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V rámci Operačního programu Zaměstnanost uspěl Dobrovolný svazek obcí Mikroregion SeveroLanškrounsko s dotačním projektem „Zlepšení strategického plánování a profesionalizace
veřejné
správy
v
DSO
Mikroregion
Severo-Lanškrounsko“
(reg.
č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007447). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z Evropského sociálního fondu.
Projekt se zaměřuje zejména na zlepšení úrovně kvality strategického plánování v obcích
mikroregionu. Kvalitní strategické plánování může významně pomoci v běžném provozu úřadů a
rozhodování zastupitelstev prostřednictvím kvalitních rozvojových dokumentů zpracovaných pro
území obce. Jedná se o strategické plány rozvoje jednotlivých členských obcí mikroregionu a
v návaznosti na jejich vytvoření, respektive aktualizaci také doplnění stávajícího rozvojového
plánu svazku. Tyto dokumenty mohou při správné praxi zefektivnit vynakládání veřejných
prostředků na investice v obcích a racionalizovat dlouhodobé plánování, zejména v oblasti
investic.
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Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je
vymezen hranicí území obce. Zákon obce vymezuje principem územním, občanským a právním.
Smíšený model veřejné správy, který je v České republice využíván, v praxi znamená, že na
úrovni obcí je vykonávána jak státní moc v přenesené působnosti, tak také samospráva.
Na základě samostatné působnosti každá obec v České republice disponuje vlastním majetkem,
vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese veškerou odpovědnost, která z těchto vztahů
vyplývá. Dále v rámci své samostatné působnosti mají obce napomáhat implementaci regionální
politiky, zejména pak vytvářením podmínek pro hospodářský, sociální a kulturní rozvoj svého
obvodu. Tuto povinnost obcím v České republice ukládá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
Rozvoj a prosperita každé obce se odvíjí především od toho, zda a jak je místní zastupitelstvo
schopno analyzovat problémy a rozhodovat s uvážením všech rizik v dlouhodobém časovém
horizontu. Tyto činnosti mohou být usnadněny využitím koncepčních dokumentů, jakými jsou
strategický plán rozvoje obce či program rozvoje obce, které v delším časovém horizontu vytyčují
základní rozvojovou strategii dané obce. Důvodem zpracování strategického plánu je především
ekonomický zájem obce – přiblíží možnosti získávání dotací nejrůznějšího druhu a lépe
diferencuje rozpočtové možnosti obce. Sekundárním jevem rozvojového plánu je pak důkladná
analýza stavu, utřídění priorit a návrhy řešení, což v uceleném pohledu vytvoří jasný koncepční
materiál do budoucnosti.
Naplnění stanovených rozvojových koncepcí předpokládá efektivní využívání finančních
prostředků, jimiž daná obec disponuje. Z tohoto důvodu je pro obce vhodné střednědobé plánování
rozpočtových příjmů a výdajů, např. s využitím rozpočtového výhledu, který vypovídá o
budoucích potřebách obce a zdrojích jejich krytí.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Strategický plán rozvoje obce schválilo v souladu s ust. § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění zastupitelstvo obce.
Datum schválení: 3. 2. 2020
Číslo usnesení: 2
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I. ANALYTICKÁ ČÁST
1. Analýza obce
1.1 Charakteristika obce
1.1.1
1.1.1.1

Území
Poloha

Obec Horní Čermná leží v podhůří Orlických hor v okrese Ústí nad Orlicí, cca 8 km od města
Lanškrouna a 19 km od okresního města Ústí nad Orlicí. Obec se rozkládá v nadmořské výšce
450 – 500 m. n. m. Údolím protéká vodní tok Čermná - název je odvozen od červené barvy půdy
s obsahem železa. První zmínky o obci Čermná můžeme najít v listinách kláštera ve Zbraslavi z
roku 1304. Obec má cca 1000 obyvatel a rozlohu 1767 ha.

Obrázek 1 Vymezení katastrálního území obce

1.1.1.2

Historické souvislosti

Obec Horní Čermná se rozkládá podél toku Čermná 7 km severně od Lanškrouna. Samostatnou
obcí je Horní Čermná až od roku 1936, kdy se rozdělily horní a dolní část Čermné do dvou celků.
V roce 1960 byla k Horní Čermné administrativně připojena historicky samostatná obec
Nepomuky.
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První zmínka o Čermné (Rotenwasser) pochází z donační listiny Václava II. z roku 1304, jíž
daroval celé Lanškrounsko Zbraslavskému klášteru. Její místní jméno má původ v pojmenování
potoka, jehož voda se vyplavovanými usazeninami barvila do červena (staročesky se "čermnala").
Mnohem mladšího původu jsou Nepomuky, které vznikly v osmdesátých letech 18. století
parcelací pozemků výprachtického dvora zvaných Na záhubách, ležících v místě dnešních
Nepomuk. Začátkem dvacátých let 20. století obec Nepomuky usilovala o připojení
hornotřešňovských osad Sebranice a Matějkov, což se realizovalo až roku 1945. Místní jméno
Nepomuky má původ ve jméně oblíbeného barokního světce Jana Nepomuckého. Podle tradice
šlo při určení názvu nově zakládané vesnice prý o jistou zlomyslnost vrchnostenských úředníků,
protože většina usedlíků zde byla evangelického vyznání.
V souvislosti se založením litomyšlského biskupství a ustavováním jeho diecéze se roku 1349 ves
Čermná (Ruffa aqua) uvádí jako farní. Roku 1358, kdy zbraslavský klášter směnil Lanškrounsko
a Lanšpersko s litomyšlským biskupem za vhodnější statky blíže u Prahy, se Čermná stala součástí
biskupských statků. Během husitských válek, po zániku biskupství v Litomyšli, uchvátili jeho
statky a rovněž zdejší ves světští šlechtici. Od druhé poloviny 15. století tak Čermná sdílela své
osudy s ostatními vesnicemi lanškrounského panství až do konce feudalismu.
V době pobělohorské, kdy roku 1622 koupil panství lanškrounské Karel z Lichtenštejna, začala
na Lanškrounsku rekatolizace. Opuštěná farnost tak zanikla a byla obnovena až roku 1671. Velmi
silné postavení měla v Čermné také Jednota bratrská, jejíž vyznavači se sice už v polovině 17.
století hlásili ke katolickému vyznání, ale svou víru si tajně uchovali i nadále. Roku 1725 dokonce
nekatolíci z Čermné a nedalekých Výprachtic utvořili tajné evangelické církevní představenstvo,
v jehož čele stáli tři laičtí patriarchové, které udržovalo tradici českobratrského vyznání. V letech
1728 - 29 dokonce navázali čermenští tajní evangelíci styky s obnovenou ochranovskou jednotou.
V roce 1736 se pak rozhodla řada nekatolíků tajně z panství uprchnout, což se více než sedmdesáti
osobám podařilo. Po dlouhé cestě se nakonec exulanti usadili v evangelickém Sasku, v Rixdorfu
ležícím u Berlína. Na tuto první vlnu později navázala řada dalších tajných evangelíků, kteří se
pro víru rozhodli opustit Čermnou. Velká vystěhovalecká vlna, tentokrát do Ameriky, nastala také
po roce 1850, a to převážně z Nepomuk.
Po vyhlášení tolerančního patentu se většina obyvatel horní části Čermné a Nepomuk přihlásila k
evangelickému vyznání. V letech 1836 - 1839 si zdejší evangelíci vystavěli kostel, původní
modlitebna z roku 1788 byla dřevěná. Ke kostelu byla roku 1885 dostavěna věž. Roku 1873 byla
Čermná povýšena na městys. Roku 1935, jak již bylo uvedeno, se obě části Čermné rozdělily,
přičemž jedním z rozhodujících momentů bylo rozdíly ve vyznání převážně katolické dolní části
a evangelické horní části. V době druhé světové války byla Horní Čermná anektována do Sudet,
kde tvořila s okolními českými obcemi, jako byly Nepomuky, Výprachtice a Heřmanice jakýsi
český jazykový ostrůvek.
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1.2 Obyvatelstvo
1.2.1

Demografická situace

Vývoj počtu obyvatel mezi lety 1869 – 2018 znázorňuje níže uvedený graf. Od roku 1869 do roku
1930 je uveden počet obyvatel Horní Čermné a Dolní Čermné společně, neboť obce v té době
tvořily jednu obec nazvanou Čermná v Čechách (poté Čermná u Kyšperka). V roce 1936 došlo k
rozdělení horní a dolní části Čermné do dvou celků. V roce 1960 byla k Horní Čermné připojena
historicky samostatná obec Nepomuky.

Počet obyvatel podle výsledků sčítání od roku 1869
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Graf 1 Vývoj počtu obyvatel od roku 1869 do současnosti

K 31. 12. 2018 měla obec Horní Čermná celkem 1023 obyvatel. Za posledních deset let (2008 –
2018) měla obec nejvíce obyvatel v roce 2010 a 2018 (1023 obyvatel) a poté v roce 2017 (1022
obyvatel). Mírný pokles nastal v letech 2013 – 2015, kdy se počet obyvatel držel pod hranicí 1000.
Od roku 2015 počet obyvatel opět stoupá.
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Počet obyvatel 2008 - 2018
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Graf 2 Vývoj počtu obyvatel v Horní Čermné v letech 2008 - 2018

V roce 2008 byl průměrný věk obyvatel obce 39,9 let, poté se průměrný věk mírně zvyšoval. K 31.
12. 2013 byl průměrný věk obyvatel Horní Čermné 41,9 let. V roce 2014 byl věkový průměr nižší,
a to 41,8 let, v roce 2015 a 2016 se naopak zvýšil na 42,1 let a v roce 2017 a 2018 to bylo opět
41,9 let (stejně jako v roce 2013). Za posledních deset let se zvýšil věkový průměr obyvatel o 5
%.
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Graf 3 Průměrný věk obyvatel Horní Čermné v letech 2008 - 2018
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V Horní Čermné se narodilo v letech 2008 – 2018 celkem 106 dětí. Nejvíce dětí se narodilo
v roce 2008 (16 dětí) a v roce 2010 (15 dětí), naopak nejméně dětí se narodilo v roce 2012 (5
dětí). V tomto období (2008 – 2018) zemřelo v obci celkem 109 obyvatel. Nejvíce lidí zemřelo
v roce 2013 (21 osob), nejméně v roce 2012 (3 osoby). Celkový stav pohybu obyvatel (živě
narození / zemřelí) je tedy minus 3 obyvatelé.
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Graf 4 Vývoj počtu živě narozených a zemřelých v Horní Čermné v letech 2008 - 2018

Migrační situace v Horní Čermné je celkem stabilní. Střídají se období, kdy je více
vystěhovalých a období, kdy je vystěhovalých méně a naopak. Ve sledovaném období 2008 –
2018 se tak přistěhovalo celkem 250 obyvatel a vystěhovalo 232 obyvatel. Celkový stav pohybu
obyvatel za období 2008 – 2018 (přistěhovalí / vystěhovalí) je tedy plus 18 obyvatel. Vývoj
pohybu přistěhovalých a vystěhovalých názorně vyjadřuje následující graf:
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Graf 5 Vývoj počtu přistěhovalých a vystěhovalých v Horní Čermné v letech 2008 - 2018
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Celkový přírůstek / úbytek obyvatel v obci za období 2008 – 2018 je plus 15 obyvatel, což je
pozitivní jev. Tento vývoj je zobrazen v grafu níže.
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Graf 6 Celkový přírůstek a úbytek v obci Horní Čermná v letech 2008 - 2018

Ve sledovaném období 2008 – 2018 se věková struktura obyvatel Horní Čermné mírně mění.
Počet osob ve věku 0 – 14 let se mění jen málo. V roce 2008 tuto skupinu tvořilo něco málo přes
15 % z celkového počtu obyvatel a v roce 2018 to bylo necelých 15 % z celkového počtu
obyvatel. Skupina osob v produktivním věku, tj. 15 – 64 let, se stále mírně zmenšuje. V roce
2008 tam patřilo 70 % obyvatel z celkového počtu a v roce 2018 již jen 65 % obyvatel obce.
Skupina osob nad 65 let se naopak stále mírně zvětšuje. V roce 2008 tuto skupinu tvořilo téměř
15 % obyvatel obce a v roce 2018 to bylo již téměř 20 %. V Horní Čermné tedy nastává podobná
situace jako u většiny obcí v regionu, tedy že počet osob v produktivním věku se snižuje a naopak
narůstá počet seniorů.
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2008 - 2018
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Graf 7 Struktura obyvatel obce Horní Čermná dle věku v letech 2008 - 2018
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Změny ve věkové struktuře obyvatel obce v letech 2008 a 2018 jsou patrné z následujících grafů:

Struktura obyvatel obce
dle věkových skupin
v roce 2018

Struktura obyvatel obce
dle věkových skupin
v roce 2008

15%

15%

20%

70%

0 - 14 let

15 - 64 let

15%

65%

0 - 14 let

65 let a více

15 - 64 let

65 let a více

Graf 8 Podíl základních věkových skupin na celkovém počtu obyvatel Horní Čermné v letech 2008 a 2018

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Horní Čermná je dobrá. Ze statistiky ČSÚ (Sčítání lidu,
domů a bytů) vyplývá, že k datu 26. 3. 2011 tvořili největší skupinu lidé se středním vzděláním
(včetně vyučení) bez maturity (40 %). Další větší skupinu tvořili obyvatelé s úplným středním
vzděláním s maturitou (26 %) a za nimi následovala skupina osob se základním vzděláním (tato
skupina osob včetně osob s neukončeným vzděláním tvořila 23 %). Vysokoškolské vzdělání
(bakalářské + magisterské) vykazovalo 8 % obyvatel. Nástavbové studium měla 2 % obyvatel,
vyšší odborné vzdělání 1 % a osoby bez vzdělání tvořily zaokrouhleně 0 % (2 osoby).

Vzdělanostní struktura obyvatel k 26.3.2011
(obyvatelé 15letí a starší)
vyšší odborné
1%

bez vzdělání
vysokoškolské vzdělání 0%

nástavbové studium
2%

8%
základní vč.
neukončeného
23%

úplné střední vzdělání
s maturitou…
střední vč. vyučení (bez
maturity)
40%

Graf 9 Vzdělanostní struktura obyvatel obce Horní Čermná (r. 2011)
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1.2.2

Sociální situace

Sociální situace v Horní Čermné je stabilizovaná. Základní problematické sociální situace jsou
řešeny v rámci obecního úřadu, případně spolků působících v obci. K 1. 4. 2013 došlo ke sloučení
Dětského domova Horní Čermná a Dolní Čermná. Nástupnickou organizací je Dětský domov
Dolní Čermná. Kapacita zařízení po sloučení je 54 lůžek.
Dle údajů ČSÚ se v roce 2011 (Sčítání lidu, domů a bytů) v Horní Čermné hlásilo k české
národnosti 768 obyvatel, ke slovenské národnosti 5 obyvatel, k moravské národnosti 4 obyvatelé,
k ukrajinské národnosti 3 obyvatelé. 217 obyvatel svoji národnost neuvedlo.

Podíl národnostních skupin

ukrajinská ; 3
slovenská ; 5

neuvedeno
; 217

moravská ; 4
česká; 768

Graf 10 Podíl národnostních skupin v obci Horní Čermná (r. 2011)

1.2.3

Spolková činnost

Obec Horní Čermná žije poměrně bohatým spolkovým životem. Spolky pořádají různé kulturní,
společenské a sportovní akce. Mezi tyto spolky patří:
•

SDH Horní Čermná

•

SDH Nepomuky
Mezi činnosti obou výše uvedených sdružení patří aktivity v oblasti požární ochrany, účast
na požární ochraně obce, preventivně-výchovné činnosti, práce s mládeží a výchova
budoucích členů požárních jednotek. Sbory v Horní Čermné i Nepomukách pořádají různé
společenské a kulturní akce a účastní se soutěží v požárním sportu. V současné době má
SDH Horní Čermná 112 členů a SDH Nepomuky 33 členů.
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•

Český zahrádkářský svaz
Činnost členů spočívá zejména v podzimním moštování ovoce.

•

Český červený kříž Nepomuky

•

Myslivecký spolek Horní Čermná – Nepomuky
Členové každoročně pořádají táborák s mysliveckou kuchyní a ples. Starají se o
přikrmování zvěře, prevenci střetu zvěře s motorovými vozidly, vedou kroužek myslivecké
mládeže.

•

Hokejový klub Horní Čermná

•

Horolezecký klub Horní Čermná

•

Loutkářský soubor Kašpárek
Členové se pravidelně scházejí na své stálé scéně, každoročně nastudují českou pohádku,
připravují kostýmy, kulisy. Pohádky mají vždy několik repríz.

•

H.C. Foosball z.s.
Členové každoročně pořádají charitativní turnaj ve stolním fotbale a benefiční hudební
festival „Stežník“.

•

Klub důchodců Horní Čermná
Členové klubu důchodců se scházejí každý lichý pátek v místní Sokolovně. Každoročně
pořádají „Ostatkové posezení“, zájezdy.

•

Spolek přátel Rixdorfu

Dále se v obci pravidelně koná cvičení, a to pro seniory, pro matky s dětmi a 3 x týdně pro ženy.

1.3 Hospodářství
1.3.1

Ekonomická situace

K 31. 12. 2018 bylo v Horní Čermné celkem 217 registrovaných podniků, z toho 118 bylo
podniků se zjištěnou aktivitou.
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Z níže uvedené tabulky vyplývá, že v roce 2018 bylo fyzických osob registrovaných 182, z toho
98 bylo se zjištěnou aktivitou. Převládaly fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona
(registrovaných 150, aktivních 75), fyzických osob podnikajících dle jiného než živnostenského
zákona bylo registrovaných 13, aktivních 8. Právnických osob registrovaných bylo 35, se
zjištěnou aktivitou 20.

Registrované podniky

Podniky se zjištěnou
aktivitou

Celkem

217

118

Fyzické osoby

182

98

Fyzické osoby podnikající dle
živnostenského zákona

150

75

Fyzické osoby podnikající dle jiného
než živnostenského zákona

13

8

15

12

Právnické osoby

35

20

Obchodní společnosti

12

9

akciové společnosti

1

1

1

1

Období 31. 12. 2018

Zemědělští podnikatelé

Družstva

Tabulka 1 Přehled podnikatelských subjektů podle právní formy k 31. 12. 2018

Registrované podniky

Podniky se zjištěnou
aktivitou

Celkem

217

118

Zemědělství, lesnictví,
rybářství

29

22

Průmysl celkem

44

26

Stavebnictví

23

13

Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba
motorových vozidel

41

18

Doprava a skladování

4

2

Období 31. 12. 2018

16

Ubytování, stravování
a pohostinství

8

2

Informační a komunikační
činnosti

3

3

Peněžnictví a pojišťovnictví

6

1

Činnosti v oblasti nemovitostí

1

Jev se nevyskytoval nebo je
nespolehlivý

Profesní, vědecké a technické
činnosti

12

8

Administrativní a podpůrné
činnosti

3

2

Veřejná správa a obrana;
povinné sociální zabezpečení

3

3

Vzdělávání

5

5

Zdravotní a sociální péče

1

1

Kulturní, zábavní a rekreační
činnosti

4

1

Ostatní činnosti

27

11

Tabulka 2 Přehled podnikatelských subjektů podle převažující činnosti k 31. 12. 2018

1.3.2

Trh práce

K 31. 12. 2018 byl podíl nezaměstnaných osob v České republice 3,1 %, podíl v Pardubickém
kraji 2,2 % a v okrese Ústí nad Orlicí 1,7 %. Ke stejnému datu bylo v okrese Ústí nad Orlicí 6000
volných pracovních míst s počtem 1492 dosažitelných uchazečů (15 - 64 let).
Z uvedených údajů vyplývá, že situace na trhu práce v okrese Ústí nad Orlicí je pozitivní a
v současné době mají zaměstnavatelé problém při obsazování volných míst. Míra
nezaměstnanosti v České republice i Pardubickém kraji vykazuje vyšší hodnoty než v okrese Ústí
nad Orlicí.
V Horní Čermné byl ke konci roku 2018 podíl nezaměstnaných osob 2,54 %, což je méně, než
bylo v daném období v České republice, ale více než v Pardubickém kraji a v okrese Ústí nad
Orlicí. V porovnání s okolními obcemi v regionu má Horní Čermná spíše vyšší míru
nezaměstnanosti.
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Obrázek 2 Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu v okresech a obcích Pardubického kraje k 31. 12. 2018

Rok

Dosažitelní uchazeči
15 - 64 let

Podíl nezaměstnaných
osob

Volná místa

2014

5 339

5,80%

1 197

2015

4 204

4,60%

1 424

2016

3 242

3,60%

2 539

2017

2 059

2,30%

3 954

2018

1 492

1,7 %

6 000

Tabulka 3 Podíl nezaměstnaných osob v okrese Ústí nad Orlicí (2014 – 2018)

Rok

Dosažitelní
uchazeči
15 - 64 let

Počet obyvatel
ve věku 15 – 64
let

Podíl nezaměstnaných
osob

Pracovní místa
v evidenci úřadu
práce

2014

40

667

5,93 %

1

2015

32

670

4,80 %

-

2016

21

674

3,13 %

-

2017

21

669

3,12 %

-

2018

17

668

2,54 %

-

Tabulka 4 Podíl nezaměstnaných osob v Horní Čermné (2014 – 2018)
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Počet dosažitelných uchazečů, tedy osob, které jsou v brzké době schopni a ochotni nastoupit do
zaměstnání, se v okrese Ústí nad Orlicí během let 2014 – 2018 snížil o 3847 osob. Počet uchazečů
přepočtený na jedno volné pracovní místo v roce 2014 byl 4,4, přičemž v roce 2018 již byl naopak
jeden uchazeč na čtyři volná pracovní místa. Je tedy zřejmé, že v současné době mají
zaměstnavatelé velký problém při obsazování volných pracovních pozic. V Horní Čermné bylo
k 31. 12. 2018 celkem 17 dosažitelných uchazečů (15 – 64 let) a žádné pracovní místo nebylo
vedeno v evidenci úřadu práce.
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že počet dosažitelných uchazečů (tj. obyvatel ve věku 15 – 64
let) se stále snižuje, zároveň klesá i podíl nezaměstnaných osob v obci. V roce 2014 byl podíl
nezaměstnaných osob v obci 5,93 % a v roce 2018 to bylo již jen 2,54 %.
Dle výsledků ČSÚ vyjíždělo v roce 2011 (do této doby byla prováděna statistika) do zaměstnání
celkem 206 obyvatel obce. Z toho v rámci obce cestovalo 26 obyvatel, do jiné obce okresu 159
obyvatel, do jiného okresu kraje 3 obyvatelé, do jiného kraje 15 obyvatel a do zahraničí 3
obyvatelé.
V obci je mateřská i základní škola (1. – 9. třída). V roce 2011 cestovalo do škol celkem 105
žáků a studentů, z toho 45 dětí cestovalo v rámci obce, 32 žáků do jiné obce okresu, 5 osob do
jiného okresu kraje, 22 dětí / studentů do jiného kraje a 1 dítě / student do zahraničí. Na střední
školu dojíždějí žáci nejčastěji do Lanškrouna, Letohradu, Žamberka, Ústí nad Orlicí, Pardubic.
Mezi hlavní zaměstnavatele v nejbližším okolí patří společnosti sídlící v obcích a městech
v blízkosti Horní Čermné, např. Formplast Purkert s.r.o. (Bystřec), Schulte Automotive Wiring
s.r.o. (Jablonné nad Orlicí), LUX spol. s r.o. (Jablonné nad Orlicí), dále společnosti sídlící
v Lanškrouně - AVX Czech Republic s.r.o., SCHOTT CR, s.r.o., Schaeffler Production CZ s.r.o.,
fortell s.r.o. nebo např. OEZ s.r.o. (Letohrad) a Forez s.r.o. (Ostrov, Sázava).

1.3.3

Cestovní ruch

Obec Horní Čermná leží v podhůří Orlických hor, asi 8 km od Lanškrouna a 19 km od okresního
města Ústí nad Orlicí. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 450 – 500 m. n. m. a leží v údolí
tvořeném říčkou Čermná - název je odvozen od červené barvy půdy s obsahem železa. V okolí
Horní Čermné se rozprostírají malebné lesy. Obcí vede značená trasa lokální cyklostezky a žlutá
turistická značka. Západním směrem po žluté značce se dá dojít k poutnímu místu Mariánská
Hora, kde se nachází Poutní kostel Narození Panny Marie z roku 1875. U kostela je několik
zastavení křížové cesty. Nedaleko byla postavena v roce 2014 rozhledna Mariánka
s vyhlídkovou plošinou 18,8 m. Opačným směrem z obce se po žluté značce dostaneme
Sázavským údolím na vrchol Lázek (714 m. n. m.).
Obcí prochází cyklotrasa č. 4072 (Horní Čermná – Dolní Čermná – Petrovice – Bystřec –
Čenkovice), cyklotrasa č. 4223 (Lanškroun – Dolní a Horní Třešňovec – Mariánská Hora –
Nepomuky – Koburk – Výprachtice – Bystřec – Jablonné nad Orlicí) a cyklotrasa č. 4253
(Nepomuky – Dolní Čermná – Petrovice – Verměřovice – Čenkovice).
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Dominantou obce je evangelický kostel postavený v letech 1836 – 1839. V letech 1884 - 1885
byla ke kostelu přistavěna věž.

1.3.3.1 Ubytovací zařízení
Ve statistických údajích ČSÚ je u obce Horní Čermná uvedeno, že jev ohledně množství
hromadných ubytovacích zařízení není k dispozici.
Dle informace z obecního úřadu je jediným oficiálním ubytovacím zařízením Hejlův mlýn, který
nabízí ubytování v pěti apartmánech s celkovou kapacitou 18 lůžek a až 16 přistýlek.

1.3.3.2 Infrastruktura pro cestovní ruch
V Horní Čermné nefunguje žádné informační centrum. Informace o dění v obci a pozvánky na
společenské, kulturní a sportovní akce jsou zveřejňovány na webových stránkách obce, na
facebooku obce, na vývěskách, na úřední desce a jsou rovněž vyhlašovány místním rozhlasem.
Obec Horní Čermná vydává 6 x ročně zpravodaj, kde se mohou občané dozvědět více o dění
v obci i plánovaných či uskutečněných akcích.
Mezi nejvýznamnější turistické cíle v obci Horní Čermná patří rozhledna Mariánka. Celoročně
otevřená třiadvacetimetrová dřevěná rozhledna z roku 2014 s ocelovým točitým schodištěm nese
název podle nedalekého poutního místa Mariánská hora. Z levého okapu stéká voda do potoků
směřující do Tiché Orlice a Labe, které ústí do Severního moře. Z pravého okapu míří voda
jihovýchodním směrem do Moravské Sázavy, Moravy a Dunaje a vlévá se do Černého moře.
Výhledová plošina je ve výšce 18,8 m a nabízí výhled na Orlické hory, Suchý vrch či na město
Lanškroun a okolí. Za dobré viditelnosti jsou vidět i vrcholky Krkonoš.
Rozhledna Mariánka byla slavnostně otevřena 6. září 2014. U příležitosti otevření rozhledny se
obnovila tradice pochodu „Po evropském rozvodí“ (místem prochází rozvodí mezi Černým a
Severním mořem).
V roce 2015 získala rozhledna Mariánka první místo v soutěži Stavba roku v Pardubickém kraji
v kategorii Cena veřejnosti (z třiadvaceti přihlášených staveb si odnesla vítězství s 3012 hlasy).
Soutěž vyhlásil Pardubický KÚ ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
Nedaleko rozhledny se nachází poutní místo Mariánská hora. V letech 1857 zde byl postaven
pískovcový sloupek s obrázkem Panny Marie Cellenské (nyní stojí v Dolní Čermné u
Suchomelových stromů nad Rájem). Roku 1864 byla postavena kaple, jejíž presbytář stojí dnes
uprostřed kostela. Poněvadž kaple nestačila velikým zástupům poutníků, byl v roce 1875
postaven současný kostel. O postavení kostela se zasloužil zbožný poutník, vůdce do Maria Zell,
pozdější správce Mariánské hory, Leopold Fiala. Světitelem nového kostela byl bývalý
čermenský farář, poté třebovský vikář, P. Josef Tupec z České Třebové.
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Roku 1865 byl postaven malý patrový domek o čtyřech místnostech, ve kterém bydlel zakladatel
a správce Mariánské hory Leopold Fiala. Farnost roku 1872 přistavěla další domek, který byl
roku 1876 zvýšen o patro, a současně zde byla povolena hostinská koncese. Kostel byl
elektrifikován (vč. elektrického pohonu varhan) až roku 1997 nákladem farnosti ve výši 76,4 tis.
Kč.
V roce 1886 byla před poutním kostelem postavena křížová cesta sestávající ze čtrnácti kapliček.
V areálu byla rovněž vysazena dvojitá alej lip. Kapličky byly zrekonstruovány ze sbírek a darů
věřících v roce 1995, nákladem 149,5 tis. Kč. Lipové aleje byly ozdravěny a dosazeny nákladem
636,5 tis. Kč v roce 1996 (80 % z dotací ze SFŽP ČR a 20 % finanční prostředky obce Dolní
Čermná). Celková rekonstrukce kostela, včetně výmalby a nového osvětlení, byla provedena ze
sbírek věřících v roce 2002 - 2005 nákladem 1431,1 tis. Kč. Obec Horní Čermná vybudovala
příjezdovou asfaltovou cestu od silnice k areálu kostela za 250,- tis. Kč v roce 1998.
Nejznámější turistickou trasou v Orlických horách je Jiráskova cesta, která vede turisty prakticky
po celém hlavním hřebeni včetně Suchého vrchu a také prochází katastrem obce Horní Čermná.
Je značena červenou turistickou značkou. Cesta, která spojuje nejkrásnější části Orlických hor,
byla vyznačena roku 1921 a pojmenována na počest spisovatele Aloise Jiráska. Tato trasa je
vyhledávána jak turisty v letním období, tak i běžkaři v zimě. Délka trasy je 67 km.
Jak již bylo zmíněno výše, obcí prochází cyklotrasa č. 4072 (Horní Čermná – Dolní Čermná –
Petrovice – Bystřec – Čenkovice), cyklotrasa č. 4222 (Damníkov – Lanškroun – Albrechtice –
Výprachtice – Buková hora), cyklotrasa č. 4223 (Lanškroun – Dolní a Horní Třešňovec –
Mariánská Hora – Nepomuky – Koburk – Výprachtice – Bystřec – Jablonné nad Orlicí) a
cyklotrasa č. 4253 (Nepomuky – Dolní Čermná – Petrovice – Verměřovice – Čenkovice).

1.4 Infrastruktura
1.4.1

Technická infrastruktura

Obec Horní Čermná je dostatečně vybavena technickou infrastrukturou. V obci je vybudován
veřejný vodovod, který je ve správě a majetku společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí, a.s. Středotlaký plynovod je veden v zastavěném území obce.
V roce 2009 byla zahájena výstavba kanalizace a ČOV pro obec Horní Čermná a Dolní Čermná.
Výstavba byla ukončena v roce 2012. Kanalizace včetně ČOV je určena pro 2000 ekvivalentních
obyvatel. Investorem celé akce byl Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou, který má sídlo
v Dolní Čermné. Obec postupně dobudovává další kanalizační trasy.
Obec Horní Čermná je vlastníkem některých komunikací, mostů, jedná se o místní komunikace.
V Horní Čermné je dobrá dostupnost autobusovou dopravou.
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Obcí prochází silnice II/311 (Lanškroun – Jablonné nad Orlicí – České Petrovice) a silnice II/314
(Dolní Dobrouč – Petrovice – Dolní Čermná – Horní Čermná). Přes území obce dále vedou silnice
III/31117 (Lanškroun – Dolní Třešňovec - Horní Třešňovec – Horní Čermná) a III/31118
(Nepomuky – Výprachtice – Čenkovice).
Obec má zpracovaný pasport pozemních komunikací a pasport veřejného osvětlení.

1.4.1.1 Zásobování vodou
Vlastníkem a provozovatelem skupinového vodovodu Lanškroun – Albrechtice – Sázava –
Žichlínek – Lubník – Dolní Třešňovec – Horní Třešňovec – Dolní Čermná – Horní Čermná –
Petrovice jsou Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Z údajů Pardubického kraje (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje, 2014) byl
počet trvale zásobovaných obyvatel Horní Čermné včetně Nepomuk 964, rok uvedení do provozu
1981. V obci Horní Čermná jsou mimo veřejný vodovod další dílčí vodovody, a to: „Matějkov“
(napojeno 6,8 % obyvatel), „Sebranice“ (1,6 %), „Církevní dolík“ (3,9 %), „Stežník“ (4,6 %). Od
těchto zdrojů vody jsou vedeny hlavní výtlačné a gravitační řady.
V jednotlivých jímacích územích se využívá zpravidla několik samostatných zdrojů vody.
Zdroje vody pro skupinový vodovod Lanškroun jsou:
- hydrogeologické vrty V2, V3, V4, V4a, V4b, V5a v jímacím území Horní Čermná
- studna a pramenní jímky v jímacím území Albrechtice
- studna se zářezy v jímacím území Horní Třešňovec
Skupinový vodovod Lanškroun je zásobován prostřednictvím tří jímacích území, označených jako
jímací území Horní Čermná vrty V2, V3, V4, V4a, V4b, V5a, studna se zářezy prameniště Horní
Třešňovec a studna a pramenní jímky prameniště Albrechtice. Od těchto zdrojů vody jsou vedeny
hlavní výtlačné a gravitační řady do pásmového vodojemu Horní Čermná, vodojemu Stěžník,
vodojemu pro Lanškroun, vodojemu Horní Třešňovec – starý, vodojemu Horní Třešňovec – nový,
vodojemu Albrechtice.
Celková délka vodovodní sítě v Horní Čermné bez přípojek je 8,412 km a celková délka
vodovodní sítě v Nepomukách bez přípojek je 1,753 km. Celková délka vodovodní sítě
skupinového vodovodu Lanškroun bez přípojek činí 107,474 km.
Množství vody bylo v roce 2014 pro stávající počet obyvatel dostatečné. Dle Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Pardubického kraje z roku 2014 zabezpečí objem akumulované vody ve
vodojemech pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody. Obyvatelé nenapojení na
vodovod VaK Jablonné nad Orlicí využívají vodu z domovních studen a dílčích malých
vodovodů, v roce 2014 se jednalo o 94 trvale bydlících obyvatel a 249 rekreantů.
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V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu „Lanškroun“ bude
nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V
případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování
připojených obyvatel zajištěno dodávkou pitné vody cisternami ze skupinového vodovodu
„Jablonné nad Orlicí“ (profil Verměřovice, vzdálenost do 7 km) nebo z neporušené části
skupinového vodovodu v kilometráži před poruchou. Vodu lze dovážet také cisternami z vrtu V4 v Horní Čermné, pokud bude zajištěna zdravotní nezávadnost jímané vody. V obou případech
budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně
nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

1.4.1.2 Kanalizace
V roce 2010 byla v obci Horní Čermná (bez části Nepomuky) zprovozněna nová kanalizační síť
zakončená centrální čistírnou odpadních vod s vyústěním do potoka Čermná (levostranný přítok
řeky Tichá Orlice), umístěnou na severním okraji obce Dolní Čermná. Byla vybudována nová
splašková gravitační a tlaková kanalizace (plast) v délce 8531 m včetně ČOV Dolní Čermná o
kapacitě 3200 EO pro obec Horní Čermná a pro městys Dolní Čermná. Majitelem kanalizace a
ČOV Horní a Dolní Čermná je Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou, provozovatelem je
společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
V obci Horní Čermná (části Horní Čermná) bylo v roce 2014 celkem 209 kanalizačních přípojek
se 675 napojenými obyvateli, napojeno bylo 78 % obyvatel a byly napojeny všechny objekty
občanské vybavenosti - dětský domov, základní škola, mateřská škola s jídelnou, obecní úřad se
zdravotním střediskem a poštou, obchody, restaurace apod.
Kaly z ČOV jsou převážně odvodňovány na ČOV (lisovány) a odváženy do kompostárny
v Lanškrouně.
Obec Horní Čermná má v plánu postupně vybudovat další části kanalizační sítě. Není
odkanalizován Stežník a Nepomuky.

1.4.1.3 Zásobování elektrickou energií
Zásobování obce Horní Čermná elektrickou energií je řešeno z vedení VN 262 systémem 22 kV
z TR 110/22 kV Jablonné nad Orlicí, případně z TR 110/22 kV Lanškroun, dle potřeb
dispečerského řízení systému VN. Rozvod VN systému v celém území je proveden nadzemním
vedením. Na zásobování obyvatelstva a služeb zásobovaných ze systému NN podílí se 15 stanic
s výhledovým transformačním výkonem 4060 kVA. Podnikatelský sektor s vlastní stanicí
zajišťují dvě el. stanice TS 886 a TS 930. V rozvodném systému převažují stožárové el. stanice.
Výjimkou je průmyslový odběr VAK (TS 930) a dvě stanice ČEZ a.s., které spadají do období
elektrifikace Horní Čermné. Provozovatelem energetického systému je ČEZ Distribuce a.s.,
Děčín.
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Zásobování řešeného území elektrickou energií nevykazuje zásobovací ani provozní problémy.
Vzhledem k tomu, že rozvod systému 22 kV je orientován na dvě velmi blízké TR 110/22 kV, je
zásobování území dobře zajištěno.
Rozvodný systém NN je provozován normalizovanou napěťovou soustavou 230/400 V, 50 Hz,
TN-C, AC. Vedení NN je z podstatné části provedeno nadzemní sítí. Zemní kabelové vedení je
uplatněno především u souvislé a u nové bytové výstavby. Technická úroveň stávající NN sítě je
v rámci obce dobrá.

1.4.1.4 Plynofikace
Středotlaký plynovod je veden celým zastavěným územím obce.

1.4.1.5 Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení v Horní Čermné je ze 70. let 20. století. Veřejné osvětlení je pravidelně
kontrolováno a průběžně opravováno. Obec má v plánu zrekonstruovat celé vedení veřejného
osvětlení.

1.4.1.6 Nakládání s odpady
Komunální odpad sváží společnost EKOLA České Libchavy s.r.o. jednou za 14 dní. V obci je pět
sběrných hnízd, kde jsou umístěny kontejnery na sklo, plast, tuky, textil, elektro a bioodpad.
Dvakrát za rok se sváží velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad. V obci funguje sběr tříděného
odpadu dům od domu. Obyvatelé jsou motivováni tříděním recyklovatelných odpadů (plasty,
papír a tetrapak) do sběrných pytlů, které obyvatelé označí svým čárovým kódem. Za vytříděný
odpad dostávají občané slevu z poplatku za odpady.

1.4.2

Dopravní infrastruktura

Přes obec Horní Čermná vedou silnice II. třídy, a to II/311 (Lanškroun – Jablonné nad Orlicí –
České Petrovice), která vede severojižním směrem, a silnice II/314 (Dolní Dobrouč – Petrovice –
Dolní Čermná – Horní Čermná), která vede západovýchodním směrem. Tyto komunikace
zabezpečují potřeby dopravy regionálního charakteru a propojují významnější silniční tahy.
Současně zajišťují přímou obsluhu přilehlých objektů.
Přes území obce dále vedou silnice III/31117 (Lanškroun – Dolní Třešňovec - Horní Třešňovec –
Horní Čermná) a III/31118 (Nepomuky – Výprachtice – Čenkovice). Tyto komunikace zajišťují
přímou dopravní obsluhu jednotlivých sídel. Silnice II. a III. třídy jsou v majetku a správě
Pardubického kraje.
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Ostatní komunikace v obci jsou místního a účelového charakteru.

Označení komunikace

Napojení přes

Označení

Lanškroun – Jablonné n. Orlicí – České Petrovice

Horní Čermná

II/311

Dolní Dobrouč – Petrovice – Dolní Čermná – Horní
Čermná

Horní Čermná

II/314

Lanškroun – Dolní Třešňovec – Horní Třešňovec Horní Čermná

Horní Čermná

III/31117

Nepomuky – Výprachtice - Čenkovice

Horní Čermná

III/31118

Tabulka 5 Napojení obce Horní Čermná na hlavní silniční tahy

Obcí neprochází železniční trať. Nejbližší železniční stanice je ve Verměřovicích (7 km),
v Jablonném nad Orlicí (8 km) a Lanškrouně (9 km). Nejbližší napojení celostátní železnice na
mezinárodní koridor je ve stanici Česká Třebová (26 km).
Obcí prochází cyklotrasa č. 4072 (Horní Čermná – Petrovice - Bystřec – Čenkovice), č. 4222
(Damníkov – Lanškroun – Albrechtice – Výprachtice – Buková hora), č. 4223 (Lanškroun –
Mariánská hora – Nepomuky - Jablonné nad Orlicí) a č. 4253 (Mariánská Hora - Petrovice –
Verměřovice – Bystřec – Čenkovice). Tyto cyklotrasy jsou vedeny zejména po silnicích III. třídy
a po nezpevněných cestách.

1.4.2.1 Místní komunikace
Pro místní dopravu se využívají průtahy silnic II. a III. tříd, tyto komunikace umožňují přímou
obsluhu objektů. Na krajské silnice jsou napojeny obslužné místní komunikace různých délek a
parametrů. Na okraji obce mají komunikace charakter cest se zpevněným nebo nezpevněným
povrchem v šířce kolem 2,5 - 3 m vycházející z terénních podmínek a fixované zástavbou.
Kvalita krytů vozovek je rozdílná, od živičných až po nezpevněné cesty. Síť místních komunikací
doplňuje několik bývalých i současných polních cest.

1.4.2.2 Komunikace pro pěší
Většina místních komunikací je charakteru zklidněných komunikací se smíšeným pěším a
motorovým provozem.
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Chodníky jsou v obci vybudovány pouze částečně při silnici II/311, v ostatních částech chodníky
chybějí, především při průtazích krajských silnic. Obec plánuje chodníky v obci postupně
dobudovat.
Z důvodů terénních a kompaktní zástavby existuje v obci několik pěších spojení v samostatných
trasách, které umožňují zkrácení cest.
Zájmovým územím jsou dále vedeny turistické trasy pro pěší, které jsou značeny tradičním
pásovým značením.

1.4.2.3 Statická doprava
Parkování vozidel je realizováno převážně na soukromých pozemcích a v profilu místních
komunikací. Jedno větší parkoviště je v obci u křižovatky silnic II/311 a II/314, několik
parkovacích míst je u budovy obecního úřadu, u základní školy a u Sokolovny. Garážovací stání
jsou reprezentována garážemi na vlastním pozemku.
Obec plánuje v budoucnu zvýšení kapacity parkovacích míst.

1.4.3

Dopravní obslužnost

Jak již bylo uvedeno výše, dopravní dostupnost obce je z hlediska širších vztahů zajištěna
především silnicemi II/311 (Lanškroun – Jablonné nad Orlicí – České Petrovice) a II/314 (Dolní
Dobrouč – Petrovice – Dolní Čermná – Horní Čermná). Tyto komunikace zabezpečují potřeby
obcí v rámci regionu a spojují i významnější silniční tahy.
Přes Horní Čermnou dále vede silnice III/31117 (Lanškroun – Dolní Třešňovec - Horní Třešňovec
– Horní Čermná) a III/31118 (Nepomuky – Výprachtice – Čenkovice).

1.4.3.1 Železniční doprava
Jak již bylo zmíněno výše, železniční trať obcí neprochází. Nejbližší železniční zastávka je ve
Verměřovicích, které jsou vzdálené 3 km, dále v Jablonném nad Orlicí (7 km) a v Lanškrouně
(10 km). V České Třebové (27 km) je napojení na mezinárodní vlakovou dopravu.

1.4.3.2 Autobusová doprava
Hromadná doprava osob je v Horní Čermné řešena prostřednictvím autobusové dopravy. Území
obce je zahrnuto do systému integrované dopravy IREDO. Autobusovou dopravu zajišťuje
společnost ČSAD Ústí na Orlicí, a.s.
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V Horní Čermné je celkem sedm autobusových zastávek:
•
•
•
•
•
•
•

Horní Čermná, křižovatka Mariánská Hora
Horní Čermná, Nepomuky
Horní Čermná, Jednota
Horní Čermná, Sokolovna
Horní Čermná, Krčma
Horní Čermná, U Čerpadla
Horní Čermná, Kalhoty

Nejvíce osob cestuje do Lanškrouna, kde je hodně pracovních příležitostí a sídlí zde i střední
školy a odborná učiliště.
Obec hodnotí dopravní obslužnost jako dostatečnou, a to především v souvislosti s dopravou dětí
do škol a dopravou občanů do zaměstnání.

1.5 Vybavenost
1.5.1

Bydlení

Dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je v Horní Čermné celkem 344 domů, z toho 252
obydlených. Dále statistika uvádí, že 330 je rodinných domů, 8 bytových domů a 6 jsou ostatní
budovy. 232 domů vlastní fyzická osoba, 8 domů obec, 1 dům bytové družstvo a 7 domů je ve
spoluvlastnictví vlastníků bytů. Obydlených bytů je v obci celkem 351, z toho 307 v rodinných
domech, 39 v bytových domech a 5 v ostatních budovách. 235 bytů je ve vlastním domě, 5
v osobním vlastnictví, 37 nájemních a 4 byty jsou družstevní.
V současné době má obec ve vlastnictví 9 budov.
Obec má nedostatek pozemků pro rodinné bydlení. V územním plánu jsou vymezeny lokality pro
rodinné bydlení, tyto pozemky jsou však v soukromém vlastnictví.
V minulých letech proběhly v katastrálním území Horní Čermná pozemkové úpravy, nyní
probíhají v k. ú. Nepomuky.

1.5.2

Školství a vzdělávání

V Horní Čermné je mateřská škola a základní škola. Základní škola se nachází v centru obce a je
určena žákům 1. – 9. třídy. Na druhý stupeň sem dojíždějí i žáci z vedlejší obce Bystřec.
V současné době školu navštěvuje cca 112 žáků. V roce 1992 se k budově dostavěla tělocvična
s horolezeckou stěnou, v roce 2015 proběhla výměna oken v celém areálu školy, zateplení a byla
zhotovena nová fasáda. V roce 2018 byla zhotovená nová sportovní podlaha v tělocvičně.
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Mateřská škola se nachází rovněž v centru obce. V současné době navštěvuje MŠ cca 40 dětí.
První paměti spadají do roku 1813, tehdy byla stavba dřevěná a sloužila jako církevní škola. Zápis
o mateřské škole v kronice je od roku 1955. V roce 1969 byla celá budova rekonstruována. Bylo
také přistavěno 1. patro. Budova MŠ prochází neustálými proměnami. V předchozích letech bylo
rekonstruováno sociální zařízení a neustále je obnovován i interiér MŠ. Budova byla zateplena,
proběhla výměna oken a byla zhotovena nová fasáda.
Mimo mateřské školy sídlí v budově školní jídelna, která je samostatným právním subjektem a
zaujímá větší část prostorů v přízemí. Zajišťuje stravování dětí, personálu MŠ a veřejnosti.

1.5.3

Zdravotnictví

V Horní Čermné sídlí praktický lékař pro děti a dospělé. Za dalšími specializovanými lékaři
dojíždějí občané převážně do Lanškrouna a Ústí nad Orlicí. Nejbližší nemocnice je v Ústí nad
Orlicí. Zdravotnická záchranná služba přijíždí z Lanškrouna.
Z pohledu dostupnosti můžeme hodnotit základní zdravotní péči jako dostatečnou.

1.5.4

Sociální péče

Podmínky pro život seniorů v obci jsou vyhovující. V Horní Čermné má sídlo dům
s pečovatelskou službou, který má kapacitu cca 10 osob a slouží seniorům i lidem s lehkým
tělesným postižením. Pečovatelská služba nabízí pomoc jako např. donášku oběda, donášku
nákupu, zajištění různých pochůzek, pomoc při přípravě a podání jídla, úklid dle potřeby, praní
prádla atd.
Péči o nemohoucí a nemocné občany obstarává Oblastní charita Ústí nad Orlicí se sídlem
v Letohradě. Svoz dětí do speciální základní školy zajišťuje Oblastní spolek ČČK v rámci
projektu Senior doprava ČČK. Domov pro seniory se nachází v Lanškrouně, Červené Vodě,
Žamberku.

1.5.5

Kultura

Obec Horní Čermná žije poměrně bohatým kulturním životem. Kulturu v obci podporují jak
místní spolky, tak i samotná obec. Místní spolky jsou podrobněji popsány v kapitole 1.2.1.3.
Spolková činnost.
Pořádané akce jsou víceméně lokálního významu a charakteru, navštěvují je zejména místní
občané, rekreanti a občané z okolí. Jedná se např. o pálení čarodějnic, masopustní průvod,
každoroční pivní slavnosti, tradiční přípitek se starostou obce a zastupiteli dne 30. 12. atd.
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Spolky ve spolupráci s obcí každoročně pořádají také několik plesů – babský, myslivecký, školní.
Tradicí je myslivecký táborák, který se koná každý rok v polovině července a schází se zde lidé
ze širokého okolí. Další významnou událostí je Setkání Čermných – setkání představitelů a
zastupitelů obcí, které mají v názvu „Čermná“. Tato akce se koná každý rok na jiném místě
v rámci České republiky, a to v obci, která má v názvu „Čermná“.
Významné je partnerství s obcí Edertal (Německo) a Neukolln (Berlín - Německo). Setkání
probíhá na několika úrovních (žáci školy, hasiči, zástupci obcí), příležitostné akce pořádá také
farní sbor Českobratrské církve evangelické.
V obci je provozována veřejná knihovna, která je otevřena jednou týdně a sídlí v budově čp. 94.
V Horní Čermné je v provozu Sokolovna, která slouží jako kulturní dům a konají se zde různé
kulturní a společenské akce (zejména plesy). V Nepomukách je rovněž sídlo kulturního domu, u
kterého v letních měsících funguje letní kino.
K nejvýznamnějším památkám v Horní Čermné patří:
•

Evangelický kostel
Evangelíci se v Čermné ke své víře mohli přihlásit po vydání tolerančního patentu v roce
1781. V prvních letech se k bohoslužbám scházeli po stodolách, ale již v roce 1786
vystavěli svůj první chrám. Náklady stavby činily 470 zlatých, které věřící vybrali mezi
sebou. Jednalo se o prostou a poměrně malou dřevěnou stavbu. Vzhled stavby byl ovlivněn
omezeními danými tolerančním patentem: evangelické kostely nemohly mít věže ani
zvony, jejich vchod nesměl směřovat k ulici. Tento kostelík sloužil svému účelu více než
50 let. Ve 30. letech 19. století již byla stavba značně zchátralá a její velikost navíc
neodpovídala potřebám rozrůstajícího se evangelického společenství. Od roku 1833 začali
tedy čermenští evangelíci shromažďovat finance ke stavbě nového zděného a podstatně
většího chrámu. Základní kámen stavby byl položen 18. července 1836. V následujících
dvou letech pak byla stavba dokončena. I tento kostel ještě podléhal tolerančním
omezením, nemohl tedy mít věž.
Poté, co byli evangelíci v roce 1861 císařským patentem zrovnoprávněni, mohli i čermenští
evangelíci začít uvažovat o stavbě věže. K tomu se však odhodlali až v roce 1884. Věž byla
postavena během jediného roku. O rok později byly na věž pořízeny 3 zvony. Z původních
zvonů se však vlivem událostí první a druhé světové války žádný nedochoval. Jeden ze
současných zvonů je z roku 1924, dva z roku 2001. Interiér kostela byl vždy poměrně
prostý. Během 170 let své existence prošel několika proměnami. Současná výmalba
vychází z nejstarší známé podoby interiéru hornočermenského kostela. Výrazným prvkem
interiéru jsou varhany. Samotný nástroj byl zhotoven v době první světové války,
zrekonstruovaná zdobená varhanní skříň je však ještě starší.
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•

Poutní kostel Narození Panny Marie
Katolický kostel leží v katastru převážně evangelické obce Horní Čermná. Farností proto
náleží do Dolní Čermné. V roce 1857 byl na Mariánské hoře, kde se také říká Na Vrších,
postaven pískovcový sloupek s obrázkem Panny Marie Zellenské. Nyní je umístěn před
hlavním oltářem. V r. 1864 zde byla postavena kaple, jejíž presbytář stojí teď uprostřed
kostela. Poněvadž kaple nestačila velikým zástupům poutníků, byl v r. 1875 nad jejím
presbytářem postaven současný kostel. Tomu místu se začalo říkat Mariánská hora asi po
zázračné události, kdy zbožný sedlák daroval v následujících letech pozemky katolické
farnosti pro stavbu kostela. Slavné poutě se na Mariánské hoře konají od roku 1885, kdy je
ustanovil hradecký biskup k poctě tisícího výročí smrti sv. Metoděje. Za německé okupace
pak byly poutě zakázány, po osvobození byly obnoveny, konaly se i přes nepřízeň
komunistických úřadů a konají se tu nepřetržitě až do dnešních časů.
•

Hřbitůvek Jednoty bratrské

•

Památník obětem 1. světové války v Nepomukách

•

Památník obětem 1. a 2. světové války v Horní Čermné

Sport a volnočasové aktivity

1.5.6

Jak již bylo zmíněno výše, obec Horní Čermná žije poměrně bohatým spolkovým životem. Je zde
aktivních mnoho spolků, které jsou zaměřené na sport či na kulturu. Jedná se o tyto spolky:
•

SDH Horní Čermná

•

SDH Nepomuky
Mezi činnosti obou výše uvedených sdružení patří aktivity v oblasti požární ochrany,
účast na požární ochraně obce, preventivně-výchovné činnosti, práce s mládeží a
výchova budoucích členů požárních jednotek. Sbory v Horní Čermné i Nepomukách
pořádají různé společenské a kulturní akce a účastní se soutěží v požárním sportu.
V současné době má SDH Horní Čermná 112 členů a SDH Nepomuky 33 členů.

•

Český zahrádkářský svaz
Činnost členů spočívá zejména v podzimním moštování ovoce.

•

Český červený kříž Nepomuky
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•

Myslivecký spolek Horní Čermná – Nepomuky
Členové každoročně pořádají táborák s mysliveckou kuchyní a ples. Starají se o
přikrmování zvěře, prevenci střety zvěře s motorovými vozidly, vedou kroužek
myslivecké mládeže.

•

Hokejový klub Horní Čermná

•

Horolezecký klub Horní Čermná

•

Loutkářský soubor Kašpárek
Členové se pravidelně scházejí na své stálé scéně, každoročně nastudují českou
pohádku, připravují kostýmy, kulisy. Pohádky mají vždy několik repríz.

•

H.C. Foosball z.s.
Členové každoročně pořádají charitativní turnaj ve stolním fotbale a benefiční
hudební festival „Stežník“.

•

Klub důchodců Horní Čermná
Členové klubu důchodců se scházejí každý lichý pátek v místní Sokolovně.
Každoročně pořádají „Ostatkové posezení“, zájezdy.

•

Spolek přátel Rixdorfu

Dále se v obci pravidelně koná cvičení, a to pro seniory, pro matky s dětmi a 3 x týdně pro ženy.

1.6 Životní prostředí
1.6.1

Geologie a geomorfologie

Katastrální území Horní Čermná patří geomorfologicky do provincie České vysočiny, soustavy
Krkonošsko-jesenické a Orlické podsoustavy. Území obce Horní Čermná se pak řadí do celku
Podorlické pahorkatiny, podcelku Žamberská pahorkatina a okrsku Čermenské pahorkatiny, v
severovýchodní části sem zasahuje Rokytnická pahorkatina. Jihovýchodní část území obce Horní
Čermná je řazeno do Jesenické podsoustavy, do celku Zábřežské vrchoviny, podcelku
Drozdovské vrchoviny a okrsku Zborovské vrchoviny. Poměrně rovinatý terén v okolí obce Horní
Čermná se směrem k jihovýchodu (přibližně od obce Nepomuky) zvedá do maximální výšky 630
m. n. m. s charakteristickými zaříznutými údolími vodních toků. Nejnižším bodem území je výtok
vodního toku Čermná z katastrálního území v nadmořské výšce 410 m. n. m.
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Čermenskou pahorkatinou prochází hlavní evropské rozvodí. Jižním směrem od linie rozvodí je
území odvodňováno Moravskou Sázavou k řece Moravě, severně od rozvodí odtéká voda
Čermnou k Tiché Orlici.
Z geologického hlediska se na katastrálním území obce vyskytují nejčastěji jíly, prachovce,
slínovce a vápence a v nivách vodních toků sedimentární horniny pro ně typické (hlína, písek,
štěrk). Nejfrekventovanějším půdním typem jsou kambizem modální a hnědozem slabě oglejená.
V údolích vodních toků se vyskytuje i glej modální.

1.6.2

Klima a vodstvo

Podle Quittovy klimatické klasifikace leží velká část území obce Horní Čermná v mírně teplé
oblasti MT2, místní část obce Nepomuky pak spadá částečně ještě do MT7 mírně teplé oblasti a
do chladné podoblasti CH7.

Obrázek
Mapaklimatických
klimatickýchoblastí
oblastí
Tabulka 63 Mapa

Vodní tok Čermná odvodňuje území obce Horní Čermná a městyse Dolní Čermná. Délka toku
činí zhruba 13,7 km. Pramení v nadmořské výšce kolem 580 m. n. m. v polích u obce Výprachtice.
Odtud stéká do místní části Nepomuky spadající pod obec Horní Čermná v místech, kde byl
vybudovaný suchý poldr. Poté protéká samotnou obcí Horní Čermná, kde se do něj vlévá Bájský
potok. Poté protéká potok obcí Horní Čermná a dostává se na území městyse Dolní Čermná. Na
území městyse se potok vlévá do Čermenského rybníku, kde se k němu připojuje i tok Bobravka
dlouhý 3,24 km. Poté Čermná protéká městysem a u Petrovic se do něj vlévá další bezejmenný
tok. Tok Čermná je levostranným přítokem Tiché Orlice, kam se vlévá po dalších 1200 metrech
a spadá do povodí Labe.
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Katastrálním územím obce Horní Čermná protéká také tok Moravská Sázava spadající do povodí
Moravy. Moravská Sázava protéká pouze extravilánem obce a ani žádné její menší přítoky
nezasahují do intravilánu obce, proto nezpůsobuje škody v obci a není zahrnuta v povodňovém
plánu.

1.6.3

Zemědělství a lesnictví

Z přiložených ortofotomap z 50. let a ze současnosti je patrné, že co se týče rozsahu lesních
porostů, nedošlo k žádným větším změnám.

Obrázek 4 Porovnání ortofotomapa 50. léta a aktuální

Pokrytí katastru obce lesy, loukami, ornou půdou se od roku 1993 (od této doby jsou k dispozici
statistické údaje) mírně změnilo. Jak je vidět z níže uvedené tabulky, malinko se zvětšila celková
výměra katastru, zvětšil se podíl trvalého travního porostu, ale výrazně se snížil podíl orné půdy.
Mírně se zvýšila plocha lesního pozemku, vodní plocha, zastavěná plocha a nádvoří a ostatní
plocha.
Rok 1993

Rok 2000

Rok 2018

Celková výměra (ha)

1766,99

1766,60

1767,06

Zemědělská půda (ha)

874,65

875,37

843,34

Orná půda (ha)

559,83

543,99

475,92

Chmelnice

-

-

-

Vinice

-

-

-

Zahrada

49,79

49,48

53,66

Ovocný sad

5,07

5,13

5,31
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Trvalý travní porost

259,97

276,77

308,46

Nezemědělská půda
(ha)

892,33

891,22

923,72

Lesní pozemek

808,62

808,54

828,14

Vodní plocha

5,59

5,74

9,30

Zastavěná plocha a
nádvoří

12,56

12,63

13,53

Ostatní plocha

65,57

64,31

72,75

Tabulka 7 Zastoupení půdy v obci Horní Čermná

Katastrální území obce je nejvíce pokryto lesním pozemkem (47 %) a ornou půdou (27 %). Další
významné zastoupení má trvalý travní porost (17 %) a ostatní plocha (4 %). Zahrada má
zastoupení cca 3 %, zastavěná plocha a nádvoří 1% a vodní plocha také 1 %. Ovocný sad má po
zaokrouhlení zastoupení 0 %.

Zastoupení pozemků v obci Horní Čermná
v r. 2018
Ostatní plocha
4%

Zastavěná plocha a
nádvoří
1%
Vodní plocha
1%

Orná půda
27%
Lesní pozemek
47%
Trvalý travní
porost
17%

Zahrada
Ovocný 3%
sad
0%

Graf 11 Zastoupení pozemků v obci Horní Čermná

1.6.4

Jakost a zdroje vod

Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.4.1.1., obec Horní Čermná je součástí skupinového vodovodu
Lanškroun – Albrechtice – Sázava – Žichlínek – Lubník – Dolní Třešňovec – Horní Třešňovec
– Dolní Čermná – Horní Čermná – Petrovice. Provozovatelem skupinového vodovodu jsou
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
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Skupinový vodovod využívá několik zdrojů vody. Nejbližší vodní zdroje se nacházejí přímo na
katastru obce Horní Čermná.
Do k. ú. Horní Čermná zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje 1. a 2. stupně Horní Čermná a
ochranné pásmo vodního zdroje Horní Třešňovec.
Zdroje vody pro skupinový vodovod Lanškroun jsou mj. hydrogeologické vrty V2, V3, V4, V4a,
V4b, V5a v jímacím území Horní Čermná.
V jímacím území Horní Čermná se nacházejí následující vrty:
Vrt V-2 byl jako první ze skupiny vrtů realizován v roce 1960. Je situován v prostoru čerpací
stanice vodovodu. Je hluboký 181 m.
Vrt V-3 byl realizován v roce 1966. Je situován na západním okraji obce Horní Čermná a je
hluboký 281 m.
Vrt V-4 byl dokončen v roce 1979. Je situován ve střední části obce v údolní nivě na levém břehu
Čermné, je hluboký 285 m.
Vrt V-4a byl realizován v roce 1978. Je situován ve vzdálenosti cca 15 m od vrtu V4, je hluboký
55 m.
Vrt V-4b byl realizován v roce 1985. Z hlediska stavebního se jedná o vrt 70 m hluboký.
Vrt V-5a byl vyhlouben v roce 1983. Z hlediska stavebního se jedná o vrt 62 m hluboký.
Obec leží v blízkosti hranic CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod) Východočeská
křída a CHOPAV Žamberk – Králíky.

1.6.5

Protipovodňová opatření

Na území obce Horní Čermná lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů
přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenou
povodní z déletrvajících regionálních srážek mohou být zasaženy všechny toky, avšak riziko je
vyšší u významnějších vodních toků. Na většině drobných vodních toků a v horních povodích
větších toků může dojít k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity
a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období. Situaci na toku Čermná velmi zlepšil
vybudovaný poldr u místní části Nepomuky. Výrazně ohrožující tudíž zůstává Bájský potok. Při
intenzivních lokálních srážkách je řada částí obce ohrožována splachy z polí nacházejících se na
svazích, když dochází ke koncentraci přívalových vod a materiálu na obecních komunikacích a
lesních stezkách.
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Obec Horní Čermnou může ohrozit tok Čermná a Bájský potok. Katastrálním územím obce
protéká také řeka Moravská Sázava. Tato řeka ovšem protéká pouze extravilánem obce, na
intravilán obce nemá vliv.
V obci Horní Čermná se nacházejí tři hlásné profily, a to:
•
•
•

hlásný profil C Horní Čermná (Bájský potok) - na mostní konstrukci u č. p. 303
hlásný profil C Horní Čermná HP1 (Čermná) - na mostní konstrukci u č. p. 236
hlásný profil C Horní Čermná HP2 (Čermná) - za č. p. 54

Na území obce Horní Čermná má vodní tok Čermná oficiálně stanovené záplavové území včetně
aktivní zóny ZÚ, které bylo vyhlášené Okresním úřadem Ústí nad Orlicí dne 26. 6. 2001. Vodní
tok Moravská Sázava má na území obce Horní Čermná (místní části Nepomuky) stanovené
záplavové území včetně aktivní zóny ZÚ, které bylo vyhlášeno Krajským úřadem Pardubického
kraje a nabývá platnost od 10. 4. 2015. Jak již bylo uvedeno výše, záplavové území Moravské
Sázavy neohrožuje intravilán obce.

Obrázek 5 Vodní toky na území obce Horní Čermná

Jak již bylo uvedeno, na území obce Horní Čermná v místní části Nepomuky se nachází
protipovodňový suchý poldr, který významně pomohl snížit extrémní průtoky na vodním toku
Čermná.
Obec Horní Čermná má zpracován digitální povodňový plán, který je k nahlédnutí na webových
stránkách obce.
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1.6.6

Nerostné bohatství

Území Lanškrounska není nijak bohaté na nerostné suroviny, přesto se zde nachází několik ložisek
nerostných surovin včetně chráněných ložiskových území. Na katastru obce Horní Čermná se
však žádné chráněné ložiskové území nenachází.

1.6.7

Ochrana ovzduší

Významní znečišťovatelé se na katastru obce nenacházejí. V oblasti ORP Lanškroun (kromě
města Lanškroun) je ovzduší všeobecně hodnoceno jako dobré.
Imisní limity stanovuje zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. a vyhláška o způsobu posuzování
a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při
smogových situacích 330/2012 Sb.
V minulých letech proběhla plynofikace obce, což přispělo ke snížení vypouštění škodlivých
látek do ovzduší.

1.6.8

Ochrana přírody

Na katastru obce Horní Čermná se nachází evropsky významná lokalita NATURA 2000
(Moravská Sázava). Předmětem ochrany jsou smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a
boreální Evropy; bučiny asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum. Tato EVL se nachází na
ploše 290,8 ha katastru obce.
Na území obce Horní Čermná a na katastrálním území Horní Čermná se nacházejí tři památné
stromy (z toho jedno stromořadí).
Za památné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí, je možné prohlásit dřeviny vynikající svým
vzrůstem, věkem, významné krajinné dominanty, zvlášť cenné introdukované dřeviny a dřeviny
historicky cenné, které připomínají historické události nebo jsou s nimi spojeny různé pověsti a
báje.
Název
Lípa u Dušků
Lipová alej
na křížové cestě
Vlastimilova lípa

Obec
Horní Čermná
Horní Čermná

Katastrální území
Horní Čermná
Horní Čermná

Číslo pozemku
693
4 pozemky

Horní Čermná

Horní Čermná

419

Tabulka 8 Přehled památných stromů v Horní Čermné

Dalšími prvky ochrany přírody jsou prvky územního systému ekologické stability (ÚSES).
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Obcí Horní Čermná prochází nadregionální biokoridor K 82 Boršov, Loučský les a okrajově K
92. Na nadregionálním biokoridoru K 82 leží v lesním masivu v k. ú. Nepomuky regionální
biocentrum RBC 354 Albrechtice.
Prvky lokálního významu jsou biocentra vložená na trasách nadregionálního biokoridoru (8201,
8202, 8205, 8206, 8207), lokální biokoridory č. 6, 8, 11, 16, 20 a lokální biocentra na trasách
lokálních biokoridorů: 2, 3, 7, 13, 14, 15, 20.
Do řešeného území zasahuje nadregionální biokoridor K 82 Boršov, Loučský les – K 80 včetně
ochranné zóny, která byla upřesněna dle konkrétních podmínek. Na trase tohoto biokoridoru bylo
v obci Horní Čermná vymezeno 5 lokálních biocenter.
Na lokální úrovni byly v území vymezeny biokoridory sledující údolnice vodotečí Čermné a
Bájského potoka mimo zastavěnou část obce Horní Čermná a dále lesoluční biokoridor
procházející územím ve směru sever - jih, s vloženými biocentry zahrnujícími hodnotné části
území.

1.6.9

Veřejná zeleň

Veřejnou zeleň představují plochy veřejných prostranství, zejména plochy veřejné zeleně v
sousedství objektů občanského vybavení a u drobných památek církevní architektury. Do údržby
zeleně investuje obec každoročně nemalé finanční prostředky.
Zeleň se na katastru obce nachází v dostatečném množství a podíl zeleně v obci se od roku 1993
postupně mírně zvyšuje. Trvalý travní porost pokrýval v roce 1993 plochu 259,97 ha (15 %),
v roce 2000 plochu 276,77 ha (16 %) a v roce 2018 plochu 308,46 ha (17 %).

1.6.10

Ekologická stabilita krajiny

Stav krajiny z hlediska její vyváženosti a rovnováhy je vyjadřován koeficientem ekologické
stability.
Koeficient ekologické stability stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních
krajinotvorných prvků v daném území. Mezi stabilní prvky patří lesy, trvalé travní porosty, sady,
zahrady, vinice, chmelnice a vodní plochy, mezi nestabilní prvky patří orná půda, zastavěné
plochy a ostatní plochy. Hodnoty koeficientu ekologické stability menší nebo rovné 0,10
dosahují území s maximálním narušením přírodních struktur; 0,10 – 0,30 území nadprůměrně
využívaná se zřetelným narušením přírodních struktur; 0,31 – 1,00 území intenzívně využívaná,
zejména zemědělskou velkovýrobou; 1,01 – 2,99 celkem vyvážená krajina, v níž jsou technické
objekty a člověkem využívané plochy relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami;
hodnoty 3,00 a více dosahuje přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky
stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem.
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V roce 2017 mělo katastrální území obce Horní Čermná koeficient ekologické stability 2,14, což
je krajina celkem vyvážená, v níž jsou technické objekty a člověkem využívané plochy relativně
v souladu s dochovanými přírodními strukturami.

1.6.11

Staré ekologické zátěže

Za starou ekologickou zátěž považujeme závažnou kontaminaci horninového prostředí,
podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými
látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a
aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.). Zjištěnou kontaminaci můžeme považovat za starou
ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám.
Kontaminovaná místa mohou být rozmanitého charakteru – může se jednat o skládky odpadů,
průmyslové a zemědělské areály, drobné provozovny, nezabezpečené sklady nebezpečných
látek, bývalé vojenské základny, území postižená těžbou nerostných surovin nebo opuštěná a
uzavřená úložiště těžebních odpadů představující závažná rizika.
Na území obce Horní Čermná není evidováno žádné místo staré ekologické zátěže.

1.7
1.7.1

Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce

Obec Horní Čermná je obcí I. typu (obec s „běžným“ obecním úřadem). V čele úřadu stojí
starosta. Obecní úřad tvoří starosta (uvolněný pro výkon funkce), místostarosta (neuvolněný pro
výkon funkce), dva administrativní pracovníci obecního úřadu a čtyři techničtí pracovníci.
Výkonným orgánem obce je rada obce, která má pět členů. Zastupitelstvo obce má patnáct členů.
Obec Horní Čermná zřizuje mateřskou školu a základní školu. Mateřskou školu v současné době
navštěvuje cca 40 dětí. Mateřská škola spolu se základní školou pořádá mnoho akcí, které jsou
tematicky spojeny s nějakou událostí. Základní školu (1. – 9. třída) v Horní Čermné navštěvuje
cca 115 žáků. Na druhý stupeň ZŠ dojíždí hodně žáků ze sousední obce Bystřec.
Obec je také zřizovatelem školní jídelny, která zajišťuje stravování pro žáky a pracovníky školy
a také pro veřejnost.

1.7.2

Hospodaření - majetek obce

V letech 2014 – 2019 (kromě roku 2015) byl schválen rozpočet schodkový (krytý prostředky
z minulých let). V průběhu roku se samozřejmě rozpočet mění v závislosti na schválených
rozpočtových opatřeních.
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Rozpočet obce Horní Čermná
na roky 2014 - 2019
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Graf 12 Schválené rozpočty obce Horní Čermná na roky 2014 - 2019

1.7.3

Bezpečnost

V Horní Čermné nepůsobí obvodní oddělení Policie ČR, obec nemá ani obecní policii. Vzhledem
k velikosti obce není potřeba tuto činnost zajištovat.
Horní Čermná patří svojí územní působností pod obvodní oddělení policie ČR Lanškroun.
Obvodní oddělení Policie ČR Lanškroun mělo v lednu 2019 index kriminality (tj. počet
spáchaných trestných činů za zvolené časové období na daném území, přepočtený na 10 tisíc
obyvatel) 13,3, což je 286. místo v rámci ČR (pořadí podle indexu kriminality od nejvyššího
k nejnižšímu) z celkového počtu 522, jedná se tedy o celkem bezpečné místo v rámci ČR.
V obci Horní Čermná působí jednotka sboru dobrovolných hasičů.
V Horní Čermné jsou informace o krizovém stavu (také informace o plánovaných odstávkách
vody, přerušení dodávek elektrické energie, příp. plynu, uzavírkách místních komunikací,
termínech zasedání zastupitelstva, konání kulturních a společenských akcí, apod.) zveřejňovány
na úřední desce obce, na vývěskách, na webových stránkách obce, nebo prostřednictvím místního
rozhlasu. Pozvánky na tyto akce a informace o činnosti obce jsou rovněž zveřejňovány ve
Zpravodaji Horní Čermné, který vydává obec šestkrát ročně v nákladu 500 ks.
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1.7.4

Vnější vztahy a vazby obce

Horní Čermná je členem Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou, Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, Euroregionu Glacensis a Spolku přátel Rixdorf. Obec
má schválenou územní působnost v MAS Orlicko.
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko je společenstvím dvanácti obcí,
jejichž společným cílem je koordinace, ochrana a prosazování společných zájmů a rozvoj
regionu. V rámci meziobecní spolupráce řešila Horní Čermná několik projektů, např.
telekomunikační služby, opravy drobných památek, protipovodňová opatření aj. Přínosem
meziobecní spolupráce je zejména možnost konzultace podobných problémů s ostatními obcemi,
nalezení společných cílů a získání i lepších cenových nabídek. V rámci členství v DSO
Mikroregion Severo-Lanškrounsko, který je zapojen do projektu Centra společných služeb,
využívá obec i poradenské a dotační služby.
DSO Pod Bukovou horou je dobrovolný svazek obcí v okresu Ústí nad Orlicí, jehož sídlem
je Dolní Čermná a cílem koordinace jednotlivých potřeb obcí v oblasti regionu. DSO byl založen
v roce 2002. Velkým společným projektem byla plynofikace obcí. V současné době jsou ve
svazku tři obce (Horní Čermná, Dolní Čermná, Petrovice) a zásadní akcí byla výstavba
kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná.
Partnerskou obcí Horní Čermné je obec Edertal v Německu.
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2. Vazba mezi analytickou a návrhovou částí
Každý strategický plán rozvoje obce by měl tedy obsahovat tři vzájemně provázané oddíly:
•

analytickou část,

•

návrhovou část,

•

implementační část.

Analytická část poskytuje odpovědi na to, proč stanovit jednotlivé cíle. Zároveň podává
objektivní pohled na současnou situaci obce. Jde o komplexní sociálně ekonomickou analýzu
postavenou na statistických datech, analýzu potřeb a preferencí občanů. Jednoduchý shrnující
přehled aktuální situace obce pak poskytuje SWOT analýza, tedy analýza silných a slabých
stránek, příležitostí a hrozeb obce, jež se opírá o veškerá uvedená analytická zjištění.
Návrhová část je klíčovou pasáží strategického dokumentu, neboť určuje, co chce obec ve
stanovené (většinou střednědobé) časové lhůtě dosáhnout. Návrhová část je zarámována vizí. Vize
vychází z historického zařazení obce v regionu a její vazby na okolí. Respektuje přírodní či
územní podmínky obce.

Obrázek 6 Přechod mezi analytickou a návrhovou částí
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Návrh na postup v následujících oblastech:

1.

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
a. Opravy, rekonstrukce a zlepšení kvality místních komunikací, parkovišť a mostů
včetně dopravního značení
b. Příprava pozemků pro výstavbu RD
c. Rekonstrukce, opravy, rozšíření a údržba veřejného osvětlení
d. Rozšíření kanalizace
e. Vybudování sběrného místa
f. Vybudování, úpravy a rozšíření prostor pro skladování komunální techniky a
pořízení komunální techniky
g. Pasporty
h. Bezpečnost silničního provozu (snižování rychlosti, ostrůvky, přechody,
chodníky, apod.)
i. Posílení dopravní obslužnosti

2.

OBČANSKÁ VYBAVENOST
a. Výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba obecních budov a budov pro zájmovou a
spolkovou činnost a jejich vybavení
b. Oprava a rekonstrukce hřbitova
c. Výstavba, rekonstrukce, oprava a údržba sportovišť a jejich vybavení
d. Vybudování, údržba, rekonstrukce, oprava a provoz dětských hřišť,
odpočinkových zón a cvičiště pro psy
e. Obnova a úprava veřejných prostranství a zeleně
f. Pořízení informačních tabulí a směrovek
g. Údržba a rozšíření protipovodňových opatření, varovného systému a rozhlasu
h. Pořízení vybavení pro JSDHO
i. Rekonstrukce hasičské zbrojnice

3.

CESTOVNÍ RUCH, KULTURA, SPORT, OSVĚTA
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Zbudování turistických a cyklistických tras, naučných stezek a příslušenství
Opravy památek
Péče o krajinu
Zkvalitnění a navýšení stravovacích a ubytovacích kapacit
Zajištění a podpora potravinové obslužnosti
Prezentace obce na regionální úrovni
Podpora a rozvoj kulturního života a spolkové činnosti
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3. SWOT analýza
SWOT analýza je technika umožňujících poznání zkoumané problematiky (vnitřní i vnější
souvislosti).
SWOT je zkratkou z anglických slov:
•
•
•
•

Strengths (silné stránky – přednosti)
Weaknesses (slabé stránky – nedostatky)
Opportunities (příležitosti)
Threats (hrozby).

Strengths – klady, pozitivní východiska a charakteristiky pro danou celkem svazku nebo oblast.
Weaknesses – zápory, především negativní vnitřní podmínky nebo východiska rozvoje.
Opportunities – současné nebo budoucí podmínky a jevy v prostředí, které, pokud nastanou,
budou mít pozitivní dopad na rozvoj oblasti.
Threats – současné nebo budoucí podmínky a jevy v prostředí, které, pokud nastanou, budou mít
negativní dopad na rozvoj oblasti.
Tato analytická metoda především:
• shrnuje poznatky analytické části
• zřetelně ilustruje hlavní závěry analýz
• umožňuje hledání souvislostí
• umožňuje posuzovat možnosti změn hrozeb na příležitosti
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SWOT analýzy – obec Horní Čermná

SWOT Technická a dopravní infrastruktura
Silné stránky
Slabé stránky
• Dobrá dostupnost do blízkého města
• Neuspokojivý stav technické
(ORP)
infrastruktury
• Vyhovující frekvence spojů dopravní
• Nárůst dopravy a zvyšující se
obslužnosti s okolními sídly
ohrožení chodců a cyklistů
• Existence plynovodu v obci
• Absence chodníků, bezpečnostních
prvků, cyklostezek
• Dostatečná vodovodní síť
• Nevyhovující stav mostků
• Výstavba poldru
• Nevyhovující stav některých
komunikací
• Neuspokojivý stav obecních budov
• Absence sběrného místa
• Nevyhovující stav veřejného
osvětlení
• Nedostatečná kanalizační síť
• Oficiálně stanovené záplavové území
• Nedostačující parkovací kapacita
Příležitosti
Ohrožení
• Vybudování chodníků a
• Migrace obyvatel z obce
bezpečnostních prvků
• Zhoršující se bezpečnost chodců a
cyklistů
• Rekonstrukce a opravy mostků
• Rekonstrukce a opravy komunikací
• Zhoršování stavu technické
infrastruktury
• Rekonstrukce, oprava a rozšíření
veřejného osvětlení
• Rekonstrukce, opravy a úpravy
obecních budov
• Vybudování sběrného místa
• Rozšíření kanalizační sítě
• Rozšíření parkovací kapacity
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SWOT Občanská vybavenost
Silné stránky
• Dlouhodobě stabilní hospodaření
s obecními prostředky
• Fungující mateřská škola a základní
škola
• Ordinace praktického lékaře
• Dům s pečovatelskou službou
• Fungující obecní knihovna, pošta a
dva obchody

Slabé stránky
• Nedostatečné zázemí pro sportovní a
nesportovní volnočasové aktivity
• Pokles počtu žáků na základní škole
• Nevyhovující stav sportovního
areálu včetně koupaliště a
technického zázemí
• Nevyhovující stav školního hřiště
• Nevyhovující stav kulturních
zařízení a vybavení
• Nedostatek pozemků na výstavbu
rodinných domů
• Neupravená zeleň v některých
částech obce

Příležitosti
Ohrožení
• Podpora sportovních a nesportovních
• Migrace obyvatel z obce
volnočasových aktivit
• Pokles počtu občanů v produktivním
věku
• Podpora či rozšíření činnosti
místních spolků
• Nedostatečné množství investic do
• Podpora školských zařízení
modernizace OV (limitováno
rozpočtem obce a dostupností dotací)
• Rekonstrukce a oprava sportovního
areálu včetně koupaliště a
• Pokles kvality občanské vybavenosti
technického zázemí
• Rekonstrukce a oprava kulturních
zařízení a jejich vybavení
• Stabilizace, příp. navýšení počtu
trvale bydlících obyvatel
• Výsadba a úprava zeleně, pořízení
techniky na údržbu zeleně
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SWOT Cestovní ruch, kultura, sport, osvěta
Silné stránky
• Dobrá kvalita životního prostředí
• Evropsky významná lokalita
NATURA 2000
• Růst počtu obyvatel
• Stabilizace průměrného věku
obyvatel v posledních letech
• Příznivá vzdělanostní struktura
• Hustá síť turistických tras včetně
cyklotras
• Turistický cíl Mariánská hora a
Sázavské údolí
• Udržování dobrých vztahů
s partnerskou obcí
• Aktivní spolkový život
Příležitosti
• Zvyšování ubytovacích a
stravovacích kapacit
• Zkvalitnění prezentace území na
regionální úrovni
• Rekonstrukce a oprava sportovního
areálu včetně koupaliště a
technického zázemí
• Výstavba, rekonstrukce a opravy
kulturních zařízení včetně vybavení
• Zlepšování úrovně služeb pro
návštěvníky
• Orientace na šetrné formy
cestovního ruchu
• Podpora či rozšíření činnosti
místních spolků

Slabé stránky
• Nedostatečné zázemí pro sportovní a
nesportovní volnočasové aktivity
• Nedostatečná kapacita dětských hřišť
• Absence stravovacího zařízení
• Nedostatečná ubytovací kapacita

Ohrožení
• Upřednostňování jiných turisticky
zajímavějších lokalit
• Migrace obyvatel v produktivním
věku z obce
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Komentář výsledků SWOT analýzy obce
Z výsledků SWOT analýzy vyplývá, že území obce je místem s dobrou kvalitou životního
prostředí, které je vhodné pro odpočinek, rekreaci a sportovní vyžití. Nachází se zde spíše méně
významné kulturní památky. Pro turisty je hlavním lákadlem rozhledna Mariánská hora a
Sázavské údolí, obec je vhodným výchozím bodem pro pěší turistiku. Dostupné jsou turistické
lokality v blízkém okolí, a to navzdory skutečnosti, že zde chybí železniční trať. Negativem je
však nedostatečná stravovací a ubytovací kapacita.
V obci fungují dva obchody s potravinami a smíšeným zbožím, je zde pošta, ordinace praktického
lékaře, mateřská i základní škola.
Elektřina, vodovod a plynovod jsou v obci zavedeny. Větší část obce je odkanalizovaná. Kvalita
místních komunikací je průměrná. Rozsah a kvalita infrastruktury je samozřejmě zásadně
ovlivněna finančními možnostmi obce.
Nabídka zaměstnání v samotné obci není velká, lidé dojíždějí za prací do blízkých měst a obcí.
Co se ovšem jeví jako nedostatečně zajištěné, jsou sociální služby, a to jak terénního, tak
pobytového charakteru.
Současný vývoj obce je dle zástupců obce považován jako dobrý. Za slabou stránku je považován
zvyšující se průměrný věk obyvatel.
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II. NÁVRHOVÁ ČÁST
Strategická vize obce je definována zejména na základě výsledků a závěrů předchozích bodů
analytické části a také na základě jednání se starostou a zastupiteli obce. Naplnění vize bude
dosaženo realizací tohoto strategického plánu rozvoje a na něj navazujících dokumentů, zejména
akčních plánů na jednotlivé roky.
Oblasti rozvoje ve svém součtu kompletně pokrývají veškerou problematiku obce. Priority
(prioritní oblasti rozvoje) vymezují několik klíčových směrů rozvoje, které jsou pro rozvoj obce
společné. Jejich vymezení je důležité pro větší koncentraci úsilí obce do několika málo oblastí,
které mohou přinášet efekty v rozvoji nebo řešení jejích problémů. Součástí formulování
jednotlivých prioritních oblastí rozvoje je také formulace dlouhodobých strategických cílů, které
stanovují cílový stav, kterého by chtěla obec dosáhnout. Jednotlivá opatření popisují kroky,
kterými lze dosáhnout naplnění stanovených strategických cílů, a každé opatření se skládá
z dílčích aktivit, jejichž uskutečnění vede k realizaci opatření.

1. Vize
Na základě charakteristických rysů obce, diskusí uvnitř obce, tj. se starostou, zastupiteli i občany
obce, a provedené SWOT analýzy, byla pro obec formulována následující strategická vize:

Horní Čermná – Buďme tím, čím chceme být. Obcí inspirující a
přívětivou k obyvatelům všech věkových skupin, obcí s čistým a
bezpečným místem pro bydlení, vzdělání a sport, obcí s moderní
infrastrukturou, ale se zachovalým venkovským charakterem.
Nehledejme důvody, proč to nejde, ale pojďme hledat způsoby, jak
tohoto cíle dosáhnout.

2. Prioritní oblasti rozvoje
Cílem tohoto dokumentu je formulovat strategii dalšího rozvoje obce tak, aby byl naplněn účel
jeho založení. V návaznosti na náměty obce na oblasti spolupráce, výstupy SWOT analýzy a
formulovanou strategickou vizi proto byly starostou a zastupiteli obce definovány celkem tři
následující prioritní oblasti rozvoje obce.
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1. Technická a dopravní infrastruktura
2. Občanská vybavenost
3. Cestovní ruch, kultura, sport, osvěta
Jednotlivé prioritní oblasti kopírují oblasti použité ve SWOT analýze. Vymezují klíčové směry
rozvoje, které jsou dané pro rozvoj obce. Jejich vymezení je důležité pro větší koncentraci úsilí
obce do několika oblastí, které mohou přinášet efekty v rozvoji nebo řešení jeho problémů.
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3. Strategické cíle, opatření, aktivity
V návaznosti na výše uvedené tři prioritní oblasti rozvoje obce byly starostou a zastupiteli obce
stanoveny následující strategické cíle, opatření a na ně navazující konkrétní aktivity.
Ke každé aktivitě je uveden její popis.

Oblast rozvoje

1. Technická a dopravní infrastruktura

Obec bude prostředím pro kvalitní život občanů s dostatečnou a
kvalitní technickou a dopravní infrastrukturou.
1.1 Výstavba, správa, rekonstrukce, opravy a údržba technické
Opatření
a dopravní infrastruktury
Opravy, rekonstrukce a zlepšení kvality místních komunikací,
Aktivita
parkovišť a mostů včetně dopravního značení
Opravy a rekonstrukce místních komunikací, parkovišť a mostů jsou jednou z hlavních priorit
obce. S problematikou místních komunikací je samozřejmě spojena i otázka dopravního
značení, které na některých místních komunikacích není dostatečné nebo je neúplné. Rozsah a
kvalita této infrastruktury jsou závislé především na finančních možnostech obce.
Příprava pozemků pro výstavbu RD – výstavba komunikací a
Aktivita
inženýrských sítí
V této aktivitě je zahrnuta výstavba komunikací a inženýrských sítí na pozemcích určených pro
výstavbu rodinných domů. Příprava pozemků pro výstavbu nových rodinných domů je důležitou
oblastí, kterou by chtěla obec v budoucnu řešit.
Rekonstrukce, opravy, rozšíření a údržba veřejného osvětlení
Aktivita
Veřejné osvětlení je obecně nejstarší veřejnou službou. Pravidelná údržba včetně nutných oprav
je pro obec poměrně finančně náročnou záležitostí. Provádění pravidelné údržby je důležité
zejména z pohledu její životnosti a výše finančních nákladů vynakládaných na její provoz. U
veřejného osvětlení, které již překročilo hranice své životnosti, je možné kompletní rekonstrukcí
dosáhnout vysokých úspor nákladů na elektrickou energii i na pravidelnou údržbu této
infrastruktury.
Rozšíření kanalizace
Aktivita
Obec je z velké části odkanalizovaná. Obec plánuje v budoucnu vybudovat kanalizaci i v dalších
částech, kde kanalizace dosud není. Zavedení kanalizační sítě je však finančně náročné, je proto
závislé z velké části na finančních možnostech obce a na možnosti získání dotace.

Cíl

Aktivita

Vybudování sběrného místa

Odpadové hospodářství je jedním ze stěžejních bodů, které se neustále vyvíjejí a které obec stále
řeší. S nárůstem odpadu vyvstává také potřeba vybudovat v obci sběrné místo.
Vybudování, úpravy a rozšíření prostor pro skladování komunální
Aktivita
techniky a pořízení komunální techniky
Pořízení komunální techniky s sebou nese také potřebu jejího uskladnění. Obec by chtěla
v budoucnu v souvislosti s pořízením komunální techniky vybudovat, rozšířit či upravit
skladovací prostory.
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Zhotovení pasportů infrastruktury obce
Pasporty infrastruktury obcí poskytují jednoduchý a srozumitelný přehled o jejím aktuálním
stavu. Pro jejího správce jde tak o silný nástroj na optimální a efektivní nastavení správy,
evidence a plánování pravidelné údržby. Konkrétně pasport místních komunikací navíc patří
mezi dokumenty, které obci ukládá zákon. Nejedná se pouze o pasport komunikací, ale i o
pasporty dopravního značení, veřejného osvětlení, hrobových míst apod.
1.2 Bezpečnost silničního provozu
Opatření

Aktivita

Dodržování povolené rychlosti v obci (radary apod.)
Oproti motoristicky vyspělým státům není v české společnosti stále bezpečnost silničního
provozu vnímána jako priorita; právní vědomí účastníků silničního provozu na pozemních
komunikacích je oproti vyspělým státům na nízké úrovni, stejně jako vymahatelnost práva. Pro
nápravu současného stavu je využíván koordinovaný přístup v oblasti represe i prevence - to
zahrnuje jednak pravidelné bezpečnostní akce policie, osvětu řidičů a přijetí některých nutných
změn v právní úpravě provozu na pozemních komunikacích. Jednou z oblastí této problematiky
je i dodržování povolené rychlosti v obcích. Tento problém mají snahu řešit i samy obce, a to
instalací nejrůznějších zařízení, která v daný okamžik mohou řidiči poskytnout i zpětnou vazbu
(elektronické radarové systémy apod.).
Budování bezpečnostních prvků (ostrůvky, přechody, chodníky,
Aktivita
apod.)
Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obcích je samosprávami dále řešeno opatřeními
stavební povahy, jako je budování zpomalovacích nebo ochranných ostrůvků, chodníků,
přechodů pro chodce apod.
1.3 Zlepšení dopravní obslužnosti
Opatření

Aktivita

Posílení dopravní obslužnosti
Posílení dopravní obslužnosti je další oblastí, kterou by chtěla obec v budoucnu zlepšit. Je
důležitá především pro občany, kteří jezdí mimo obec za vzděláním a za prací.

Aktivita

Oblast rozvoje

2. Občanská vybavenost

Obec bude místem pro kvalitní život občanů s odpovídajícím
zázemím veřejných služeb.
2.1 Výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba obecních budov a
Opatření
budov pro zájmovou a spolkovou činnost a jejich vybavení
Výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba obecních budov a budov
Aktivita
pro zájmovou a spolkovou činnost a jejich vybavení
Výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba obecních budov a budov pro zájmovou a spolkovou
činnost a jejich vybavení je poměrně nákladná záležitost, nicméně bezproblémové fungování
těchto budov souvisí s kvalitou života obyvatel v obci. Jedná se o bytové domy, obecní úřad či
budovy, kde se scházejí členové spolků. Rekonstrukcí a oprav těchto budov dojde ke zkvalitnění
zázemí, které občan od své obce očekává.
Oprava a rekonstrukce hřbitova
Aktivita
Místo posledního odpočinku si stejně jako jiná místa v obci zaslouží reprezentativní
vzhled. Upravený a udržovaný hřbitov je znakem aktivního přístupu obyvatel a úcty občanů ke
svým předkům.

Cíl
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Výstavba, rekonstrukce, oprava a údržba sportovišť a jejich
vybavení
Sportoviště jsou obecně místem pro aktivní odpočinek občanů. Jejich výstavba či obnova včetně
jejich vybavení je nezbytná pro vytváření odpovídajícího zázemí veřejných služeb.
Vybudování, údržba, oprava, rekonstrukce a provoz dětských hřišť,
Aktivita
odpočinkových zón a cvičiště pro psy
Dětská hřiště, odpočinkové zóny a cvičiště pro psy jsou místem pro aktivní i pasivní odpočinek
občanů, ale i návštěvníků obce. Zajištění jejich provozu a pravidelné údržby jsou nezbytné pro
kvalitní život v obci.

Aktivita

Obnova a úprava veřejných prostranství a zeleně
Stejně tak údržba a obnova zeleně a veřejného prostranství obce vytváří prostor pro kvalitní
život občanů v obci.
2.2 Pořízení, opravy, rekonstrukce a údržba varovného,
Opatření
výstražného a informačního systému
Pořízení informačních tabulí a směrovek
Aktivita
Pro dobrou orientaci v obci a okolí jsou vhodné různé informační tabule a směrovky, které
zpříjemní a zjednoduší život nejen obyvatelům, ale i návštěvníkům obce.
Údržba a rozšíření protipovodňových opatření, varovného systému a
Aktivita
rozhlasu
Rovněž informovanost a varování občanů jsou důležité pro kvalitní život v obci. V této aktivitě
je zahrnuta údržba a rozšíření protipovodňových opatření, varovného systému apod.
2.3 Provoz JSDHO
Opatření

Aktivita

Pořízení vybavení pro JSDHO
V této aktivitě je zahrnuto pořízení vybavení pro JSDHO, které je nezbytné pro dobré fungování
jednotky a bezpečnost jejích členů.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Aktivita
Rekonstrukce hasičské zbrojnice je také poměrně nákladná záležitost, ovšem dobré zázemí je
důležité pro bezproblémové fungování JSDHO i SDH.

Aktivita

Oblast rozvoje

3. Cestovní ruch, kultura, sport, osvěta

Obec bude atraktivní turistickou oblastí, která využívá přírodních
krás a turistických cílů v obci a jejím blízkém okolí.
3.1 Turistické cíle
Opatření
Zbudování turistických a cyklistických tras, naučných stezek a
Aktivita
příslušenství
Obec je místem s dobrou kvalitou životního prostředí, které je vhodné pro odpočinek, rekreaci
a sportovní vyžití. Vybudování turistických a cyklistických tras, naučných stezek a příslušenství
by znamenalo tuto stránku obce ještě více posílit a přilákat do obce a jejího okolí více turistů.
Opravy památek
Aktivita
Na území obce se nachází několik kulturních památek. Jedná se jak o větší nemovité památky,
tak i o drobné kulturní památky místního významu. Jde zejména o kříže. Kulturní památky jsou
nezaměnitelnou součástí naší krajiny a velmi cennou ukázkou lidové umělecké tvorby.

Cíl
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Opravená a udržovaná kulturní památka je znakem aktivního přístupu obyvatel z jejího okolí k
obecné společensko-kulturní potažmo krajinné problematice.
Péče o krajinu
Aktivita
Krajina podléhá změnám od nepaměti, někdy jsou však změny příliš rychlé. Snadno tak můžeme
ztratit, co nám až časem začne chybět. Ekonomický význam cestovního ruchu roste. Lidé
vyhledávají pestrou krajinu, která je udržovaná, není zarostlá a poskytuje výhledy. Udržovaná
tradiční krajina je důležitá i pro společenství místních obyvatel. Je nutno pečovat o cenné
lokality s výskytem chráněných druhů rostlin a zvířat a je žádoucí o takovouto krajinu pečovat.
3.2 Poskytování kvalitních služeb
Opatření
Zkvalitnění a navýšení stravovacích a ubytovacích kapacit
Negativem obce je nedostatečná stravovací a ubytovací kapacita. I tuto problematiku by chtěla
obec v budoucnu řešit.
Zajištění potravinové obslužnosti v obci
Aktivita
V obci se nachází dva obchody s potravinami a smíšeným zbožím, který slouží občanům i
turistům. Udržení obchodů v obci přispěje k zajištění kvalitních služeb občanům.
3.3 Prezentace obce
Opatření

Aktivita

Zajištění dostatečné a kvalitní propagace obce na regionální úrovni
Zajištění dostatečné a kvalitní propagace obce je jedním ze základních nástrojů, jak prezentovat
samotnou obec širokému okolí s cílem zvýšit cestovní ruch v obci. Propagace je však nutná
zejména za součinnosti podnikatelské sféry s obcí.
3.4 Podpora komunitního života v obci
Opatření

Aktivita

Zajištění a podpora bohatého kulturního života
Kulturní život v obci je dostatečný. Obec však hodlá i v budoucnu podporovat kulturní život
v obci, a to zejména prostřednictvím spolků.
Podpora a rozvoj spolkové činnosti
Aktivity
Podpora mezilidských vztahů obyvatel, občanských spolků a sdružení v souladu s místními
tradicemi je zaměřena na aktivní společenský a spolkový život v obci.

Aktivita
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III. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
1. Akční plán
Akční plán plní funkci databáze aktivit, konkretizuje předpoklady a finanční náročnost jejich
uskutečnění.
Akční plán podléhá pravidelné aktualizaci, která následuje minimálně po uplynutí období, na které
je akční plán sestaven, popřípadě po vyhodnocení dosavadní realizace aktivit. Jedná se tedy vždy
o aktuální přílohu strategie, ve které jsou specifikovány projekty, které by měly být realizovány v
horizontu jednoho roku.
Akční plán na období 2020 - 2021 je nedílnou součástí tohoto strategického plánu a je
umístěn v příloze č. 1 tohoto dokumentu.

2. Implementace
Implementační část strategického rozvojového dokumentu nastavuje pravidla, jak strategii uvést
v život. Popisuje procesy tvorby akčních plánů, které ze strategie vycházejí a jež definují
konkrétní projekty přispívající k plnění strategických cílů. Implementační kapitola také nastavuje
proces vyhodnocování úspěšnosti strategie.
Pro potřeby úspěšné realizace strategie jsou zvoleny následující řídící, výkonné a kontrolní
mechanismy:
1) Řídící složka
2) Výkonná složka
3) Kontrolní složka
Řídící složkou je zastupitelstvo obce. Tento řídící orgán usměrňuje realizaci strategie dle
aktuální situace a možností, a to na základě svých znalostí a vědomostí a podkladů, které obdrží
od výkonné složky či externích subjektů. Tento orgán projednává navrhované aktualizace a
doplňky strategického plánu, a to na základě podkladů předložených výkonnou, příp. kontrolní
složkou. Projednává podněty a připomínky z řad vlastních členů a veřejnosti.
Výkonnou složkou je rada obce. Ve spolupráci s dalšími zaměstnanci obce fakticky realizuje
usnesení a pokyny složky řídící. Zajišťuje realizaci vybraných projektů, připravuje podklady pro
řídící složku v otázce realizace dalších projektů. Spolupracuje s externími subjekty (orgány
veřejné správy, dodavatelé apod.).
Kontrolní složkou je kontrolní výbor.
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IV. MONITORING A HODNOCENÍ REALIZACE
STRATEGIE
K monitorování a hodnocení realizace strategie dochází pravidelným sledováním stavu realizace
jednotlivých opatření, aktivit a konkrétních projektů tohoto strategického plánu.
Monitorování stavu realizace jednotlivých opatření, aktivit a konkrétních projektů provádí
kontrolní výbor 1x ročně. Kontrolní výbor vždy vyhotoví monitorovací zprávu dle přílohy č. 2
tohoto strategického dokumentu, kterou předloží na vědomí zastupitelstvu obce.
Výsledky tohoto monitoringu budou jedním z podkladů pro přípravu Akčního plánu na následující
období a případnou úpravu a aktualizaci strategie rozvoje obce.

V. PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Akční plán na období 2020 – 2021
Příloha č. 2: Monitoring
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