S1, S2, S3 o celkové vydatnosti Q=8,71 l/s; vrt
Polička V6 s vydatností Q=12,0 l/s; zářezy Lubná o vydatnosti Q=2,0 l/s; pramenní vývěr Budislav o vydatnosti
Q=1,50 l/s; studna pod Borkem S3 o vydatnosti Q=0,40 l/s, vrt Jarošov o vydatnosti Q=3,0 l/s; 5 studní Borová
o celkové vydatnosti Q=1,75 l/s.

PLYNOFIKACE
V roce 2004 byla obec plynofikována v rámci ZSO Borovsko (Borová, Oldřiš, Telecí, Široký Důl). Plyn je zaveden
celkem do 44 domácností (18,8 %). Ve většině případů je využíván pouze jako zdroj pro vaření. Vytápění plynem
má v domácnostech pouze minimální podíl (10,7 %). Elektřinou je vytápěno 2,8 % domácností. Vytápění domácností
v obci je zajištěno primárně na bázi tuhých paliv (86,5 %). Především jde o uhlí, uhelné brikety, dřevo a dřevěné
brikety. Zejména v zimních měsících při inverzním chodu počasí se vytápění tuhými palivy projevuje zhoršenou
kvalitou ovzduší.

KANALIZACE
V obci Oldřiš není zajištěno centrální odkanalizování obce, přítomny jsou pouze meliorační kanály, které odvádí vodu
z luk a polí. Odkanalizování obce je v drtivé většině (90,1 %) řešeno jímkou na vyvážení nebo přepadovou
jímkou, což je extrémně nadprůměrné číslo v porovnání s územně vyššími celky. V jednotlivých případech mají
některé domácnosti vybudované domovní ČOV. V souvislosti se zpřísňující se legislativou se problematika
odkanalizování obce jeví jako jedna z priorit pro řešení v příštích letech. Podobně to vnímají i místní občané
v anketě. V současné době se připravuje projektová dokumentace pro gravitační kanalizaci.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Nakládání s tuhým komunálním odpadem probíhá prostřednictvím popelnicového systému. Popelnice jsou vyváženy
každých 14 dní firmou LIKO Svitavy a.s. V obci je vymezeno také 9 sběrných hnízd pro kontejnery na tříděný odpad
na papír, sklo, plast a v jednom případě na bioodpad, oděvy a kovy. Průměrný počet obyvatel na 1 sběrné hnízdo
je 74 obyvatel, což je v porovnání s územím SO ORP Polička nižší číslo (114). Jelikož má obec Oldřiš protáhlý liniový
tvar, maximální docházkové vzdálenosti ke sběrným hnízdům mohou dosahovat až 0,5 km. Optimální maximální
docházka ke sběrným hnízdům se pohybuje do 0,3 km.
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Tab. 4: Množství separovaného odpadu v obci Oldřiš a srovnání s vyšším územním celkem, 2012

Oldřiš

SO ORP Polička

Separovaný papír a lepenka / MJ (kg/MJ)

6,6

13,2

Separované sklo / MJ (kg/MJ)

11,8

12,3

Separované plasty / MJ (kg/MJ)

10,5

15,8

Celková produkce SKO / MJ (kg/MJ)

140,8

187,8

Pramen: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství; MJ (měrná jednotka) = počet obyvatel + počet rekreačních
objektů

Úroveň separování odpadu je mírně podprůměrná, na druhou stranu velmi nízké je množství směsného
komunálního odpadu (SKO) na měrnou jednotku. To vypovídá o tom, že velké množství odpadu je nejspíš
odstraňováno přímo v domácnostech (kompostováno, páleno). Roční platba za tříděný odpad od společnosti EKOKOM je zhruba 65 000 Kč, což je v relativním porovnání s okolními obcemi opět mírně podprůměrná částka. V soutěži
o Perníkovou popelnici 2013 (soutěž obcí o nejlepší nastavený systémem třídění) obsadila obec 210. místo ze zhruba
425 soutěžících. Z anketního šetření vyplynula částečná (druhořadá) potřeba řešení nakládání s komunálním
odpadem. 25 % občanů by bylo ochotno více třídit, pokud by k tomu byli finančně motivováni.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Veřejné osvětlení bylo v obci vybudováno v letech 1973 až 1974. V posledních 5 letech byla vyměněna všechna
svítidla. Svítidla jsou velmi často umístěna na sloupech elektrického vedení. Občany obce je upozorňováno na
nedostatečnou hustotu světelných bodů. V nejasném stavu je kabeláž mezi svítícími body.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Síť místních komunikací v obci tvoří komunikace třetí a čtvrté třídy. Místní komunikace třetí třídy tvoří celkově 10 větví
systému ulic a dalších obslužných komunikací. Všechny komunikace této kategorie jsou řešené s obousměrným
provozem. Celková délka sítě místních komunikací třetí třídy je 6 382 m, z toho je 67,5 % s živičným a 32,5 %
se štěrkovým povrchem. Kvalita místních komunikací je většinou na stupni 1 až 2 (kvalitní), horší hodnocení (3) má
pouze místní komunikace směrem na Přibylov. Komunikace čtvrté třídy tvoří chodníky, celkem 476 m.
Síť účelových komunikací tvoří pozemní komunikace s převážně nezpevněným povrchem, které slouží ke spojení
jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí, ke spojení těchto nemovitostí s ostatními
pozemními komunikacemi, nebo k obhospodařování zemědělských či lesních pozemků. Celkově se v obci Oldřiš
nachází 23 653 m účelových komunikací (nemusí být ve vlastnictví obce). Kvalita účelových komunikací je na
horší úrovni – stupně 2 až 4 (nejhorší).
Velmi často zmiňovaným problémem z řad občanů je absence dopravního značení na místních komunikacích,
a to zejména ke snížení rychlosti automobilů v rizikových místech a zamezení průjezdu nákladních
automobilů.

MÍSTNÍ ROZHLAS
Pro přenos informací mezi úřadem obce a místními obyvateli slouží drátový rozhlas, který byl v anketním šetření
uváděn jako druhý nejdůležitější zdroj informací. Celkem je v obci 30 hlásných míst (4 v místní části Babka + 4
domovní hlásné stanice). Stav drátového místního rozhlasu je zachovalý, kvalita zvuku odpovídá jeho stáří. Na řadě
míst je hlášení velmi obtížně srozumitelné. Řešením této situace by byla instalace bezdrátového obecního rozhlasu
(za cca 700 000 Kč), avšak dle názoru obyvatel nepatří mezi rozvojové priority.

INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU
Na území obce se nenachází žádné cyklostezky. Oldřiší prochází 3 cyklotrasy. Cyklotrasa č. 4103 vede především
po nezpevněných komunikacích z Poličky přes Oldřiš (zadní cesta od sádecké vlakové zastávky – zadní cesta v obci –
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okolo Ulrichových – ke Zbořeným mostům) k Lubenské myslivně. Cyklotrasa č. 4105 s převahou nezpevněných
komunikací vychází z Oldřiše (od obecního úřadu – směrem na Lucký vrch) a končí v Pusté Kamenici (místní části Pec).
Cyklotrasa č. 4022 vede ze Svitav přes Oldřiš (celá silnice III. třídy od Sádku po Borovou) do Kadova po zpevněných
komunikacích. Cyklotrasy č. 4103 a č. 4105 jsou v některých místech sjízdné jen s obtížemi.
V rámci společných projektů obcí byla v Oldřiši vybudována 2 turistická odpočívadla a jsou zde umístěny 2 kusy
velkoplošných turistických map. Oldřiš nemá na svém území žádnou naučnou stezku. Dle názorů občanů
vyplynulých z ankety by se obec do významnější podpory cestovního ruchu pouštět rozhodně neměla.

DOPRAVNÍ DOSTUPNOST
Oldřiší prochází po celé délce silnice III/35724, která spojuje Oldřiš s obcemi Borová a Sádek. Dopravní zatížení této
komunikace není příliš velké. Přes místní část Babka vede frekventovaná silnice I/34 z Poličky do Hlinska. Podle
Celostátního sčítání dopravy, které proběhlo v roce 2010, přes Babku projede denně 3 724 vozidel, z čehož 829 jsou
těžká motorová vozidla nad 3,5 tuny. Přestože je zde rychlost snížena na 80 km/h, jedná se o nebezpečné místo.
V anketě na toto bylo upozorňováno.
V blízkém okolí Oldřiše nejsou žádné dálnice ani rychlostní komunikace. Nejbližší dálnice D1 (Praha – Brno) je
od obce vzdálená 58 km. Rychlostní silnice R35 z Mohelnice na Olomouc je vzdálena 62 km. Pomalu se začíná pracovat
na silnici R35, která by z Mohelnice vedla směrem na západ ke Královéhradecku a Pardubicku. Bude vést přibližně 23
km na sever od Oldřiše.

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
Oldřiš je začleněna do Integrované regionální dopravy – IREDO, což je tarifní systém, ve kterém pracují všichni
dopravci provozující veřejnou autobusovou a regionální železniční dopravu. Systém funguje na území Pardubického
a Královehradeckého kraje. Oldřiš se nachází v zóně č. 836.
Dopravní obslužnost je vzhledem k absenci autobusové dopravy zajišťována především vlakovými spoji (trať č. 261
Pustá Kamenice – Svitavy). Místní část obce Babka je obsluhována autobusovými spoji. Intenzita spojů v pracovní
dny i ve dnech pracovního volna v hlavní části obce je výborná. Železniční zastávka a přítomnost železniční
dopravy v obci se jeví jako velká výhoda oproti obcím bez ní, kde četnost spojů (zejména) o víkendu je mnohem nižší.
Železniční dopravou je snadné dostat se do hlavních přestupních míst v Poličce a ve Svitavách.
Navzdory poměrně kvalitní obslužnosti veřejnou dopravou je stále více preferována osobní automobilová doprava
na úkor hromadné. Místní lidé se domlouvají na společných cestách (do zaměstnání, za kulturními a sportovními
akcemi).

3.7 VEŘEJNÉ BUDOVY A VYBAVENOST OBCE
BUDOVY VLASTNĚNÉ OBCÍ
Obec je vlastníkem 8 budov s různou úrovní stáří a různým stupněm nezbytnosti oprav.
Budova obecního úřadu – stará budova, rekonstruována
Budova mateřské školy – nová budova, obnova vnitřního vybavení
Budova základní školy – budova rekonstruována, chybí zateplení a vnější omítky (dle názoru občanů by se toto
mělo jednoznačně dokončit)
Budova bývalé mateřské školy – stará budova, nutná celková rekonstrukce nebo odstranění
Budova hasičárny – stará budova, zachovalý stav
Budova hasičské garáže – nová budova, nutnost opravy propadajícího se stropu nebo celkové rekonstrukce
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Budova skladu - starší budova, zachovalý stav
Budova autobusové zastávky na Babce - starší budova, zachovalý stav

BYDLENÍ
Oldřiš je charakterem zástavby (pouze jeden bytový dům) typickou venkovskou obcí s velkými vzdálenostmi
jednotlivých domů od sebe. Podle výsledků SLDB v roce 2011 se v Oldřiši nacházelo 233 domácností, z toho 226
domácností bylo v rodinných domech a zbytek v domech bytových. K tomuto číslu je třeba ještě připočítat 83
neobydlených bytových jednotek. Podíl neobydlených domů je 26,6 % (v ČR 16,5 %, Pardubický kraj 18,4 %, SO
ORP Polička 22,5 %). Zdůvodnění neobydlenosti bytové domácnosti není z výsledků SLDB příliš prokazatelné, ovšem
předpokládá se, že významný podíl nemovitostí je využíván k rekreačním účelům. Další nemovitosti jsou v přestavbě
nebo nejsou způsobilé k bydlení.
V letech 2003 – 2013 bylo v Oldřiši dokončeno celkem 13 nových domácností, zejména v nových rodinných domech.
Průměrný přírůstek jedné nové domácnosti vychází zhruba na jeden rok (v celém území SO ORP Polička je to 2,5
domácnosti na rok).
V majetku obce jsou 4 sociální byty. Obec disponuje i pozemky v lokalitě „Pod Zastávkou“, kde se nyní připravuje
technická infrastruktura pro 6 rodinných domů. Dále obec vlastní objekt bývalé mateřské školky, ve kterém by mohly
být umístěny nové bytové jednotky. Ostatní pozemky v obci vhodné pro výstavbu jsou v soukromých rukou a zájemci
o výstavbu rodinných domů se musí obracet přímo na vlastníky těchto pozemků.

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
V obci se nachází mateřská škola s kapacitou 25 dětí a základní škola v rozmezí 1. – 5. třídy s kapacitou 60 dětí.
Mateřská škola bude naplněna ve školním roce 2015/2016 z 92 %, Základní škola bude naplněna ze 45 %.
Velkou otázkou do budoucna je způsob fungování a financování těchto zařízení. Aktuální počet narozených během
jednoho roku se pohybuje okolo 5 dětí, přičemž je možné, že některé ročníky budou téměř nulové. Nejčastěji
zmiňovanými řešeními této situace dle občanů je sloučení obou zařízení do jedné budovy.
Z hlediska úrovně vzdělání dětí jsou obě zařízení na dobré úrovni. Škola i školka již nyní používá nové metody
ve výchově a vzdělávání. Děti a žáci se kromě běžné výuky zapojují do dalších činností, které rozvíjí jejich
osobnost – sociální oblast (Tříkrálová sbírka), ekologický výchova (Smutná popelnice, Recyklohraní, Ukliďme Česko) a
regionální tématika (Čtveroročních období; Jak se žije u sousedů; Všude dobře, doma nejlépe). Základní škola v Oldřiši
se také zúčastnila dvou velkých projektů na podporu vztahu k místnímu regionu a vztahu k manuální práci (Vracíme
se domů, vracíme se ke kořenům; Spolu jsme začali, spolu pokračujeme). Žáci od 6. třídy navštěvují základní školy
v Poličce a poté pokračují na střední školy po celém Pardubickém kraji. Za vysokoškolským vzděláním pak dojíždí do
krajských měst (Praha, Brno, Olomouc, Pardubice).

ZDRAVOTNICTVÍ
V Oldřiši se nenachází žádné zdravotnické zařízení. Za zdravotnickými službami (praktický lékař, dětský lékař,
stomatolog, pohotovost) se dojíždí především do Poličky, kam je nejjednodušší dopravní dostupnost.

SOCIÁLNÍ PÉČE
Obec je součástí Svazku obcí AZASS (Areál zdravotních a sociálních služeb), který provozuje v Poličce domov pro
seniory a kde je možné získat v případě potřeby místo. V obci Borová a v Poličce fungují penziony pro seniory. Terénní
pečovatelskou péči zajišťuje Oblastní charita Polička. Obec zajišťuje vaření obědů a zajišťuje jejich rozvoz. Určitou
formou sociální aktivizace jsou pravidelná setkání seniorů s názvem „Odpolední kafíčko“. S očekávaným přírůstkem
počtu obyvatel v seniorském věku lze očekávat větší poptávku po sociálních službách a sociální péči.
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KULTURA A SPORT
Ze společenské infrastruktury se v Oldřiši nalézá kulturní dům - Orlovna, areál za Orlovnou (venkovní zázemí pro
kulturní akce), knihovna, dětské hřiště a sportovní hřiště. Ke cvičení je místními ženami využívána školní tělocvična.
Dle doporučení občanů by zejména Orlovna a sportovní hřiště za bývalou mateřskou školkou zasluhovaly
revitalizaci – hřiště s umělým povrchem (fotbal, tenis, volejbal, nohejbal). V Oldřiši se nenachází kostel ani
hřbitov, věřící dojíždějí za bohoslužbami ve valné většině do Borové.

3.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
STAV KRAJINY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Příznivé životní podmínky, blízkost přírody, rozvolněná zástavba a klidné prostředí vzdálené od velkých měst
je dle občanů největší devizou obce. Z pohledu kvality ovzduší je poloha obce mimo hlavní centra průmyslové
výroby i relativně daleko od velkých dopravních koridorů výhodou. Zřejmým znečišťovatelem pro obec jsou
někteří občané, kteří pálí ve svých kotlích nebo na zahradách plasty a jiný komunální odpad.
V otázce životního prostředí existují v Oldřiši mnohé problémy. Tím nejpalčivějším je chybějící kanalizace a ČOV.
Splašky jsou často z přepadových jímek vypouštěny přímo do Černého potoka, čímž je snížena kvalita jeho vody.
Dalším nedostatkem je nadprůměrný podíl domů vytápěných tuhými palivy, což zhoršuje v topné sezóně kvalitu
ovzduší. Přítomnost rozsáhlejších černých skládek či starých ekologických zátěží není evidována.
Ekologická stabilita území se vyjadřuje tzv. koeficientem ekologické stability (KES). Koeficient ekologické
stability je poměrové číslo ekologicky významných ploch (lesy, pastviny, mokřady, rybníky, sady, louky, atd.) ku
plochám nízké ekologické významnosti (zastavěná plocha, orná půda, chmelnice, vinice a sady s černým úhorem, aj.).
Jeho výše pro obec Oldřiš je 1,26, což svědčí o velmi zachovalém stavu životního prostředí. V celém SO ORP
Polička je koeficient ekologické stability nepatrně horší 1,15.

OCHRANA HODNOT ÚZEMÍ
Ochrana hodnot území obce spočívá v ochraně krajinného rázu, ochraně přírody, ochraně tradičního rozvolněného
charakteru a struktury zástavby a v ochraně zachovalých venkovských staveb. Zhruba 1/3 území obce pokrývá
CHKO Žďárské vrchy (jižně od komunikace III/35724 protínající obec). Praktický význam CHKO pro obec se projevuje
především při vydávání stanovisek a vyjádření, která slouží jako podklad pro rozhodování jiných úřadů (stavebních,
vodoprávních, ochrany zemědělského půdního fondu, úřadů správy lesního hospodářství a myslivosti, pozemkových
úřadů aj.).
V územním plánu je vymezen místní územní systém ekologické stability (dále ÚSES), který mimo existujících
skladebných částí obsahuje navrhované biokoridory, biocentra a interakční prvky (vše lokálního významu). Řešení
ÚSES v Oldřiši zahrnuje 23 základních segmentů. Tyto segmenty tvoří 7 Lokálních biocenter (LBC) s názvy
podle místních tratí a 16 Lokálních biokoridorů (LBK). Regionální a nadregionální prvky ÚSES nejsou v území
přítomny. Biokoridory jsou tvořeny povětšinou drobnými vodními toky a biokoridory lesních porostů pro migraci
živočichů. Biocentra jsou tvořena rybníky či obecně stanovišti se specifickou, především rostlinou skladbou (U
Teletníku, Pod Stanovem, Rybník u Baby, U Královce, U Přibylova, U Dědka, Vlčí pole).
Dle Územně analytických podkladů (ÚAP) SO ORP Polička jsou v obci vymezeny i Významné krajinné prvky (VKP): U
Rybníka, Teletník, U Štemberka, Vstavače na Babce, Nad Zastávkou, Louka v lese, U Studní.
Všeobecně lze očekávat zpřísňování podmínek ve všech ohledech vůči životnímu prostředí, ochraně
krajinného rázu a zachování venkovských staveb.
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3.9 SPRÁVA OBCE
HOSPODAŘENÍ A MAJETEK OBCE
V posledních pěti letech obec přešla k významně přebytkového rozpočtu, především pak v roce 2012, 2013 a 2014,
kdy lze vysledovat přebytek ve výši téměř 3,5 milionů Kč. Tento přebytek souvisí i s nerealizací systému tlakového
odkanalizování obce zakončeným ČOV. Průměrná výše ročního rozpočtu obce bez dotací je lehce přes 7 milionů Kč.
Tab. 5: Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu obce Oldřiš, 2009 - 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Příjmy

7 016 050

6 837 420

8 495 700

7 109 730

8 588 888

8 426 850

Výdaje

7 717 830

6 534 370

8 389 020

6 357 850

7 228 825

6 180 822

-701 780

303 050

106 680

751 880

1 360 063

2 246 028

Saldo příjmů a výdajů
Pramen: www.oldris.cz, www.rozpocetobce.cz

Obec Oldřiš v porovnání s jinými obcemi není v posledních 5 letech příliš aktivní v žádostech o nenárokové
dotace většího rozsahu (tzn. převyšující částky 1 milion Kč). Obec se připravovala na významnou investici do
kanalizace, a proto v předešlých letech pozastavila větší investiční záměry. A v novém finančním období EU v letech
2014 - 2020 do současnosti nebyly vyhlášeny výzvy, kde by bylo možné žádat dotace na velké investiční akce.
Pomineme-li odmítnutou dotaci na odkanalizování obce, pak nejvyšší dotaci (1,8 mil. Kč) obec obdržela v roce 2011
na nástavbu základní školy. Dotace byla získána ze SZIF v rámci fungování MAS Poličsko z.s. Druhá největší dotace
(550 000 Kč) z MMR směřovala na zřízení sociálního bytu na OÚ (2013). Třetí největší nenárokovou dotací byla dotace
na pořízení projektové dokumentace k odkanalizování obce ve výši 220 000 Kč (dotace z Pardubického kraje).
Zbylé (menší) dotace jsou již částky okolo 100 000 Kč a většinou se jedná o dotace z POV Pardubického kraje
nebo MAS Poličsko z.s. (3x dotace na opravy komunikací, 1x dotace vysoušeče zdiva v budově Základní školy, 1x
dotace na vozidlo SDH Oldřiš, 1x dotace na vybavení zasedací místnosti a pořízení audiovizuální techniky ze SZIF).
Každý rok obec zaměstnává na základě příspěvku MPSV v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 5 – 6 místních
obyvatel na VPP.
Obec disponovala ke konci roku 2014 dlouhodobým hmotným majetkem ve výši téměř 38 milionů Kč, z toho téměř
29 milionů měla ve stavbách (budova obecního úřadu, budova základní školy, budova mateřské školy, budova
hasičské zbrojnice) a 5,5 milionů v pozemcích. Obec zároveň disponuje cca 3,9 miliony krátkodobého finančního
majetku, především v rámci běžného účtu.

BEZPEČNOST
Bezpečnost v obci Oldřiš je na dobré úrovni, přesto se občasně objeví případy drobných krádeží. Čas od času je
také nutné ukázňovat některé náctileté, kteří se dopouštějí vandalství na cizím (někdy i obecním) majetku. Jisté
bezpečnostní riziko také představuje silnice I/34, která prochází místní částí Babka, kde denní automobilový provoz
desetinásobný vůči silnici procházející skrze hlavní sídelní útvar obce.

ROZVOJOVÉ DOKUMENTY
Obec Oldřiš má zpracovaný již neplatný strategický dokument Plán obnovy venkova. Obec má prakticky zcela nový
územní plán z roku 2013. Aktuální územní plán by měl řešit otázku urbanistické koncepce (včetně vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby, veřejné infrastruktury, systému sídelní zeleně) a základní koncepci ochrany
území obce (ochrana krajinného rázu a dalších přírodních hodnot). Obec také vlastní demografickou prognózu, kde
je nastíněn vývoj počtu obyvatel do roku 2030.
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VNĚJŠÍ VZTAHY A SPOLUPRÁCE OBCÍ
Oldřiš je součástí DSO Mikroregion Poličsko. Roční poplatek DSO je 2 Kč na 1 obyvatele (1 300 Kč), přičemž za
členství každý rok dostává obec příspěvek na drobnou komunální techniku zhruba ve výši 10 000 Kč. Mezi hlavní cíle
patří celková podpora ekonomického rozvoje území a podpora cestovního ruchu. Proběhnuvší projekty se pak
orientovaly především na rozvoj cestovního ruchu (mapy, cyklistická odpočívadla) a nákup drobné komunální
techniky.
Obec je součástí i MAS Poličsko z.s. ze které 2x čerpala dotaci. Peníze pocházejí z fondu SZIF. MAS Poličsko je
společnost spojující místní podnikatele, obce, spolky obcí a fyzické osoby ve snaze o rozvoj regionu. Obec přispívá
do MAS Poličsko ročně částkou 5 Kč na 1 obyvatele, tudíž částkou zhruba 3 500 Kč.
DSO Kraj Smetany a Martinů, ve kterém je obec též přítomna, je především zaměřen na rozvoj cestovního ruchu a
podporu marketingu cestovního ruchu. V minulosti DSO realizoval v obci Oldřiš turistická odpočívadla. Význam
tohoto DSO je dnes prakticky omezen na vydávání seznamu kulturních akcí v obcích DSO a vydávání propagačních
materiálů. Pro čerpání dotací z POV Pardubického kraje opakovaně nebyl shledán jako vhodný, neboť řada obcí by
podporu z POV čerpala duplicitně. Roční platba do spolu je 2 Kč na 1 obyvatele (1 300 Kč),
SO AZASS zajišťuje zdravotní a sociální péči na území Poličska. Obec do něj přispívá roční částkou zhruba 55 Kč na
1 obyvatele, tj. 36 500 Kč.
DSO Oldřiš - Borová byl založen za účelem odkanalizování obou obcí. Jeho činnost je aktivní a předpokládá se jeho
další aktivní spolupráce v příštích letech. Roční platba spolku je 6 550 Kč.
Obec je dále členem Spolku pro obnovu venkova. Důvody vstupu do tohoto Spolku a jeho přínosy nejsou blíže známy,
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko a ZSO Borovsko.
Celkově se dá říci, že spolupráce obce Oldřiš je rozdělena mezi několik Svazků. V území chybí Svazek
poskytující komplexnější šíři služeb.

3.10 VÝSLEDKY ANKETNÍHO ŠETŘENÍ MEZI OBYVATELI
Celkem se předmětné ankety zúčastnilo 407 obyvatel Oldřiše (75 % obyvatel, kterým byla anketa určena, tj.
starší 15 let). Své pohlaví uvedlo 196 mužů a 195 žen. Anketní lístky dle věkových kategorií byly poměrně
rovnoměrně rozvrstvené 15 až 35 let (102), 36 až 50 (108), 51 až 64 (99) a 65 a více (90).
1. Podmínky pro život ve srovnání s okolními obcemi jsou:
mnohem horší (29x), o kousek horší (152x), srovnatelné (180x), o kousek lepší (12x), mnohem lepší (7x), nevím (17x)
2. V obci se mi líbí:
Téma

Téma

Hlasy

Procenta

Příznivé životní prostředí a blízká
příroda

Hlasy

Procenta

336

83 %

64

16 %

Klidný život

272

67 %

Celkový vzhled a nehustá zástavba

130

32 %

Akce a možnost trávení volného času
dětí
Společenský program pro dospělé

52

13 %

46

11 %

Blízké mezilidské vztahy, moji známí

125

31 %

Činnost a ochota OÚ a zastupitelstva

108

27 %

Zapojení se do místních spolků

31

8%

Infrastruktura

27

7%

Úroveň zázemí pro akce

78

19 %

Dostupnost pozemků

2

0%

Kvalitní přenos informací z OÚ

72

18 %

Opravy sakrálních památek
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3. Pokud bych mohl/a v obci bych investoval/a do:
Téma
Hlasy Procenta

Téma

Hlasy

Procenta

Zlepšení služeb pro občany

219

54 %

Lepší efektivita rozvoje obce

85

21 %

Odkanalizování obce

213

52 %

Budování infrastruk. cestovního ruchu

75

18 %

Zlepšení infrastruktury

200

49 %

Zlepšení nakládání s kom. odpady

67

16 %

Podpora ZŠ a MŠ, vzd. kurzy

153

38 %

Vyšší péče o veřejnou zeleň

57

14 %

Zlepšování zázemí pro akce

104

26 %

Větší podpora kulturní a sport. akcí

46

11 %

Větší podpora činnosti dětí a mlád.

97

24 %

Systematická podpora místních spolků

31

8%

Investování do budov

89

22 %

4. Rozhodující informace o obci jsou přijímány především:
obecním zpravodajem (324x), místním rozhlasem (194x), internetem (66x), od známých (58x)
5. Internetové stránky obce jsou obyvateli navštěvovány:
denně (4x), 2x až 3x týdně (12x), párkrát za měsíc (85x), výjimečně (145x), vůbec (143x)
6. Úroveň obecního zpravodaje vnímají lidé v obci jako:
špatnou (19x), dostatečnou (105x), průměrnou (171x), výbornou (86x), excelentní (1x)
7. O otevření obchodu lidé v obci zájem:
rozhodně nemají (9x), spíše nemají (45x), spíše mají (143x), rozhodně mají (137x), je jim to jedno (64x)
8. V obchodě budou lidé nakupovat:
denně (33x), 2x až 3x týdně (99x), příležitostně (154x), zcela výjimečně (52x), záleží na ceně (41x)
9. Velikost nákupu:
velký (50x), základní potraviny (160x), drobný (80x), svačina (13x), nic (13x), záleží na ceně (52x)
10. Jak je pro občany důležité vyřešení odkanalizování obce:
je mi to jedno (32x), sleduji to (187x), je to pro mě důležité (146x), je to pro mě existenčně důležité (36x)
11. Preferovaný způsob odkanalizování obce:
domovní ČOV (29x), kanalizace gravitační (270x), kanalizace tlaková (18x), vyvážení jímek (27x), jiné řešení (12x)
12. Současná podpora mladých je v obci:
dostatečná (166x), nedostatečná (113x), žádná není třeba (19x), není to pro mě důležité (93x)
13. Jak podpořit mladé v obci:
stavební parcely (19x), startovací byty (15x), podpora zaměstnání (13x), lepší prázdninový provoz MŠ a delší
provoz družiny ZŠ (11x), otevřením obchodu (11x), podpora kvality výuky MŠ a ZŠ (10x), větší dohled nad
fungováním MŠ (5x), lepší kvality a propagace kulturních a sportovních akcí (5x)
14. Jak postupovat v situaci, kdy bude ve škole a školce málo dětí:
sloučit obě budovy do jedné (125x), alternativní programy výuky (87x), neřešit to (64x), zachovat současný provoz
(44x), finančně podpořit děti při nástupu (26x),
Další návrhy jak postupovat:
byty pro mladé (3x), podpora mladých rodin (3x), zamezit odchodu místních dětí do jiných škol (3x), prodloužit
pracovní dobu ZŠ a MŠ (2x), 1 ředitel pro obě školy (1x), sloučit se školami v Borové (1x), zvýšit úroveň školky (1x),
změna vedení školy (1x), podpořit sexuální aktivitu občanů (1x)
15. Jak by se měla obec rozvíjet z hlediska počtu obyvatel:
nechat přirozenému vývoji (208x), drobný nárůst (123x), nevím (29x), stále stejně velká (25x), drobný pokles (5x)
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16. Jsou občané ochotni více třídit odpad za finanční motivaci?
poctivě třídí už teď (221x), ano (100x), nevím (28x), záleží na výši motivace (18x), ne (9x)
17. Jsou občané ochotni odprodat svoji nemovitost obci?
nic takového nevlastní (218x), rozhodně ne (92x), spíše ne (48x), neví (17x), spíše ano (11x), rozhodně ano (4x)
18. Jak využít objekt bývalé MŠ:
dům služeb (123x), byty pro mladé (102x), byty pro seniory (64x), zbourat (27x), nezabývat se tímto objektem (18x)
19. Jaké jsou preferovány akce (čím nižší počet bodů, tím je akce pro občany potřebnější; PH = průměrná
hodnota, kterou dal každý hodnotitel):
Téma

Body

PH

Odkanalizování obce

1720

4,2

Oprava místních komunikací

1970

Zateplení a dokončení fasády ZŠ

2296

Rekonstrukce bývalé MŠ

Téma

Body

PH

Investice do nakládání s komunál. odpadem

3188

7,8

4,8

Rekonstrukce místního rozhlasu

3299

8,1

5,6

Zakoupení bývalého objektu prodejny

3333

8,2

2892

7,1

Přístavba a rozšíření hasičské garáže

3478

8,5

Rekonstrukce budovy Orlovny

2897

7,1

Investice do infrastruktury cestovního ruchu

3641

8,9

Oprava hřiště za bývalou MŠ

2904

7,1

Rekonstrukce sakrálních památek

3946

9,7

Nové stavební pozemky

3155

7,8

21. Jaký typ kulturní nebo sportovní akce občanům chybí?:
masopustní průvod (9x), stavění máje (6x), zábavy – koncerty (6x), ochotnické divadlo (6x), čarodějnice (4x),
vzdělávací akce – besedy (3x), výstavy a tradiční akce spjaté s obcí (3x) oslavy rodáků (2x)
22. Jaký typ oddílu či sportoviště občanům chybí?:
multifunkční sportovní hřiště (57x), fotbal – oddíl (8x), fotbal – hřiště (7x), skaut/junák (6x), dětské hřiště (5x),
všestranný sportovní kroužek pro děti (5x)

3.11 ROZHOVORY S DŮLEŽITÝMI AKTÉRY V OBCI
Rozhovory byly vedeny s vedoucími místních spolků Ing. Josefem Kapcárem (OKAP o.p.s.), p. Luďkem
Oplištilem (SDH Oldřiš) a v neposlední řadě s Mgr. Vlastimilem Vajsem (ZŠ Oldřiš).
V otázce budoucího fungování spolků se jeví významná nejistota u spolku OKAP o.p.s., vše záleží na časové
kapacitě jeho členů. Bylo by vhodné, aby od současných členů přebíraly jejich činnost i mladší ročníky. Příští rok již
bude omezeno promítání letního kina. SDH Oldřiš je největší složkou v obci a v současné době s ní trénuje 7 nových
(mladých) hasičů, kteří jsou připravováni na závody. Prioritou je zachování stávajících akcí jako je pouť, Oldřišská
večerní - soutěž v požárním útoku, práce s mládeží. Budoucnost je vnímána optimisticky. Spolupráce s vedením obcí
je vnímána velmi pozitivně.
Spolupráce s jinými organizacemi je vnímána jako velmi slabá a napnutí společných sil pro obec se jeví jako velmi
omezené. Vhodné by bylo zřízení nějakého společného orgánu, který by koordinoval např. termíny jednotlivých
akcí, společné práce, vytvářel plány ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, řešil financování spolků, inicioval
větší vzájemné porozumění, aby se nikdo necítil ukřivděný.
Plánů a nápadů do budoucna je ze strany OKAP o.p.s. je mnoho, lze prakticky každý měsíc uspořádat nějakou
akci např. soutěžní odpoledne, „večerní čtení s Andersenem“. Vše záleží na časových a finančních možnostech. Pro
OKAP o.p.s. by byla vhodná nějaká pomoc při žádání o dotace. Stejně tak SDH Oldřiš má mnoho plánů do
budoucna – rekonstrukce hasičské zbrojnice, modernizace hasičské výzbroje, výjezdový automobil (vyřazený z nějaké

22

Program rozvoje obce Oldřiš 2015 - 2023

profesionální stanice), nový prapor, zisk církevních pozemků se sportovním areálem pro obec. Pravidelně by měl být
zavedený „Den otevřených dveří SDH“. Systematická práce s mládeží by měla vést k lepším sportovním výsledkům.
SDH Oldřiš je úspěšné při čerpání dotací, neboť hodnotitelé si při posuzování uvědomují aktivní činnost místní složky.
Významným aspektem pro fungování spolků a kroužků je hledání vhodných lidí, kteří se budou této činnosti se
zájmem věnovat a přitáhnou další lidi (starší přitáhnou mladší – mladší přitáhnou nejmladší). Nelze tyto stupně
přeskakovat. Je třeba vytvořit kolektiv lidí, který by se staral o případný všeobecně zaměřený kroužek.
Obec je vnímána některými aktéry jako velmi nejednotná, a to jednak z důvodu rozporů při řešení odkanalizování,
a jednak z důvodu rivality jednotlivých spolků (příslušníci jiných spolků většinou programově nechodí na akce jiných).
Tento rozpor ovšem může být do značné míry v hlavách jednotlivých lidí a vychází mnohdy ze strachu z neznámého,
nekomunikace a nepochopení těch druhých. Všichni totiž mají stejný cíl = kvalitní obec. Jen odlišné cesty k tomuto
cíli si je někdy třeba lépe vysvětlovat.
Demografické problémy obce jsou vnímány aktéry jako velmi vážné, jedná se o kombinaci několika faktorů
(nabídky práce, nabídka bydlení, vyšší úroveň služeb v okolí, míra patriotismu). Obecně panuje nejistota
o budoucnost. Je zřejmé, že mateřská a základní škola nebude moci v budoucnu fungovat ve stávajícím režimu, kdy
krajním řešením by bylo sloučení obou budov a postupné vytvoření jednotřídky ve škole.
Zisky spolků jsou ziskem pro obec (nikoliv pro jednotlivé členy) – zakoupení čtečky + herní kostky pro knihovnu
(OKAP o.p.s.), reinvestovány do vybavení výjezdní jednotky nebo do areálu za Orlovnou (SDH).
Z hlediska kvality je fungování základní školy vnímáno jako velmi dobré, což je zásluhou kvality místních kantorů
a jejich maximálního úsilí. Otevření družiny do 16h hodin je podle ředitele ekonomicky zcela nevýhodné, neboť
se reálně jedná o 2 – 3 děti, postupně však zůstává 1 dítě. Mnohem reálnější je fungování školního klubu placeného
z EU a zřízení příměstského tábora během prázdnin, který by vyřešil hlídání dětí na 14 dní za minimální finanční
náklady. Zázemí školy je k dispozici.
Obvodové zateplení školy je ředitelem považováno za sporné, neboť je zcela nepředvídatelné, co se starou
budovou zateplení udělá a jelikož vlhkost ještě není zcela vyřešena, obává se zhoršení stavu. Lepším řešením je
dokončení samotné fasády a zateplení pouze podkrovních částí.
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3.12 SWOT ANALÝZA S PRIORIZACÍ
Silné stránky obce Oldřiš (vnitřní faktor)

Slabé stránky obce Oldřiš (vnitřní faktor)



kvalitní a zdravé životní prostředí a ovzduší (39) 



nedořešený systém odkanalizování obce (37)



blízké mezilidské vztahy (37)



angažovanost pouze části obyvatel (31)









pozitivní činnost spolků na dění v obci, vč. farnosti (36)
zajištěné zásobování domácností pitnou vodou a plynem
(34)
četné kulturní, společenské a kulturní akce (32)



OÚ vlastní omezené množství pozemků pro rozvoj (30)
neexistence rozvojového dokumentu se širokou
názorovou shodou (30)
názorový rozpor a roztříštěnost v obci (28)



zajištění zdravotních a sociálních služeb (28)



vysoký podíl neobydlených domů a domů pro rekreaci (24)



současný přebytkový rozpočet (27)



nízká úroveň infrastruktury pro sport a kulturu (23)



vysoký počet zaměstnaných osob na VPP (25)



horší kvalita místních komunikací (20)

Příležitosti pro obec Oldřiš (vnější/budoucí faktory)

Ohrožení pro obec Oldřiš (vnější/budoucí faktory)



kvalitnější výuka a dohled nad vzdělávacími institucemi (34) 

celkový pokles obyvatel (přirozený i migrační) (40)




budoucí zajištění fungování MŠ a ZŠ (39)



zlepšení přenosů informací mezi obyvateli a OÚ (33)

efektivnější využití dotačních možností než v období 2007 –

2013 (33)

celkové zlepšení infrastruktury (32)



důsledná aplikace Programu rozvoje obce do praxe (30)





zlepšování zázemí pro společenské akce (28)



efektivnější spolupráce s okolními obcemi (28)






kvalitní rozvoj a ekonomická síla okolních měst (Polička) (27) 

odchod mladých lidí a rodin za prací mimo obec (38)
celková suma financí potřebná pro opravu budov
vlastněných obcí, komunikací, odkanalizování (33)
celkové stárnutí obyvatel (30)
neřešení systému nakládání s komunálními odpady (25)
negativní změny v RUD pro obec (brzdné mechanismy
dluhu ČR) (20)
upřednostňování automobilové dopravy před veřejnou (18)

24

Program rozvoje obce Oldřiš 2015 - 2023

4 NÁVRHOVÁ ČÁST

4.1 STRATEGICKÁ VIZE
Oldřiš je efektivně fungující a komunikující obec v pěkné okolní přírodě s
vyřešenou hlavní technickou infrastrukturou a kvalitní výukou ve škole a školce.
Jsou v ní zajištěny základní služby pro obyvatele a nabízí bohatý volnočasový
program pro děti i dospělé.

4.2 PRIORITNÍ OBLASTI
Jednotlivé prioritní oblasti nejsou solitérní, ale vzájemně se prolínající, v některých případech dokonce kvalitní řešení
v jedné oblasti podmiňuje fungování té další. První prioritní oblast – Efektivně fungující a komunikující obec - je
vlastně sama o sobě platforma, která podmiňuje pozitivní vývoj těch ostatních. Jde tedy o platformu nebo spíše
o nastavení podmínek, které ve výsledku nejsou nijak finančně náročné, pouze jde o jejich organizaci. Druhá prioritní
oblast – Kvalitní infrastruktura – je naopak z hlediska finanční stránky velmi náročná a celková suma za všechny
potřebné akce dosahuje pro obec velmi astronomických částek. Zejména při realizaci centrálního odkanalizování obce
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je třeba jednoznačně omezit finanční aktivity v jiných oblastech. Třetí prioritní oblast – Školství, volný čas dětí a
mládeže a mladé rodiny – a čtvrtá prioritní oblast – Dostupné služby, spolky a kulturní a sportovní akce – by
měly být „vlajkovými loděmi“, kterými by se měla obec Oldřiš lišit od obcí v okolí.

I. Prioritní oblast - EFEKTIVNĚ FUNGUJÍCÍ A KOMUNIKUJÍCÍ OBEC
Tato prioritní oblast byla koncipována na základě výsledků anketního šetření, kde někteří obyvatelé obce nebyli plně
spokojeni s fungováním zastupitelstva obce a obecního úřadu. Aktivním přístupem k této oblasti prostřednictvím níže
uvedených strategických opatření by mělo dojít ke zlepšení přenosu informací mezi jednotlivými klíčovými aktéry
(nejužší vedení obce, zastupitelstvo, místní obyvatelé, vedoucí spolků, ředitelé vzdělávacích institucí, široká veřejnost),
vyvolání důležitých jednání, k lepší prezentaci obce navenek. Výsledkem by mohlo být zapojení většího počtu obyvatel
do aktivit obce, a to nejen kulturních a sportovních, ale i z hlediska rozhodovacích momentů.

II. Prioritní oblast – KVALITNÍ INFRASTRUKTURA
Pro spokojený život v obci je důležité, aby občané měli k dispozici dohotovenou alespoň základní technickou
infrastrukturu. V tomto směru obec Oldřiš trápí hlavně nedokončená kanalizace, nevyužité nebo stavebně
nedokončené budovy, stav některých místních komunikací, stav ploch pro trávení volného času (sportovní hřiště),
nekompletní systém pro sběr a třídění komunálního odpadu nebo nedostatečná mechanická technika pro úpravu
veřejných ploch. Níže navržená strategická opatření řeší tyto nedostatky především přes investiční aktivity.

III. Prioritní oblast – ŠKOLSTVÍ, VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE, MLADÉ RODINY
Prioritní oblast obsahuje témata týkající se obyvatel zhruba do 35 let věku. Především jde o zajištění kvalitní výuky
v obou místních vzdělávacích institucích (mateřská škola, základní škola), zajištění hlídání dětí před výukou a po výuce,
zajištění hlídání dětí během prázdninových měsíců. Významně podporovány by měly být místní kroužky pro děti a
mládež, které mohou přinést aktivní kolektivní alternativu vůči současné pasivní zábavě dětí (televize, počítač, tablet).
Podpora a udržení mladých lidí a mladých rodin je polyprioritní téma. Zde jde o synergií několika strategických
opatření (ve všech prioritních oblastech), kterými by měly být vytvářeny všeobecné kvalitní podmínky pro jejich život
(prezentace pozitivních vlastností obce navenek, kvalitní komunikace mezi lidmi, příprava lokalit pro bydlení, angažmá
mladých ve spolcích, dostupný obchod, kvalitní sportovní a kulturní akce).

IIII. Prioritní oblast – DOSTUPNÉ SLUŽBY, SPOLKY, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
Čtvrtou prioritní oblastí je aktivní přístup a podpora místních spolků a místní akcí. Jelikož se jedná o prvky, které
významně podporují integraci místních obyvatel, neměla by se tato oblast podceňovat (ani finančně). Výsledek
systematické práce v této oblasti nemusí být patrný ihned (jako např. při investici do infrastruktury = např. oprava
silnice), ale lze ho pozorovat v delším časovém horizontu při zlepšování všeobecného společenského klimatu v obci.
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4.3 STRATEGICKÁ OPATŘENÍ
I. PRIORITNÍ OBLAST - EFEKTIVNĚ FUNGUJÍCÍ A KOMUNIKUJÍCÍ OBEC
OPATŘENÍ I. - ZKVALITNĚNÍ KOMUNIKACE MEZI OBECNÍM ÚŘADEM A OBČANY
Název aktivity
Prezentace obce navenek

Důležitost

Termíny

střední

2016

Odpovědnost Náklady
obec

3 000,-

Zdroje
financování
vlastní

Zdůvodnění: Obec Oldřiš je výjimečná bohatým společenským životem a kvalitou místních vzdělávacích zařízení. Cílem této
aktivity je obec účelně prezentovat v okolí a to prostřednictvím vlastních webových stránek nebo prostřednictvím tištěných
regionálních periodik. Cílem této aktivity je šířit dobré povědomí a jméno o obci jako místě pro kvalitní a plnohodnotný život pro
mladé lidi a pro mladé rodiny.
Zkvalitnění podoby Oldřišského zpravodaje

vysoká

2015

obec

0,-

-

Zdůvodnění: Tištěná podoba Oldřišského zpravodaje byla v anketním šetření vyhodnocena jako stěžejní zdroj přenosu
informací mezi obyvateli a Obecním úřadem Oldřiš. Cílem této aktivity je společné přepracování formátu tohoto periodika =
vytvoření jasného konceptu (používání jednotného písma a jeho velikosti v jednotlivých místech, barevný koncept, obsahový
koncept, stabilní řazení kapitol – např. slovo starosty, zpráva ze zastupitelstva včetně průběhu jednání, zpráva z mateřské a
základní školy, zprávy ze spolků, zprávy z akcí, pozvánky, různé).
Jmenování Redakční rady Oldřišského
zpravodaje

střední

2015

obec, kulturní
komise

0,-

-

Zdůvodnění: Řízení a vydávání Oldřišského zpravodaje by mělo projít širší skupinou (např. 3 lidé). Cílem této aktivity vytvoření
mechanismu (v průběhu jednoho měsíce identifikovat určité momenty/termíny), ve kterém by mělo dojít např. k oslovení
pravidelných přispěvatelů, měl by být zaslán příspěvek, mělo by dojít k odstranění chyb, poukázání na jisté nedostatky,
odsouhlasení finální podoby.
Pravidelná veřejná setkání s občany

vysoká

každý rok

obec

2 000,-

vlastní

Zdůvodnění: Jelikož obyvatelé obce příliš nechodí na jednání zastupitelstva obce, dochází k jisté odtrženosti obyvatel od vedení
obce a periodickému zvýšení angažovanosti v době voleb a v eskalovaných situacích. Cílem této aktivity je uspořádat
pravidelně min. 1x za rok (nejlépe v období zimních měsíců) formálně-neformální setkání s veřejností, kde by byl např.
zhodnocen uplynulý rok, představeny investiční záměry v dalším roce a probíhala všeobecná diskuze o rozvoji obce.
Kalkulovány náklady 1 setkání.
Účelné oslovení místních obyvatel ohledně
prodeje jejich nemovitosti

nízká

do roku
2023

obec

0,-

-

Zdůvodnění: Obec Oldřiš disponuje omezeným počtem rozvojových ploch, zejména pozemků, které by mohla nabídnout pro
případnou výstavbu rodinných domů pro případné zájemce. Z anketního šetření vyplynulo, že zhruba 30 místních obyvatel by
bylo ochotno tyto nemovitosti odprodat. Cílem této aktivity je potenciální prodejce účelně oslovit.
Využívání anketního šetření v důležitých
otázkách

nízká

dle potřeby

obec

3000,-

vlastní

Zdůvodnění: Při zpracování Programu rozvoje obce Oldřiš se významně osvědčil nástroj anketního šetření mezi místními
obyvateli prostřednictvím dělby území obce do několika okrsků a sběr odpovědí zastupiteli obce (každý zastupitel měl na starost
respondenty v 15 – 20 domácnostech). Cílem této aktivity je v klíčových otázkách pro rozhodování opět využít tohoto nástroje.
Aktivní přístup v otázce restituovaných
pozemků za Orlovnou

vysoká

2016 - 2018

obec

0,-

-

Zdůvodnění: Záměrem obce Oldřiš je soustředit prvky pro sport a kulturu do jednoho místa (areál za Orlovnou). V současné
době jsou tyto pozemky předmětem restitučních nároků Římskokatolické farnosti v Borové u Poličky. Cílem této aktivity je
angažovaný přístup obce v této otázce – sledování termínu vrácení pozemků, vyjednávání o podmínkách prodeje, vyjednávání
o ceně, nákup pozemků.
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II. PRIORITNÍ OBLAST - KVALITNÍ INFRASTRUKTURA
OPATŘENÍ II. – ZKVALITŇOVÁNÍ INFRASTRUKTURY A KLÍČOVÉ INVESTICE
Název aktivity
Gravitační odkanalizování obce

Důležitost

Termíny

vysoká

2017 - 2019

Odpovědnost Náklady
obec

107 mil.

Zdroje
financování
vlastní,
dotace OPŽP

Zdůvodnění: Problém odkanalizování obce byl ze strany jak občanů, tak při SWOT analýze, identifikován jako jeden
z největších problémů obce. Cílem této aktivity je odkanalizovat obec centrální gravitační kanalizací (v drtivě většině zvolena
občany), a to v maximálním možném rozsahu.
Projektová dokumentace pro gravitační
kanalizaci pro územní rozhodnutí a stavební
povolení

vysoká

2016 - 2017

obec

600 000,-

vlastní

Zdůvodnění: Před započetím budování gravitační kanalizace je nutné připravit projektovou dokumentaci.
Sportovní multifunkční hřiště

střední

2019 - 2023

obec

800 000,-

vlastní, dle
možnosti
dotace

Zdůvodnění: V obci absentuje sportovní hřiště s umělým povrchem, které by mohlo být vhodně využíváno pro tenis, volejbal,
nohejbal, basketbal. Cílem této aktivity je ve stávajícím areálu za bývalou mateřskou školkou vybudovat sportovní hřiště
s vyváženým vybavením vhodným jak pro místní školská zařízení, tak místní občany.
Infrastruktura pro stavební pozemky – I.
etapa

střední

2017

obec

700 000,-

vlastní, POV

Zdůvodnění: V minulých letech byly odkoupeny a upraveny pozemky za Obecním úřadem vhodné pro výstavbu 5 až 6
rodinných domů. Cílem této aktivity je v první etapě přivést nezpevněnou komunikaci, elektrickou energii (vč. osvětlení) a plyn.
Infrastruktura pro stavební pozemky – II.
etapa

střední

2019 - 2021

obec

dle
projektu

vlastní

Zdůvodnění: V minulých letech byly odkoupeny a upraveny pozemky za Obecním úřadem vhodné pro výstavbu 5 až 6
rodinných domů. Cílem této aktivity je plně dokončit danou lokalitu.
Oprava místní komunikace Oldřiš - Přibylov

střední

dle situace
po
kanalizaci

obec

1,2 mil.

vlastní,
dotace dle
možnosti

Zdůvodnění: Při zpracování pasportu místních komunikací obce byl nejhorší stav komunikace shledán na místní komunikaci
mezi Oldřiší a místní částí Přibylov. Jelikož se jedná o hlavní spojnici na Lucký vrch (739 m n. m.) a vyhledávanou cyklotrasu
je nasnadě tuto místní komunikaci co nejdříve opravit.
Traktor s vhodným příslušenstvím

nízká

dle
situace po
kanalizaci

obec

300 000,-

vlastní, POV

Zdůvodnění: Pro správu obecních pozemků by bylo vhodné zakoupit traktor a postupně ho vybavovat dalšími doplňky. Cílem
této aktivity je zkvalitnit péči o obecní pozemky, zajistit snazší možnost vyhrnování sněhu v zimě, odvoz materiálu, vysekávání
příkopů.
Nákup pozemků za Orlovnou

střední

2017 - 2020

obec

200 000,-

vlastní

Zdůvodnění: Pro rozvoj obce – jejich kulturních a sportovních možností – jsou klíčové pozemky za Orlovnou. Cílem této aktivity
je odkoupení těchto od Římskokatolické farnosti v Borové u Poličky po jejich restituování.
Vyhotovení dopravního značení na místní
komunikace

střední

2016

obec

70 000,-

vlastní

Zdůvodnění: V rámci zpracování pasportu místních komunikací a anketního šetření mezi obyvateli vzešel požadavek na
zpřesnění pravidel na místních komunikacích a umístění některých omezujících značek v obci (omezení rychlosti). Přesné
rozmístění těchto značek bude řešit pasport dopravního značení. Cílem této aktivity je zlepšit situaci na místních komunikacích.
Vývěsní deska – místní část Babka

střední

2016

obec

15 000,-

vlastní

Zdůvodnění: V rámci jednání pracovních skupin vzešel požadavek na umístění vývěsní desky na autobusovou zastávku
v místní části Babka. Cílem této aktivity by mělo zkulturnění výlepu a umisťování informací v této místní části.
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Název aktivity
Úpravy pro sport za Orlovnou

Důležitost

Termíny

nízká

po roce 2023

Odpovědnost Náklady
obec

5 mil.

Zdroje
financování
vlastní

Zdůvodnění: Po možném získání pozemků za Orlovnou od Římskokatolické farnosti v Borové u Poličky je vizí budoucnosti
přeměnit tyto prostory na sportovní areál s fotbalovým hřištěm a zázemím pro hasičský sport.
Oprava místních komunikací (spodní cesty)

střední

2020 - 2023

obec

3,5 mil.

vlastní, POV

Zdůvodnění: Souběžně s hlavní silniční komunikací procházející obcí Oldřiš vedou 2 místní komunikace. Cílem této aktivity je
tyto místní komunikace dát do perfektního stavu po budování centrálního odkanalizování.
Rekonstrukce mostu (U Zbořených mostů)

nízká

2020 - 2023

obec

600 000,-

vlastní, dle
možností
dotace

Zdůvodnění: Dlouhodobým problémem je stav mostu spojujícího obec Oldřiš a Široký důl. Jelikož se jedná o klenutý most a
technickou památku, jde o poměrně složitou a nákladnou rekonstrukci. Cílem této aktivity je rekonstruovat tuto technickou
památku. Realizace bude probíhat pouze v případě dotace či zcela havarijního stavu.
Přístavba hasičské garáže

vysoká

2016 - 2017

obec

4,5 mil.

vlastní,
dotace IROP

Zdůvodnění: Celková rekonstrukce objektu s přístavbou pro hasičské zásahové vozidlo a patrovou nástavbou pro zázemí
hasičů, společenské prostory či nové byty. Míra rekonstrukce bude záviset na aktuálních dotačních parametrech.
Dokončení fasády a zateplení podkroví ZŠ

vysoká

dle situace
po
kanalizaci

obec

900 000,-

vlastní

Zdůvodnění: Po rekonstrukci základní školy v Oldřiši a následné půdní vestavbě zbývá dokončit omítky a možné zateplení
objektu (zateplení celého objektu nebo pouze půdní vestavby). Cílem této aktivity je celkově završit úpravy na tomto objektu a
docílit tak perfektního vnějšího vzhledu a úspory energií. Jde o jednu z priorit zmiňovanou místními občany v anketě.
Rekonstrukce šaten ZŠ

střední

2016

obec

50 000,-

vlastní

Zdůvodnění: V současné době jsou šatny v ZŠ v nevyhovující podobě. Rekonstrukce by měla probíhat zejména za pomoci
pracovníků obce.
Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŚ

střední

2017

obec

100 000,-

vlastní

Zdůvodnění: Z důvodu zvýšeného výskytu radonového rizika a také zlepšení stavu sportovního povrchu by mělo dojít
k rekonstrukci podlahy v tělocvičně ZŠ.
Přívod vody k hasičské zdrojnici

střední

2016

obec

180 000,-

vlastní,
SMSVP

Zdůvodnění: Z důvodu zvýšení akceschopnosti místní dobrovolné jednotky hasičů by mělo dojít k přiblížení zdroje vody
k budově místní hasičské zbrojnice.

III. ŠKOLSTVÍ, VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLADEŽE, MLADÉ RODINY
OPATŘENÍ III. – ZKVALITŇOVÁNÍ FUNGOVÁNÍ MŠ A ZŠ A PODPORA KROUŽKŮ PRO DĚTI
Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

Zkrácení zavírací doby MŠ o prázdninách
max. na 5 týdnů

vysoká

každý rok

obec, školka

0,-

-

Zdůvodnění: Z anketního šetření vyplynul problém příliš dlouhé zavírací doby mateřské školy o prázdninách. Cílem této aktivity
je komunikace s vedením mateřské školy a optimalizace zkrácení zavírací doby v mateřské škole maximálně na 5
prázdninových týdnů.
Zřízení „příměstského tábora“ pro děti

střední

2016

obec

25 000,-

vlastní

Zdůvodnění: Z anketního šetření vyplynul problém příliš dlouhé zavírací doby mateřské školy o prázdninách. Cílem této aktivity
je zastoupit dobu minimálně 2 až 3 prázdninových týdnů (kdy je školka zavřená) formu hlídání dětí. Hlídání dětí by mělo probíhat
formou „příměstského tábora“ se zázemím v základní škole.
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Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

Aktivní přístup obce v otázce neumisťování
místních dětí do MŠ nebo ZŠ

střední

dle potřeb

obec

0,-

-

Zdůvodnění: Jelikož v posledních letech došlo k několika případům, kdy děti z obce Oldřiš nenastoupily do mateřské nebo
základní školy v Oldřiši, tak tato aktivita by měla vést k důslednému sledování této situace a vyhledávání optimálního řešení a
podmínek s rodiči těchto dětí (aby nedocházelo k jejich odchodu do jiného předškolního nebo školního zařízení).
Zavedení kontrol kvality výuky v MŠ

střední

min. 1x za
rok

obec

0,-

-

Zdůvodnění: Výsledky anketní šetření přinesly některé možné podněty a ne zcela 100% fungování mateřské školy. Cílem této
aktivity je ve zvýšené míře držet dohled nad jejím fungováním a zejména vyšší míra komunikace s rodiči ohledně spokojenosti.
Podpora kroužků pro děti a mládež

střední

každý rok

obec

dle potřeb

-

Zdůvodnění: V roce 2015 vznikly 2 nové kroužky pro děti – „mladí hasiči“ a „myslivecký kroužek“. Cílem této aktivity je podpořit
(i finančně) ze strany obce fungování těchto kroužků, aby děti a mládež navštěvující tyto kroužky měly dobré podmínky pro
svou specializovanou činnost a netrávili čas pasivně doma (např. u počítače nebo televize).

IIII. DOSTUPNÉ SLUŽBY, SPOLKY, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
OPATŘENÍ IIII. – LEPŠÍ SPOLUPRÁCE SPOLKŮ, KOORDINACE AKCÍ A POMOC SE ŽÁDOSTMI O GRANT
Název aktivity

Důležitost

Termíny

Vytvoření projektu na rekonstrukci bývalé
MŠ (v něm vymezit prostor pro obchod)

vysoká

dle
možností po
kanalizaci

Odpovědnost Náklady
obec

100 000,-

Zdroje
financování
vlastní

Zdůvodnění: Z anketní šetření vyplynula významná potřeba maloobchodu ve střední nebo horní části obce. Zároveň si občané
příliš nepřejí investovat do nových budov či případně do jejich koupě. Proto jediným řešením této situace je prostorová rezerva
pro obchod vytvořena projektem na celkovou přestavbu bývalé mateřské školy.
Pravidelné setkávání vedoucích spolků

vysoká

min. 1x za
rok

obec

0,-

-

Zdůvodnění: Z rozhovorů s místními aktéry vyplynul fakt, že obec je rozdělená na několik skupin nejspíš dle příslušnosti
k jednotlivým spolkům. Cílem této aktivity jsou pravidelné schůzky vedoucích jednotlivých spolků, aby docházelo ke společnému
plánování akcí, brigád, termínů akcí a celkově k lepšímu vzájemnému porozumění mezi spolky.
Spolupráce na pořádání společné akce
napříč všemi spolky

střední

dle potřeb

obec

0,-

-

Zdůvodnění: Z diskuze pracovní skupiny vykrystalizovala možnost jedné společné akce (oslavy rodáků), na které by se mohly
podílet všechny spolky. Cílem této aktivity je lepší vzájemné porozumění mezi spolky.
Spolupráce při organizování brigád napříč
všemi spolky

střední

dle potřeb

obec

0,-

-

Zdůvodnění: Z diskuze pracovní skupiny, kromě možnosti uspořádání společné akce, vyplynul i další druh akce, na které by se
mohly podílet všechny spolky (brigády). Cílem této aktivity je lepší vzájemné porozumění mezi spolky a společná práce pro
obec.
Sestavení kulturního kalendáře (ve
spolupráci s obcí Borová)

nízká

každý rok

obec

0,-

-

Zdůvodnění: V exponovaných měsících dochází v některých případech k termínové kolizi se sousední obcí Borová. Jelikož
návštěvníci na akcích obou obcí se významně prolínají, bylo velmi prospěšné termínově tyto akce odladit a například
s předstihem o nich informovat v tradičních obecních periodicích ve druhé obci.
Výpomoc pro spolky od Obecního úřadu
Oldřiš s vyplněním žádosti o grant

střední

dle potřeb

obec

0,-

-

Zdůvodnění: Na základě diskuze s aktéry obce a v pracovní skupině byla nabídnuta možnost Obecního úřadu Oldřiš se
zpracováním žádosti o grant do struktur Pardubického kraje pro místní spolky. Cílem této aktivity je využití stávajících zkušeností
pro získání grantu pro spolky a tak lépe finančně podpořit jejich činnost (akce).
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4.4 MONITORING A INDIKÁTORY
Prioritní oblast

Efektivně
fungující a
komunikující
obec

Kvalitní
infrastruktura

Školství, volný
čas dětí a
mládeže, mladé
rodiny

Ukazatele
Vytvořená vhodná
prezentace obce na
internetové stránky
(prezentace, video)
Vytvořená nová koncepční
podoba Oldřišského
zpravodaje
Počet uspořádaných
pravidelných výročích
setkání s občany ohledně
rozvoje obce
Počet uskutečněných
investičních akcí (dle
rozsahu předpokládaného
v návrhové části
dokumentu)
Počet prázdninových
týdnů, kdy je uzavřena MŠ
Zřízení příměstského
tábora
Počet dětí nenastoupivší
do MŠ a ZŠ v Oldřiši
Počet kontrol a seznámení
se s aktuálními stavem
fungování MŠ

Dostupné
služby, spolky,
kulturní a
sportovní akce

Vytvořený projekt na
přestavbu bývalé MŠ
Počet společných setkání
vedoucích místních spolků
Počet uspořádaných
společenských akcí všemi
spolky dohromady
Počet kulturních kalendářů
sestavených ve spolupráci
s obcí Borová

Zdroj

Výchozí
stav,
skutečný
(k 31. 12.
2015)

Průběžná
hodnota,
skutečná
(k 31. 12.
2017)

Průběžná
hodnota,
skutečná
(k 31. 12.
2019)

Průběžná
hodnota,
skutečná
(k 31. 12.
2021)

Cílový stav,
požadovaný
(k 31. 12.
2023)

obec

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

obec

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

obec

0

2

4

6

8

obec

0

6

8

10

12 - 13

obec

7

5

5

5

5

obec

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

obec

4

1

0

0

0

obec

0

2

3

4

5

obec

NE

NE

NE

ANO

ANO

obec

1

3

5

7

Min. 8

obec

0

2

4

6

Min. 8

obec

0

2

4

6

8

4.5 ŘÍZENÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE
Garantem a řídícím článkem Programu rozvoje obce Oldřiš je starosta obce, který může spolupracovat zejména
s místostarostou, Radou a Zastupitelstvem obce nebo členy jednotlivých komisí.
Garant hlídá řádné naplňování Programu rozvoje obce Oldřiš. Zodpovídá za věcné naplňování aktivit programu a
vytváří podmínky pro jejich řízení. Řeší problematiku realizace aktivit v čase a návaznosti na aktuální podmínky a
možnosti obce. Navrhuje a iniciuje změny vyplývající z nutnosti adaptovat program na nové podmínky, ať už na
národní, krajské či místní úrovni (zejména pokud se např. jedná o nově vyvstalé dotace, které nebyly předem
očekávané). Předkládá Zastupitelstvu obce zprávy o realizaci Programu a navrhuje jeho případnou aktualizaci.
V počátečních fázích realizace Programu rozvoje obce Oldřiš je nezbytné, aby se garant a další spolupracující a
poradní subjekty detailně seznámili s návrhovou částí tohoto dokumentu, s časovým harmonogramem a se
způsobem vyhodnocování a monitoringu programu. V případě personálních změn je vhodné, aby byl nový garant,
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případně spolupracující nebo poradní subjekt řádně informován (zejména se jedná o momenty v povolebním
uspořádání – nový starosta obce, nový místostarosta obce, noví členové Rady obce, noví členové Zastupitelstva obce).

4.6 ZPŘÍSTUPNĚNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE
Dokument bude zpřístupněn na webových stránkách obce Oldřiš www.oldris.cz a bude k nahlédnutí v listinné podobě
na obecním úřadě Oldřiš.

4.7 ZPŮSOB VYHODNOCOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE
Program rozvoje obce Oldřiš by měl být každé 2 roky vyhodnocován a za pomoci indikátorů sledován aktuální stav
daných aktivit (tj. k 31. 12. 2017, 31. 12. 2019, 31. 12. 2021 a závěrečné vyhodnocení k 31. 12. 2023). Obojí činnost by
měla být zajištěna garantem Programu (starosta obce) ve spolupráci s místostarostou. Sledování naplňování aktivit
bude mít formu přehledu o realizovaných nebo nerealizovaných aktivitách. Budou zmíněny také aktivity, které se
aktuálně realizují včetně fáze, v jaké se nacházejí. Vše výše zmíněné bude zahrnuto do zprávy, která bude garantem
předložena Zastupitelstvu obce. Souběžně s hodnocením bude aktualizován harmonogram plánovaných aktivit a
finanční položky Programu rozvoje obce Oldřiš.

4.8 ZPŮSOB AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE
Aktualizaci (drobné změny zejména návrhové části) lze provádět nejméně jednou za dva roky, a to zejména při
příležitosti vyvození závěrů ze zprávy o vyhodnocení Programu a naplňování jeho aktivit. Aktualizaci lze vhodně
provádět úpravou Programu rozvoje obce s vyznačením čísla a data změny na úvodní straně (např. Úpr. č. 1, leden
2018).
Aktualizaci provede zpracovatel nebo jiná garantem pověřená osoba na základě prostudování stávajícího Programu
předložením návrhu na změnu Zastupitelstvu obce. Je žádoucí, provádět aktualizace na základě proměny potřeb nebo
rozvojových možností obce. To ovšem neznamená měnit Program každý měsíc. Je třeba dodržovat základní
nastavenou rozvojovou trajektorii.
Je zcela nevhodné, aby aktualizace Programu probíhaly pouze a jen kvůli proměně politické reprezentace
obce, neboť Program byl měl být v obci široce akceptovaný dokument.
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5 AKČNÍ PLÁN (2016 - 2017)
ROK 2016
Rok

Prioritní
oblast
II.

II.

III.

I.

I.

I.

I.
2016
II.

I.

II.
II.
II.

IIII.

III.
III.

IIII.

Název aktivity

Jednotlivé kroky

Vývěsní deska – místní a) výroba nebo nákup vývěsní desky požadovaných rozměrů
část Babka
b) fyzické připevnění vývěsní desky na místo
Projektová dokumentace
pro gravitační kanalizaci a) zahájení tvorby projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a
pro územní rozhodnutí a
stavební povolení
stavební povolení
a) vyhlášení termínu a zjištění poptávky rodičů dětí
Zřízení „příměstského
b) personální zajištění tábora a tematická náplň
tábora“ pro děti
c) realizace o prázdninách v roce 2016
a) vytvoření nového grafického konceptu Oldřišského zpravodaje
b) odzkoušení této podoby na reálných informacích
c) vytvoření seznamu možných přispěvatelů včetně kontaktu na ně
Zkvalitnění podoby
d) společné jednání přispěvatelů a doladění podoby konceptu
Oldřišského zpravodaje e) stanovení jednotlivých mezníků v průběhu měsíce ohledně jednotlivých
aktivit (do kdy dojde k upozornění na vytvoření článků, do kdy články
posílat, do kdy dojde ke kontrole, do kdy dojde k vydání)
f) první vydání nového Oldřišského zpravodaje
Jmenování Redakční
a) jmenování členů a vytvoření systému jejich komunikace a spolupráce
rady Oldřišského
ohledně zpravodaje (činnost, termíny)
zpravodaje
a) stanovení termínu setkání a programu jednání
b) zveřejnění pozvánky
Pravidelná veřejná
c) zajištění občerstvení
setkání s občany
d) vlastní průběh setkání
e) vyvození závěrů z jednání
Aktivní přístup v otázce a) jednání s Římskokatolickou církví ohledně aktuálního stavu
restituovaných pozemků
předmětných pozemků
za Orlovnou
b) návrh dalšího postupu
a) optimalizace projektu dle parametrů dotace
Přístavba hasičské
b) zpracování žádosti o dotaci do IROP
garáže
c) podání žádosti o dotaci
d) realizace přístavby hasičské garáže 2016 + 2017
a) nalezení vhodného vyjadřovacího prostředku (video, prezentace fotek
Prezentace obce
s hudbou, prezentace, vhodné umístění na stránkách)
navenek
b) realizace vhodné prezentace
c) vyvěšení na webové stránky obce
Vyhotovení dopravního
a) pořízení značek dle návrhu pasportu dopravního značení
značení na místní
b) umístění značek v terénu
komunikace
Přívod vody k hasičské
a) výstavba přívodu k hasičské zbrojnici
zbrojnici
a) zpracování návrhu rekonstrukce šaten
Rekonstrukce šaten ZŠ
b) realizace vlastního návrhu
Výpomoc pro spolky od
a) ve vhodném čase informovat spolky o možnostech dotace z POV
Obecního úřadu Oldřiš
b) v případě zájmu pomoc se zpracování žádosti o grant
s vyplněním žádosti
c) podání žádosti o grant do POV Pardubického kraje (srpen – září 2016)
o grant
Podpora kroužků pro děti a) zajištění potřeb pro kvalitní fungování kroužků
a mládež
b) nákup a zajištění těchto potřeb (pomůcky, cestovné)
Zkrácení zavírací
a) komunikace s ředitelkou MŠ o termínu uzavření
doby MŠ o prázdninách
b) zpráva o termínu uzavření MŠ veřejnosti a rodičům dětí
max. na 5 týdnů
a) oslovení obce Borová s touto aktivitou
Sestavení kulturního
b) sestavení předběžných termínů akcí v každé obci
kalendáře (ve spolupráci c) spojení verzí termínů v dané obce, diskuze kolizních termínů
s obcí Borová)
d) vydání kalendáře v místním periodiku nebo jako volnou přílohu
(nejpozději prosinec 2016)
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Rok

Prioritní
oblast
IIII.
III.

2016
IIII.

Název aktivity

Jednotlivé kroky

Spolupráce na pořádání
a) příprava a komunikace na danou akci (nejspíš masopustní průvod)
společné akce napříč
b) realizace a zapojení se do akce napříč všemi spolky
všemi spolky
Zavedení kontrol kvality
a) uskutečnění kontroly a seznámení se s aktuálním stavem
výuky v MŠ
a) stanovení termínu setkání a programu jednání
Pravidelné setkávání
b) sezvání vedoucích spolků
vedoucích spolků
c) vlastní průběh setkání
d) vyvození závěrů z jednání a jejich aplikace v praxi

Celkové náklady na realizaci Programu v roce 2016 jsou zhruba 1 065 000 Kč (a to včetně 0,6 mil. Kč na PD
na kanalizaci, 0,2 mil. Kč na přístavbu hasičské garáže a 0,1 mil. Kč přívod vody k hasičské zbrojnici)
ROK 2017
Rok

Prioritní
oblast

Název aktivity

III.

Zřízení „příměstského
tábora“ pro děti

I.

Pravidelná veřejná
setkání s občany

II.

Rekonstrukce podlahy
tělocvičny ZŚ

II.

Přístavba hasičské
garáže

II.
III.

2017

IIII.

III.

IIII.

IIII.

IIII.

III.
II.
II.

Jednotlivé kroky
a) vyhlášení termínu a zjištění poptávky rodičů dětí
b) personální zajištění tábora a tematická náplň
c) realizace o prázdninách v roce 2017
a) stanovení termínu setkání a programu jednání
b) zveřejnění pozvánky
c) zajištění občerstvení
d) vlastní průběh setkání
e) vyvození závěrů z jednání
a) zpracování návrhu rekonstrukce podlahy
b) odizolování podlahy pro průnik radonu
c) realizace vlastní podlahy
a) realizace přístavby hasičské garáže 2016 + 2017

a) pokračování v přípravě projektu gravitační kanalizace
b) hledání optimalizace řešení ke splnění podmínek dotace
c) v případě vypsání výzvy zpracování žádosti o dotaci a její podání
Podpora kroužků pro děti a) zajištění potřeb pro kvalitní fungování kroužků
a mládež
b) nákup a zajištění těchto potřeb (pomůcky, cestovné)
Výpomoc pro spolky od
a) ve vhodném čase informovat spolky o možnostech dotace z POV
Obecního úřadu Oldřiš
b) v případě zájmu pomoc se zpracování žádosti o grant
s vyplněním žádosti
c) podání žádosti o grant do POV Pardubického kraje (srpen – září 2017)
o grant
Zkrácení zavírací
a) komunikace s ředitelkou MŠ o termínu uzavření
doby MŠ o prázdninách
b) zpráva o termínu uzavření MŠ veřejnosti a rodičům dětí
max. na 5 týdnů
a) sestavení předběžných termínů akcí v každé obci
Sestavení kulturního
b) spojení verzí termínů v dané obci, diskuze kolizních termínů
kalendáře (ve spolupráci
c) vydání kalendáře v místním periodiku nebo jako volnou přílohu
s obcí Borová)
(nejpozději prosinec 2017)
Spolupráce na pořádání
a) využití podnětů z minulého roku
společné akce napříč
b) realizace a zapojení se do akce napříč všemi spolky
všemi spolky
a) stanovení termínu setkání a programu jednání
Pravidelné setkávání
b) sezvání vedoucích spolků
vedoucích spolků
c) vlastní průběh setkání
d) vyvození závěrů z jednání a jejich aplikace v praxi
Zavedení kontrol kvality
a) uskutečnění kontroly a seznámení se s aktuálním stavem
výuky v MŠ
Infrastruktura pro
a) intenzivní práce na dokončení lokality pro rodinné domy (vytvoření
stavební pozemky
projektových dokumentací, realizace)
Nákup pozemků za
a) v případě již vyřešených restitucí
Orlovnou
Gravitační
odkanalizování obce

Celkové náklady na realizaci Programu v roce 2017 jsou zhruba 1 177 000 Kč (a to včetně 0,7 mil. Kč pro I.
etapu infrastruktury pro stavební pozemky, 0,2 mil. do nákupu pozemků za Orlovnou, 0,1 mil. Kč na
rekontrukci podlahy v tělocvičně ZŠ, 0,15 mil. Kč na žádost o dotaci na kanalizaci)
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