Program rozvoje obce Dívčí Hrad
na období 2021-2027
Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad na svém zasedání dne
24. února 2021 usnesením č. 32/15 - 2021.
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I.

ANALYTICKÁ ČÁST

Analytická část plánu je zaměřena na komplexní zhodnocení situace v obci, charakteristiku stavu a
vývoje jednotlivých oblastí života obce, přičemž klade důraz na zachycení hlavních rozvojových
problémů obce a jejich příčin. Zachycuje demografickou situaci, hospodářství, infrastrukturu,
vybavenost, hospodaření a fungování obce.
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1. CHARAKTERISTIKA OBCE

1.1. Území
Obec Dívčí Hrad sousedí na severozápadě s Polskem, na severovýchodě s Hlinkou a Osoblahou, na
jihovýchodě s Bohušovem, na jihu s Liptaní a na západě s Vysokou. Od okresního města Bruntál je
obec Dívčí Hrad vzdálena 47,3 km a od krajského města Ostrava 90,6 km.
Geomorfologicky patří Dívčí Hrad k provincii Česká vysočina, subprovincii Krkonošsko-jesenické,
oblasti Jesenické (geomorfologický celek Zlatohorská vrchovina, podcelek Jindřichovská
pahorkatina). Nejvyššího bodu dosahuje území obce na severní hranici (Hraniční kopec 352 m n. m.),
výraznějším útvarem je také kopec Peklo (320 m n. m.) nad rybníkem.
Obr. č. 1: Mapa Krnovska

Území Dívčího Hradu patří do povodí Odry, resp. řeky Osoblahy, která obcí protéká ze západu na
jihovýchod. Na jejím bezejmenném přítoku se nachází nádrž Pitárno, níže po toku Osoblahy pak
rybník Dívčí Hrad. Jižní hranici území obce vymezuje Liptaňský potok, severovýchod katastru
odvodňují Sádecký potok a Karlovský potok.
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Území obce pokrývá z 70 % zemědělská půda (60,5 % orná půda, 9 % louky a pastviny), z 19,5 % les
a z 7,5 % zastavěné a ostatní (např. průmyslové) plochy.

HISTORIE
Nejstarší známé osídlení tohoto území nám dnes poskrovnu dokreslují archeologické nálezy. Z území
Dívčího Hradu pochází kamenný sekeromlat lidu kultury se šňůrovou keramikou z období eneolitu
(pozdní doby kamenné), zastupující řadu ojedinělých nálezů známých na celém Krnovsku. Na přelomu
12. a 13. století představovalo toto území pestrou a nevyrovnanou mozaiku pralesních hvozdů
s ostrůvkovitým osídlením, dotknutou alespoň částečnou lidskou činností. Počátky existence
samotné obce Dívčí Hrad jsou vzhledem k míře dochovaných pramenů zahaleny tajemstvím. První
písemné zprávy o tomto území jsou spjaty se zájmy českých králů a s kolonizační činností
olomouckých biskupů. Mezi léty 1179–1182 došlo k připojení území Holasicka, v jehož rámci se
nacházelo i pozdější území Osoblažska i severně sousedící krajina okolo povodí říčky Prudniku,
k českému státu a nejpozději do roku 1201 zde vznikla tzv. holasická provincie, základ pozdějšího
opavského knížectví. Snahu českého krále připoutat toto území natrvalo k českému státu zde vyvíjeli
jeho jménem především olomoučtí biskupové.
Je známo, že někdy před rokem 1238 darovala moravská markrabata olomouckému biskupu
Robertovi (1202–1240) blíže neurčené území v poříčí Osoblahy. O jak velký geografický celek se
jednalo, dnes již bohužel nevíme. Co ale víme, je to, že někdy zřejmě po abdikaci biskupa Roberta
anebo po nečekané smrti moravského markraběte Vladislava v roce 1247 obsadili na příkaz nového
markraběte Přemysla jeho úředníci a lovčí „jakýsi les a nějaké vesnice u Osoblahy, které byly kdysi
v držení pana biskupa Roberta…“, tedy ono výše zmíněné území, které olomoucký biskup získal před
rokem 1238. Markrabě Přemysl se zřejmě domníval, že původní dar náležel pouze Robertovi, nikoli
církvi, a proto tento újezd následně věnoval jistému šlechtici Ondřejovi. Další informace o tomto
území z doby první poloviny 13. století vyplouvají na povrch ve chvíli, kdy na scénu z papežova
rozhodnutí vstupuje nový olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku (1245–1281). Brzy poté, co proti
králi Václavovi I. vypuklo roku 1248 povstání vedené jeho synem Přemyslem, budoucím králem
Otakarem II., přidal se olomoucký biskup Bruno na stranu českého panovníka. Přemyslovy kroky na
Osoblažsku, kde daroval újezd Ondřejovi, posloužily Brunovi jako záminka k zásahu proti povstalcům
a ke konci července 1249 toto území i se svými many obsadil. Následné usmíření mezi králem
Václavem a jeho synem Přemyslem potvrdilo olomouckému biskupovi a jeho manům držbu
ovládnutého území. Otázkou však nadále zůstává, co vlastně tvořilo osoblažský újezd biskupa
Roberta, a jaký byl podíl biskupa Bruna na jeho další podobě, respektive kolonizaci tohoto území.
První zmínka o hradu, pod kterým ves později vznikla, pochází z roku 1267, kdy byl uváděn
jako Deuzíz. V roce 1539 byla ves poprvé uvedena jako Diwezij. V letech 1869–1890 je ves uváděna
jako Dívčí Hrady, příp. též Děvice nebo Děvčice. Od 30. dubna 1976 do 23. listopadu 1990 byla dnešní
obec Dívčí Hrad částí obce Osoblaha.
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1.2. Obyvatelstvo
Počet obyvatel v obci je k 31.12.2019 celkem 299 osob, z toho je 154 mužů a 145 žen. Průměrný věk
obyvatel ke stejnému datu činí 47,7 let, za posledních 10 let se zvýšil o téměř 11,3let, přičemž 15 %
všech občanů je v seniorském věku (65+).
Hustota zalidnění činí 24,8 obyvatel na km², což je více než 2x méně, jako zalidnění na celém území
Krnovska (70 ob./ km²) a téměř 8,9x méně oproti průměru zalidnění v Moravskoslezském kraji (221
ob./ km²).
Tab. č. 1: Počet a věkové složení obyvatel obce Dívčí Hrad v letech 2010-2019 (údaje k 31.12.)

Počet obyvatel
Počet obyvatel
ve věku 0–14 let
Počet obyvatel
ve věku 15–64
let
Počet obyvatel
ve věku 65 a více
let
Průměrný věk

2010
275

2011
274

2012
271

2013
272

2014
268

2015
295

2016
294

2017
305

2018
303

2019
299

49

46

45

46

44

54

54

60

52

53

194

195

189

190

189

204

201

203

206

201

32

33

37

36

35

37

39

42

45

45

36,4

37,9

38,3

38,7

39,3

38,2

39,2

38,9

40,5

47,7

Zdroj: ČSÚ

Historický vývoj počtu obyvatel obce Dívčí Hrad v období mezi lety 1880 a 2019 je v zásadě kolísavý.
Nejnižší počet obyvatel měla obec v roce 1992-1993 (222ob.), nejvyšší počet obyvatel v roce 1869
(1139ob.). V porovnání s těmito roky klesl v r. 2019 počet obyvatel o 840 osob na 299.
Z následujícího grafu je patrné, že průměrný věk obyvatel v obci Dívčí Hrad je ve srovnání
s průměrným věkem v ČR nižší, stejně jako v celé ČR však populace občanů v obci Dívčí Hrad stárne a
je potřeba s tímto trendem v budoucnu počítat.
Graf č. 1: Průměrný věk obyvatel
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V průběhu posledních 10 let došlo jak k nárůstu, tak poklesu. Za posledních 10 let se narodilo o 1 osobu
méně (celkem 31) než zemřelo a do obce se přistěhovalo o 19 osob více (celkem 104) než se
vystěhovalo. Více než stárnutí obyvatel či porodnost má však na počet obyvatel v obci vliv migrace
občanů. Z následující tabulky je patrné, že přirozený přírůstek, tedy poměr počtu narozených a
zemřelých se pohybuje maximálně do 5 osob, zatím co saldo migrace je vyšší.
Tab. č. 2: Migrace obyvatel obce Dívčí Hrad v letech 2010-2019 (údaje k 31.12.)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

275

274

271

272

268

295

294

305

303

299

Živě narození

9

1

3

2

3

5

2

2

2

2

Zemřelí

4

1

3

2

2

5

3

6

1

5

Přirozený
přírůstek
Přistěhovalí

5

-

-

-

1

-

-1

-4

1

-3

4

3

2

7

6

34

7

19

13

9

Vystěhovalí

6

13

5

6

11

7

7

4

16

10

Saldo migrace

-2

-10

-3

1

-5

27

-

15

-3

-1

Počet obyvatel

Zdroj: ČSÚ
Následující graf znázorňuje počty sňatků a rozvodů v obci v letech 2008–2019. V rámci historického
vývoje počtu uzavřených manželství vévodí rok 2016 a 2019, kdy byly v obci Dívčí Hrad uzavřeny 3
sňatky. Nejméně jich naopak bylo uzavřeno v roce 2009 a 2012, kdy nebyl uzavřen žádný. Co se týče
rozvodovosti, počet za celých 11 let nepřekračuje 1. Počet sezdaných párů za období 2008-2019
vzrostl v obci Dívčí Hrad o 4,3 %.
Graf č. 2: Počet sňatků a rozvodů
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Hodnota potratovosti činí v posledních 11 letech (v období 2008-2019) 11 osob. V historickém exkurzu
je hodnota tohoto jevu kolísavá a nepřekračuje počet 2.
Vzdělanost obyvatel je v ČR sledována v rámci sčítání lidu, domů a bytů (dále SLDB), které probíhá
v pravidelném intervalu 10 let. Vzhledem k tomu, že výstupy z posledního SLDB pochází z r. 2011,
nelze je považovat za aktuální, nicméně pro dokreslení vzdělanostní struktury obyvatelstva je
postačující.
Tab. č. 3: Vzdělanostní struktura obyvatel (data z r. 2011 z posledního SLDB)
Celkem
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let

muži

ženy

200

102

98

3

2

1

66

25

41

73

44

29

úplné střední (s maturitou)

41

20

21

nástavbové studium

1

-

1

vyšší odborné vzdělání

1

-

1

vysokoškolské

4

3

1

z toho bez vzdělání
podle
základní včetně neukončeného
stupně
vzdělání střední vč. vyučení (bez maturity)

Zdroj: ČSÚ
Spolková, osvětová a informační činnost
Informovanost občanů o činnostech obce je zajišťována prostřednictvím vývěsních ploch u obecního
úřadu, webových stránek obce www.divcihrad.cz. Od roku 1995 v obci působí SDH Dívčí Hrad.

1.3. Hospodářství
Území obce pokrývá z 70 % zemědělská půda (60,5 % orná půda, 9 % louky a pastviny), z 19,5 % les a
z 7,5 % zastavěné a ostatní (např. průmyslové) plochy.

EKONOMIKA A TRH PRÁCE
Mezi největší ekonomické problémy obyvatel obce patří především vysoká nezaměstnanost, která je
z velké části tvořena nezaměstnaností dlouhodobou, stejně jako i v dalších oblastech celého
Osoblažského výběžku. Dalším velice důležitým problémem je nízká mzdová a vzdělanostní úroveň
obyvatelstva. Pozitivním jevem však je nárůst středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných mladých lidí
v obci. Je pravděpodobné, že i oni však budou nuceni opouštět obec z pracovních důvodů, neboť zde
nejsou vytvořeny podmínky pro jejich uplatnění na trhu práce. Tito lidé pak pravděpodobně neopustí
jen region Osoblažska, ale přesunou se do větších měst mimo okres.
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V obci se nachází jeden podnikatelský subjekt – Strojírna Jan Bacho a.s., který zaměstnává větší
množství lidí. Vzhledem k zaměření na strojírenskou výrobu si však podstatnou část lidí tento subjekt
zabezpečuje odborníky především z Krnova a jeho okolí. Toto má podstatný vliv na pracovní možnosti
místních obyvatel, také na současný stav RUD a tím tedy i na příjmy do rozpočtu obce. Místní
obyvatelé nejsou strojírensky orientováni, a proto většinou mohou vykonávat práce spíš neodborné,
nenáročné na znalosti, ev. na praktickou zručnost. Dalšími podnikateli jsou fyzické osoby samostatně
výdělečně činné, které pracují na živnostenský list, ale nezaměstnávají větší počet obyvatel. A to jak
obyvatelé z místních katastrů, tak ani ze sousedních obcí. Podnikání jako takové nemá vzrůstající
tendenci, spíš se projevuje opačným důsledkem.
V obci v současné době působí celkem 46 podnikatelských subjektů, z toho je 25 aktivních. Nejvíce
z nich podniká v zemědělství, lesnictví a rybářství. Dále jsou zaměřeny na velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba motorových vozidel. Významným zaměstnavatelem v obci je také MŠ Dívčí Hrad.
Na území obce má sídlo celkem 13 firem a 34 živností.
V následující tabulce je znázorněn přehled podnikatelských subjektů v obci dle převažující činnosti.

Tab. č. 4: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti

Registrované Podniky
se
podniky
zjištěnou aktivitou
Celkem

46

25

A Zemědělství, lesnictví, rybářství

7

5

B-E Průmysl celkem

5

4

F Stavebnictví

4

-

G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel

6

1

H Doprava a skladování

1

1

I Ubytování, stravování a pohostinství

5

3

J Informační a komunikační činnosti

-

-

K Peněžnictví a pojišťovnictví

-

-

L Činnosti v oblasti nemovitostí

1

1

M Profesní, vědecké a technické činnosti

3

1

N Administrativní a podpůrné činnosti

1

1

2

2

P Vzdělávání

1

1

Q Zdravotní a sociální péče

-

-

O Veřejná správa
zabezpečení

9

a

obrana;

povinné

sociální

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

-

-

S Ostatní činnosti

8

4

X nezařazeno

-

-

Zdroj: ČSÚ, k 31.12.2019

V obci působí Firma pod Hradem s.r.o. známá spíše jako Hospůdka pod hradem (s 1 – 5 zaměstnanci),
která kromě klasického restauračního provozu nabízí catering a soukromé akce. Dále Společnost
„JOSKA Trans s.r.o.“. Byla založena před 8 lety. Mezi obory podnikání, které evidujeme, patří: Silniční
nákladní doprava, Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí, Výstavba bytových a
nebytových budov, ale zabývá se i jedním dalším oborem. Je aktivní bez omezení činnosti.
Poslední společností podle živnostenského rejstříku je společnost „Pemako Osoblaha, s.r.o.“. Byla
založena před 4 lety. Mezi obory podnikání patří: Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti.
Množství občanů obce Dívčí Hrad podniká v různých oborech. Obec tak disponuje živnostníky
v oblasti autodopravy, autoopravy, pohostinství a prodeji potravin, zednických a stavebních pracích,
stolařství a truhlářství, klempířství, pokrývačství apod.

NEZAMĚSTNANOST A ZADLUŽENOST OBYVATEL
V rámci Moravskoslezského kraje bývá okres Bruntál hned po Karviné okresem s nejvyšší
nezaměstnaností. V současné době (k 31.3.2020) tvoří míra nezaměstnanosti v obci 6,3 %,
což znamená, že 13 osob je v pořadníku mezi uchazeči o zaměstnání. Pro srovnání v okrese Bruntál je
nezaměstnanost nižší, a to 5,7 %. V celém Moravskoslezském kraji nezaměstnanost činí 4,6 % a v celé
ČR 3 %.
V letech 2015-2020 postupně klesala míra nezaměstnaných osob žijících v obci Dívčí Hrad (tento jev
je znázorněn v grafu č. 3). V roce 2015 bylo na Úřadu práce zaevidováno 30 osob, kteří tvořili 15,8 %
obyvatel. Aktuálně je v obci nejnižší nezaměstnanost za posledních 6 let.
Tab. č. 5: Nezaměstnanost (k 31.3.)
Název/Rok

Uchazeči

Podíl nezaměstnaných

Podíl nezaměstnaných okres Bruntál

2015

30

15,8 %

12,9 %

2016

27

14,3 %

10,9 %

2017

15

7,4 %

8,3 %

2018

13

6,5 %

6,6 %

2019

22

10,8 %

5,7 %

2020

13

6,3 %

5,7 %

Zdroj: ČSÚ
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Graf č. 3: Vývoj nezaměstnanosti v obci v letech 2015–2020
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Data k zadluženosti obyvatel ukazují, že se podíl osob v exekuci v obci dívčí Hrad pohybuje výrazně
nad hodnotou okresu i kraje. Např. v r. 2016 tvořil podíl osob v exekuci 35,27 %, což je více než
dvojnásobek osob v exekuci na území ORP Bruntál a odhadem o trojnásobek v rámci celého
Moravskoslezského kraje.
V roce 2017 bylo proti občanům obce Dívčí Hrad vedeno 485 exekucí, což vycházelo průměrně asi na
5,8 exekucí na 1 osobu (viz tabulka).

Tab. č. 6: Podíl osob v exekuci
Rok

Podíl osob v exekuci Podíl osob v exekuci okres Podíl osob v exekuci
obec Dívčí Hrad
Bruntál
Moravskoslezský kraj

2016

35,27 %

14,84 %

10,74 %

2017

34,85 %

14,97 %

10,87 %

2018

Data nejsou k dispozici

13,67 %

10,31 %

Zdroj: www.mapaexekuci.cz

11

1.4. Infrastruktura

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Obec využívá systém skupinového vodovodu, do nějž je zabezpečena dodávka z vlastních zdrojů.
Správu a provoz tohoto skupinového vodovodu zajišťuje VODA – svazek obcí. U domu č. p. 28 byla
vybudována ČOV pro tento bytový dům. Kanalizační síť však není v obci vybudována a v nejbližších
letech se ani neočekává, že bude (vzhledem k finanční náročnosti realizace) kanalizační síť
vybudována. Pro bytové domy č. p. 100 - č. p. 104 a č. p. 110 v centru obce byla v roce 2020 vybudována
čistička odpadních vod a splašková kanalizace, za výrazného finančního přispění Moravskoslezského
kraje. Vybudován byl i chodník od řeky k mateřské škole.
Zemní plyn není v obci rozveden.
Zásobování elektrickou energií obce je zajištěno energetickou společností ČEZ Distribuce, a.s.
O svoz odpadu se v obci stará společnost Osoblažské odpady s.r.o. jejímž je Dívčí Hrad členem.
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Připojení domácností k internetu je možné jak přes mobilní operátory, tak formou bezdrátového
připojení. Internet v obci nabízí několik poskytovatelů. V prostorách obecní knihovny je pro veřejnost
internet přístupný zdarma.
V rámci technické infrastruktury je v obci plánováno několik záměrů, termín jejich realizace byl však
s ohledem na jejich náročnost již několikrát posunut. Jde o:








Rekonstrukce bytového fondu
Zajištění technického zázemí
Sběrný dvorek v Dívčím Hradě
Traktůrek – zlepšení hospodaření v Dívčím Hradě
Chodníky od bytového domu č. p. 101 až k obecnímu úřadu
Komunitní centrum v Dívčím Hradě
Zámek Dívčí Hrad

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Obec Dívčí Hrad tvoří důležitou průjezdovou část mikroregionu Osoblažska, tím tedy i dále spojnici k
státním hranicím s Polskem. Dochází zde k trvalému nárůstu zatížení dopravou obzvláště v řepných
kampaních, v průběhu žní apod. Územím prochází rovněž úzkokolejná železniční trať 298 Třemešná
ve Slezsku – Osoblaha. Na hlavní železniční tahy je pak celý mikroregion Osoblažsko napojen přes
železniční trať 292 Třemešná ve Slezsku – Krnov. Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska je začleněn
do integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Rovněž se zde nachází cyklistické
stezky a turistické trasy místního významu.
Obec má veřejnou dopravní obslužnost zajištěnou Osoblažskou dopravní společností s.r.o., která je
zapojena do integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Železniční doprava je od
prosince 2014 součástí integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje jako linka S16
[Esko Moravskoslezské] (Třemešná ve Slezsku – Osoblaha).
Vzhledem k poloze a charakteru mikroregionu je cyklistická doprava rozvinutá. Tento jev může
ovlivnit jak kulturu, tak podnikání a rozvoj turistického ruchu.
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
Spojení obce Dívčí Hrad s blízkým okresním městem Bruntál a městem Krnov je zabezpečeno
vlakovou
i autobusovou dopravou. Podle počtu spojů se dopravní obslužnost jeví jako dostatečná.
Spojení s městem Bruntál (47,3 km) existuje pouze s přestupy (jak vlakové, tak autobusové)
-

Ve všední dny (po-pá) je to do Bruntálu 14 spojů a zpět do Dívčího Hradu také 14.
V sobotu do Bruntálu jezdí 9 spojů a zpět 11.
V neděli Do Bruntálu jezdí 8 spojů a zpět 9.

V průměru cesta trvá 1,5-2 hodiny.
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Tab. č. 7: Spojení s městem Krnov (26 km)

Pondělí až
pátek
Sobota
Neděle

Počet
spojů za
den
z Dívčího
Hradu
(Vlak)

Počet
spojů za
den
z Dívčího
Hradu
(Bus)
9

Počet
spojů
za den
do
Dívčího
Hradu
(Vlak)
0

Počet
spojů
za den
do
Dívčího
Hradu
(Bus)
9

0
0
0

5
5

0
0

5
5

Zdroj: www.jizdnirady.cz
Výše uvedená tabulka uvádí pouze spoje bez přestupů. Mimo tyto spoje existují také spoje
s přestupem (jak autobusovým, tak vlakovým), a to:
-

Ve všední dny (po-pá) 7 spojů do Krnova a 8 zpět.
V sobotu 4 spoje do Krnova a 5 zpět.
V neděli 3 spoje do Krnova a 4 zpět.
Přestupy jsou v Třemešné, Slezských Rudolticích, Albrechticích a Jindřichově.

VYBAVENOST
Jednou z důležitých součástí v obci je Integrační centrum Stonožka, jež vlastní a provozuje Asociace
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, a.s. Klub Stonožka. Pro osoby, které se v důsledku
nepříznivého zdravotního stavu, vysokého věku nebo z jiných vážných důvodů ocitnou v nepříznivé
životní situaci, ale také lidé, kteří by se do takovéto situace mohli dostat, jsou k dispozici sociální
služby, jejichž základním cílem je zajistit všem těmto osobám pomoc a podporu prostřednictvím
nabídky sociálních služeb a stanovit pravidla pro jejich poskytování. Komunitní plán vždy řeší
nadcházející období a je schvalován zastupiteli obce.
Navíc je v obci obchod s potravinami, pošta, knihovna a informační centrum.

BYDLENÍ
Obec se celkem stará o 67 bytových jednotek. A to nejen tak, že vybírá nájemné, ale také zpátky
investuje do zateplení domů, výmalby společných prostor, výstavby a rekonstrukce související
infrastruktury nebo do oprav daných bytových jednotek.
V loňském roce obec úspěšně ukončila realizaci projektu „Zateplení bytových domů v Dívčím Hradě“
na základě finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu.
Díky tomuto projektu ušetří nájemníci v následujících letech až 1/3 nákladů na vytápění.
V letošním roce se připravuje projekt na výměnu zdroje tepla a modernizaci topné soustavy v domě č.
p. 110. Tento dům vytápí kotel na uhlí z 80. let minulého století. Zastupitelé obce plánují, že by byl
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vyměněn za moderní automatický kotel nejvyšší emisní třídy na biomasu. Pokud se podaří sehnat
finance, pak by nový kotel vyhříval bytový dům již v topné sezónně 2020/2021.
Ale neinvestuje se jen do domů, které obec koupila v roce 2014. Rekonstruovaly se i dva byty v domu
č. p. 101.

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
Obec má mateřskou školku s kapacitou 20 dětí, vytváří 3 pracovní místa v obci a má dvě odloučená
pracoviště – v Bohušově a Hlince. Základní školy však žáci navštěvují v obcích Slezské Rudoltice (1.–
5. třída), Jindřichov, Osoblaha, Třemešná a Město Albrechtice. MŠ poskytuje dosud v dostačující
kapacitě možnost umístění všech místních dětí. Zřizovatelem školky je obec. Vaří zde i pro cizí
strávníky.

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
Na území obce neordinuje žádný lékař a chybí i lékárna. Nejvýznamnější zdravotnické zařízení, které
se nachází na území Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska, je Nemocnice Město Albrechtice, která
je součástí Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvkové organizace. V samotném Městě
Albrechtice se nachází Oddělení ošetřovatelské péče, které zabezpečuje všechny ošetřovatelské
výkony na základě lékařské indikace. Dále se zde nachází léčebna dlouhodobě nemocných a od
prosince 2009 také nová rehabilitační ambulance pro pacienty s poruchami pohybového aparátu i pro
klienty k preventivní rehabilitaci pro zlepšení zdravotního stavu. Obyvatelé obce mohou v případě
nouze a naléhavých případů využívat služeb rychlé záchranné služby, která má stanoviště ve Městě
Albrechtice a v případě potřeby dokáže zabezpečit a garantovat dojezdové časy pro území celého
Osoblažska.
Na Osoblažsku působí organizace, které poskytují různé druhy sociálních služeb. Ty mohou využívat i
občané obce:
Althaia o.p.s. – zajišťuje odborné sociální poradenství (zaměřeno prvořadě na dluhové poradenství a
dluhovou problematiku, ale také na zvyšování finanční gramotnosti obyvatel osoblažského regionu a
poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi terénní
formou (návštěva u rodin doma – v jejich přirozeném sociálním prostředí) přímo v obci. Od roku 2015
funguje v obci také nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
Slezská diakonie v Osoblaze – poskytuje sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a v roce 2015
realizuje projekt „Nejsme na to sami“. Ten je součástí komplexního programu zajištění rodiny v tíživé
životní situaci.
Help-in, o.p.s. Město Albrechtice – pečovatelská služba pro cca 30 klientů, kapacita služby je závislá
na zájmu klientů, v případě zájmu je možné navýšení o 100 % (navýšení úvazku pracovníků).
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Harmonie Krnov, příspěvková organizace – poskytuje celoroční pobytové služby lidem s mentálním
postižením především Moravskoslezského kraje, ve věku od 18 let, bez omezení horní hranice věku,
kteří vzhledem ke svému postižení nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.


Chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením od 18 let, pracoviště Pod Hůrkou 20, 22, 26,
28, 30, Město Albrechtice. Kapacita služby – 24 klientů,



Chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením od 18 let, pracoviště P. Bezruče 4, Město
Albrechtice. Kapacita služby – 20 klientů



Domov pro osoby se zdravotním postižením pro lidi s mentálním postižením od 18 do 64 let,
pracoviště B. Smetany 536/35, Město Albrechtice, Kapacita služby – 38 klientů. V dubnu 2010
došlo v rámci transformace sociálních služeb ke snížení počtu klientů, k 31.5.2010 činil jejich
počet 23 klientů, 9 Transformací má dojít ke snížení počtu klientů na 16 a přebudování této soc.
služby na soc. službu chráněné bydlení.



Chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením od 18 let, pracoviště Krnovská 185/1, Město
Albrechtice. Kapacita služby – 58 klientů. 5. Česká katolická charita – Domov pro seniory, pro
řeholní sestry a duchovní, pracoviště Úzká 106/1, Město Albrechtice. Kapacita služby – 58
klientů, 6. Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace – má kapacitu 77 lůžek a
poskytuje 2 sociální služby:



Domov pro seniory – dolní hranice uživatelů tohoto domova je stanovena na 65 let. Posláním
domova je podávat pomocnou ruku seniorům se sníženou soběstačností k zajištění aktivního a
důstojného stáří v ohleduplném a příjemném prostředí.



Domov pro seniory se zdravotním postižením – hranice věku uživatelů je stanovena od 50 do 64
let. Posláním je podat pomocnou ruku dospělým osobám se zdravotním postižením k zajištění
potřebné péče a k prožití důstojného života v ohleduplném a příjemném prostředí.

KULTURA, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Obec má k dispozici opravený kulturní sál, ve kterém pořádá nejrůznější kulturní akce (např. obecní
bál, divadelní vystoupení, hasičské zábavy aj.).
Fotbalové hřiště v obci (které má obec v pronájmu a jedná o jeho získání do svého vlastnictví) je kromě
sportovního vyžití užíváno také k různým kulturním akcím – pořádání Dětského dne, Guláše bez
hranic, Mezinárodního festivalu dětí sjednocené Evropy (koná se co 2 roky) aj. Hřiště se podařilo v roce
2017 odkoupit od vlastníka, kterým byl Zemědělský podnik Rázová, státní podnik v likvidaci. Tím obec
zajistila prostor pro společenský a kulturní život v obci do budoucna.
V červnu 2014 došlo ke změně majitele pohostinství, které obec pronajímá. Se změnou
pronajímatelky došlo ke zkvalitnění služeb v této oblasti, což je pozitivně vnímáno jak místními
návštěvníky, tak i turisty.
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V osoblažském výběžku při hranici s Polskem (prochází územím Dívčího Hradu), se nachází snad
nejpozoruhodnější trať SŽDC. Tato dráha je někdy neprávem opomíjená, a to i přesto, že se jedná o
jedinou úzkorozchodnou železnici, na které je zajišťována doprava prostřednictvím Českých drah, s
rozchodem kolejí 760 mm, vedoucí z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy. Dráha byla uvedena do
provozu v roce 1898. Nejvyšší dovolená rychlost vlaku je 40 km/hod., trať má 8 mostů a 102 oblouků,
z nichž 24 je o poloměru 100 m a menší. Nejmenší poloměr je 75 m. Délka trasy úzkokolejného vláčku
je 20 km. Provoz „Osoblažky“ zajišťují České dráhy motorovými lokomotivami. V letní sezónu (a v
případě tematických vlaků i mimo ni) je provoz na trati navíc zajištěn turistickými vlaky Slezských
zemských drah, o. p. s. vedenými parní nebo historickou motorovou lokomotivou. Od počátku
turistické sezóny 2014 do roku 2016 zde bylo zajišťováno občerstvení Osoblažským cechem, o.p.s. –
jejímž zakládajícím členem je i obec. Osoblažka neslouží pouze turistům, ale také zdejším obyvatelům
pro osobní přepravu. Jedná se o významnou turistickou atrakci mikroregionu s více než stoletou
tradicí.

TURISMUS
Obec má, stejně jako Osoblažsko, předpoklad k rozvoji cestovního ruchu. Má nadprůměrné
zastoupení zeleně a lesních porostů, zajímavou faunu a flóru. V jejím katastru se také nachází PP Oblík
u Dívčího Hradu. Největším lákadlem v okolí obce je rozmanitá členitá krajina a široká síť turistických
i cyklistických tras.
Obcí prochází cyklotrasa „Osoblažsko – dálková cyklotrasa 3“:
Třemešná> Liptaň> Bučávka> Nový Les> Slezské Rudoltice> Hrozová> Rusín> Matějovic> Bohušov>
Dolní Povelice> Dívčí Hrad> Liptaň> Třemešná
Okolí je součástí Jindřichovské pahorkatiny a Osoblažské nížiny. Na své si zde přijdou také milovníci
přírody, která je zde místy téměř neporušená. Milovníky kultury jistě potěší řada památek a pestrá
historie celé oblasti. Mikroregion nabízí také rozmanité možnosti sportovního vyžití a rekreace.
Najdeme zde několik koupališť i sportovní areály různého zaměření.
Nachází se zde renesanční zámek Dívčí Hrad, který prochází postupnou rekonstrukcí. V roce 2020 byla
zrekonstruována část střechy nad hlavním vchodem do budovy hradu. Pro roky 2021 a 2022 jsou
plánovány opravy dalších částí zastřešení budovy i dvou přilehlých věží. Věže pak budou sloužit jako
vyhlídkové s pohledem na Černý kopec a do centra obce.
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1.5. Správa obce

Obec Dívčí Hrad vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem
voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Správu obce vykonává starosta a obecní zastupitelstvo, které má 7
členů (včetně starosty).

OBECNÍ ÚŘAD A JEHO KOMPETENCE
Obecní úřad Dívčí Hrad nevykonává správní činnosti pro jiné obce, zajišťuje správu pouze pro své
území. Pověřeným obecním úřadem je obec Osoblaha mající matriku, stavební úřad a sociální
oddělení. Obcí s rozšířenou působností je pro Dívčí Hrad město Krnov. V rámci obecní samosprávy
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působí 4 výbory – finanční, kontrolní, zemědělský a lesní a výbor pro sport, kulturu a hasiče. Obecní
úřad má 4 zaměstnance.
Obec Dívčí Hrad je jednou z obcí tvořících Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska, který je
dobrovolným svazkem obcí. Ten v současnosti tvoří již 14 obcí a 2 města. Také je členem Mikroregionu
Krnovsko.

HOSPODAŘENÍ A MAJETEK OBCE
Obec v období posledních 10 let každoročně disponuje příjmy v průměru 10,3 mil. Kč. Od r. 2013 došlo
k výraznému navýšení jak příjmů, tak výdajů, což má přímou souvislost s realizovanými investičními
projekty zaměřenými především na rozvoj obce.
V loňském roce dosáhly výdaje nejvyšší hodnoty, bylo rozděleno celkem téměř 18,34 mil. Kč, přičemž
jejich největší část směřovala na služby občanům – tzn. oblast školství a vzdělávání, sport a kultura,
zdravotnictví, bydlení, územní rozvoj a ochrana životního prostředí (cca 11,52 mil. Kč). Přes 5 mil. Kč
pak bylo investováno do všeobecné veřejné správy a služeb.

Graf č. 4: Meziroční vývoj rozpočtu obce Dívčí Hrad (2010-2019)
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Meziroční vývoj rozpočtu v letech 2010-2019
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2. VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST

Východiska pro návrhovou část strategického plánu tvoří zejména poznatky z charakteristiky obce
a výstupy z jednání pracovního týmu tvořeného starostou, zastupiteli obce a pracovníky Mikroregionu
Osoblažsko, kde byla provedena SWOT analýza obce Dívčí Hrad.
SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou regionálního rozvoje. Její podstatou
je odhalení a současně vzájemné porovnávání vnitřních silných a slabých stránek a vnějších podmínek
působících na obec. Jedná se o analýzu hlavních tendencí současného a budoucího vývoje obce. Smysl
SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování (nebo alespoň omezování)
stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost budoucí realizace příležitostí, a naopak se omezuje
dopad pojmenovaných hrozeb. Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro vymezení
problémových oblastí, zaměření rozvojového plánu obce a zacílení stanovených opatření.

2.1. Dotazníkové šetření
V rámci analytické části proběhlo dotazování občanů formou strukturovaného dotazníku. Dotazník
obsahoval celkem 25 otázek. Výsledek dotazování je zpracován a použit pro tvorbu Cílů a opatření.
V případě potřeby, je možno shlédnout u starosty obce.

2.2. SWOT analýza
SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou regionálního rozvoje. Její podstatou je
odhalení a současně vzájemné porovnávání vnitřních silných a slabých stránek a vnějších podmínek
působících na obec. Jedná se o analýzu hlavních tendencí současného a budoucího vývoje obce. Smysl
SWOT
analýzy
spočívá
v akceptování
silných
stránek
a odstraňování (nebo alespoň omezování) stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost budoucí
realizace příležitostí, a naopak se omezuje dopad pojmenovaných hrozeb. Výsledky SWOT analýzy
slouží jako základ pro vymezení problémových oblastí, zaměření rozvojového plánu obce a zacílení
stanovených opatření.
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Tab. č. 10: SWOT analýza obce Dívčí Hrad
SWOT analýza obce Dívčí Hrad – v rámci jednání provedl pracovní tým SWOT analýzu obce,
jednotlivé body jsou seřazeny podle priorit, kde 1 znamená nejdůležitější.
SILNÉ STRÁNKY (S)







Vnitřní faktory




vzájemná spolupráce občanů a obce
opravený
bytový
fond
(počet
bytů
a technický stav)
mateřská škola v obci + stravování
vybavenost: obchod a hospoda
funkční zázemí pro kulturní a společenské akce
2 hřiště a další místa pro aktivní i pasivní
odpočinek
bezpečnost pro chodce (chodníky)
sídlo strojírny Bacho

PŘÍLEŽITOSTI (O)








Vnější faktory





zlepšení dopravní obslužnosti (zlepšení
přístupu
k místním
nemovitostem
a vybudování parkovacích míst a vybudování
točny u MŠ a chodníku pod zámkem na Starý
dvůr
Vybudování zázemí pro poskytování sociálních
a fakultativních služeb a aktivit
vybudování zázemí pro turisty (ubytování,
stravování, zvyšování atraktivity, vyšší
informovanost, otevření zámku apod.)
zlepšení technické infrastruktury místních částí
obce (vodovod, kanalizace a manipulační
plochy)
Zajištění udržitelnosti APK
podpora
podnikatelských
aktivit
a využití brownfieldů v obci
podpora
společenského,
sportovního
a kulturního života v obci
rozšíření nabídky k bydlení v rodinných
domech výstavbou
zřízení
seniortaxi
(možná
spolupráce
mikroregionu)

Zdroj: vlastní zpracování
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SLABÉ STRÁNKY (W)
1.

nízká dopravní obslužnost – absence
autobusové točny a chodníku pod zámkem
na Starý dvůr
2. absence parkovacích míst u bytových domů
a nedostatek manipulačních ploch pro chod
obce
3. nedostatek
drobných
živnostníků/řemeslníků
4. nedostatečná propagace obce a zázemí pro
turisty
5. nakládání s odpady a chybějící kanalizace u
rodinných domů
6. v obci se nacházejí brownfieldy
7. zastaralý vodovodní řád –
8. sousedské vztahy
9. Udržitelnost APK
10. Chybějící prostory pro sociální služby
11. Nevyhovující stav vytápění kulturního sálu a
limitovaná kapacita sálu
HROZBY (T)






neschopnost obce splácet závazky
pokles inkasa daní
změny věkové struktury obyvatelstva (stárnutí
populace + odliv mladých lidí)
odchod/zrušení výroby strojírny Bacho
klimatické hrozby (změny klimatu a jeho dopady,
zarůstání koryta řeky Osoblahy apod.)

II.

NÁVRHOVÁ ČÁST

Návrhová část dokumentu vychází z jeho analytické části a reaguje na potřeby obce určením
strategické vize, stanovení širších cílů a navržením 24 konkrétních opatření. Realizací jednotlivých
opatření směřujeme k naplnění obecných cílů, které jsou cestou k vytčené vizi, kam chceme dojít.
Jednotlivá opatření byla navržena pracovním týmem, který tvořil starosta obce, členové
Zastupitelstva a pracovníci Mikroregionu Osoblažsko, následně došlo k jejich doplnění ze strany
veřejnosti v rámci připomínkovacího řízení.

3. STRATEGICKÁ VIZE

Strategickou vizí obce je postupné zajištění bezpečnosti, nabídky veřejných služeb a infrastruktury
v oblastech veřejného vybavení, vzdělávání, sportovních, kulturních a společenských aktivit.

4. CÍLE, OPATŘENÍ A AKTIVITY

Stanovená opatření obsahují podrobnější popis, přehled jednotlivých aktivit vedoucích k jeho
naplnění, informace o zodpovědných osobách, zdrojích financování, indikátorech plnění a také možná
rizika při jejich realizaci. U každého opatření je vždy uveden také přepokládaný termín realizace. U
každého ze tří cílů jsou opatření seřazena dle váhy priority. Priorita 1 má nejvyšší váhu.

CÍL 1: ZLEPŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
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VYBUDOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ TOČNY U MŠ
VÝSTAVBA CHODNÍKU POD ZÁMKEM NA STARÝ DVŮR
VÝSTAVBA PARKOVACÍCH MÍST U BYTOVÝCH DOMŮ A MANIPULAČNÍCH PLOCH PRO
CHOD OBCE
VYBUDOVÁNÍ OBECNÍHO VODOVODU V DÍVČÍM HRADĚ A ŽIVOTICÍCH
PODPORA VYBUDOVÁNÍ SYSTÉMU DOMOVNÍCH ČOV
REKONSTRUKCE A ÚDRŽBA SYSTÉMU ODVODU POVRCHOVÝCH VOD
ZAJIŠTĚNÍ REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
ZAJIŠTĚNÍ REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO ŘÁDU
ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SENIORTAXI
ZAJIŠTĚNÍ VYBAVENÍ SDH
PODPORA ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI OBCE

Cíl 2: PODPORA PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT A TURISTICKÉHO RUCHU
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO TURISTY
ZAJIŠTĚNÍ OTEVŘENÍ ZÁMKU DÍVČÍ HRAD
ZVYŠOVÁNÍ ATRAKTIVITY OBCE - INFORMOVANOST
PODPORA PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT A VYUŽITÍ BROWNFIELDŮ V OBCI
VÝSTAVBA ROZHLEDNY DÍVČÍ HRAD
VÝSTAVBA TURISTICKÉHO OKRUHU DÍVČÍ HRAD
OPRAVA ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY

CÍL 3: ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA V OBCI
3.1

VÝSTAVBA OBECNÍCH RODINNÝCH DOMŮ, VÝSTAVBA ČI PŘESTAVBA NÁJEMNÍCH
BYTŮ A DOMŮ
3.2 PODPORA SPOLEČENSKÉHO, SPORTOVNÍHO A KULTURNÍHO ŽIVOTA V OBCI
3.3 PODPORA BEZPEČNOSTI (RADARY, CHODNÍK, PŘECHODY PRO CHODCE, VEŘEJNÉ
OSVĚTLENÍ
3.4 VÝSTAVBA ZÁZEMÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY
3.5 PODPORA PROSOCIÁLNÍCH AKTIVIT
3.6 VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE STŘEDU OBCE
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CÍL 1.

ZLEPŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

OPATŘENÍ 1.1

VYBUDOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ TOČNY U MŠ

Stručný popis

Na základě potřeby zvýšení bezpečnosti autobusové dopravy a zvýšení
komfortu dopravní obslužnosti bude vybudována autobusová točna u MŠ
Dívčí Hrad.

Časový
harmonogram
Předpokládané
náklady opatření
v Kč včetně DPH

2021-2027
celkem

1 900 000

- z toho investiční

1 900 000

- z toho neinvestiční

0

Zodpovědný
realizátor

Starosta obce Dívčí Hrad

OPATŘENÍ 1.2

VÝSTAVBA CHODNÍKU POD ZÁMKEM NA STARÝ DVŮR

Stručný popis

Na základě potřeby zvýšit bezpečnost chodců v obci bude vybudován
chodník pod zámkem na Starý Dvůr.

Časový
harmonogram
Předpokládané
náklady opatření
v Kč včetně DPH

2021-2027
celkem

10 100 000

- z toho investiční

10 000 000

- z toho neinvestiční

100 000

Zodpovědný
realizátor

Starosta obce Dívčí Hrad

OPATŘENÍ 1.3

VÝSTAVBA PARKOVACÍCH MÍST U BYTOVÝCH
MANIPULAČNÍCH PLOCH PRO CHOD OBCE

Stručný popis

Na základě potřeb obyvatel obce budou vybudována parkovací místa u
bytových domů a manipulační plochy nezbytné pro chod obce.

Časový
harmonogram
Předpokládané
náklady opatření
v Kč včetně DPH
Zodpovědný
realizátor
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DOMŮ

A

2021-2027
celkem

2 300 000

- z toho investiční

2 200 000

- z toho neinvestiční
Starosta obce Dívčí Hrad

100 000

OPATŘENÍ 1.4

VYBUDOVÁNÍ OBECNÍHO VODOVODU V DÍVČÍM HRADĚ A ŽIVOTICÍCH

Stručný popis

Na základě potřeb obyvatel zásobování pitnou vodou během celého roku
dojde k výstavbě vodovodu v úseku od č.p. 22 až po č.p. 40 a v úseku od
zahrádkářské kolonie do místní části Životice

Časový
harmonogram
Předpokládané
náklady opatření
v Kč včetně DPH

2021-2027
celkem

5 150 000

- z toho investiční

5 000 000

- z toho neinvestiční

150 000

Zodpovědný
realizátor

Starosta obce Dívčí Hrad

OPATŘENÍ 1.5

PODPORA VYBUDOVÁNÍ SYSTÉMU DOMOVNÍCH ČOV

Stručný popis

Z důvodu absence centrální kanalizace a potřeby občanů nakládat
s odpadními vodami dle zákonných opatření bude obec podporovat
vybudování domácích ČOV formou darů.

Časový
harmonogram
Předpokládané
náklady opatření
v Kč včetně DPH

2021-2027
celkem

1 260 000

- z toho investiční

1 260 000

- z toho neinvestiční

0

Zodpovědný
realizátor

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad

OPATŘENÍ 1.6

REKONSTRUKCE A ÚDRŽBA SYSTÉMU ODVODU POVRCHOVÝCH VOD

Stručný popis

Z důvodu změny klimatu a výskytu extrémních srážek v malém časovém
horizontu je třeba provádět běžnou údržbu a rekonstrukce příkop,
propustků a svodů povrchových dešťových vod.

Časový
harmonogram
Předpokládané
náklady opatření
v Kč včetně DPH
Zodpovědný
realizátor
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2021-2027
celkem

4 000 000

- z toho investiční

3 000 000

- z toho neinvestiční

1 000 000

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad

OPATŘENÍ 1.7

ZAJIŠTĚNÍ REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Stručný popis
Časový
harmonogram

Na základě špatného stavu komunikací budou tyto rekonstruovány.

Předpokládané
náklady opatření
v Kč včetně DPH

celkem

4 000 000

- z toho investiční

3 000 000

- z toho neinvestiční

1 000 000

2021-2027

Zodpovědný
realizátor

Starosta obce Dívčí Hrad

OPATŘENÍ 1.8

ZAJIŠTĚNÍ REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO ŘÁDU

Stručný popis

Z důvodu špatného stavu stávajícího vodovodního řadu (stáří) dojde
k postupné rekonstrukci vodovodu v jednotlivých částech obce včetně
hydrantu a vodojemu. Prioritně budou řešeny ty větve vodovodu, které
zásobují největší počet obyvatel.

Časový
harmonogram
Předpokládané
náklady opatření
v Kč včetně DPH

2021-2027
celkem

4 500 000

- z toho investiční

0

- z toho neinvestiční

4 500 000

Zodpovědný
realizátor

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad

OPATŘENÍ 1.9

ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SENIORTAXI

Stručný popis

Na základě potřeb starších a imobilních občanů obce dojde k zmapování
možností zřízení či nákupu služeb seniortaxi.

Časový
harmonogram
Předpokládané
náklady opatření
v Kč včetně DPH
Zodpovědný
realizátor
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2021-2027
celkem
- z toho investiční
- z toho neinvestiční
Starosta obce Dívčí Hrad

10 000
0
10 000

OPATŘENÍ 1.10

ZAJIŠTĚNÍ VYBAVENÍ SDH

Stručný popis

Na základě technického stavu stávající techniky SDH dojde k postupné
obnově této techniky za účelem hasičského sportu – hasičských soutěží.

Časový
harmonogram
Předpokládané
náklady opatření
v Kč včetně DPH

2021-2027
celkem

100 000

- z toho investiční

0

- z toho neinvestiční

100 000

Zodpovědný
realizátor

Starosta obce Dívčí Hrad, starosta SDH

OPATŘENÍ 1.11

PODPORA ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI OBCE

Stručný popis
opatření

Obec bude vyhledávat a realizovat investiční akce snižující její závislost na
dodávkách energií, a bude se zaměřovat na svou vlastní energetickou
soběstačnost. K tomuto využije instalace fotovoltaických panelů na obecní
budovy, instalaci bateriového zařízení pro uchování vyrobené el. energie,
zajistí změnu vytápění v obecních budovách včetně bytových domů apod.

Časový
harmonogram
opatření
Předpokládané
náklady opatření
v Kč včetně DPH

2021-2027
celkem

1 900 000

- z toho investiční

1 900 000

- z toho neinvestiční
Zodpovědný
realizátor
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Starosta obce Dívčí Hrad

0

CÍL 2.

PODPORA PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT A TURISTICKÉHO RUCHU

OPATŘENÍ 2.1

VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO TURISTY

Stručný popis

Obec bude spolupracovat a podporovat podnikatele a další organizace,
které budou chtít v obci vybudovat ubytovací a stravovací kapacity pro
turisty. Může se jednat o přímou podporu – dotaci na výstavbu nebo
rekonstrukci, nebo formou slevy z ceny nájmů nebo prodeje pozemků apod.

Časový
harmonogram

2021-2027

Předpokládané
náklady opatření
v Kč včetně DPH

celkem

1 000 000

- z toho investiční

500 000

- z toho neinvestiční

500 000

Zodpovědný
realizátor

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad

OPATŘENÍ 2.2

ZAJIŠTĚNÍ OTEVŘENÍ ZÁMKU DÍVČÍ HRAD

Stručný popis

Obec bude finančně podporovat neziskovou organizaci vlastnící zámek
Dívčí Hrad formou investičních a neinvestičních dotací na rekonstrukci
zámku.

Časový
harmonogram
Předpokládané
náklady opatření
v Kč včetně DPH

2021-2027
celkem

700 000

- z toho investiční

500 000

- z toho neinvestiční

200 000

Zodpovědný
realizátor

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad

OPATŘENÍ 2.3

ZVYŠOVÁNÍ ATRAKTIVITY OBCE - INFORMOVANOST

Stručný popis

Obec bude o svých kulturních, společenských a sportovních akcích, a o
turistických zajímavostech informovat širokou veřejnost na sociálních sítích,
informačních webech, webových stránkách obce, plakáty a letáky,
rozhlasovým nebo televizním vysíláním.

Časový
harmonogram

2021-2027

Předpokládané
náklady opatření
v Kč včetně DPH
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celkem
- z toho investiční
- z toho neinvestiční

200 000
0
200 000

Zodpovědný
realizátor

Starosta obce Dívčí Hrad

OPATŘENÍ 2.4

PODPORA PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT A VYUŽITÍ BROWNFIELDŮ
V OBCI

Stručný popis

Budou podporovány podnikatelské aktivity v obci a vyhledávány a
skupovány nevyužívané podnikatelské objekty (včetně brownfieldů),
zrekonstruovány a nabídnuty za výhodnějších podmínek místním
podnikatelům.

Časový
harmonogram
Předpokládané
náklady opatření
v Kč včetně DPH

2021-2027
celkem

5 000 000

- z toho investiční

4 500 000

- z toho neinvestiční

500 000

Zodpovědný
realizátor

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad

OPATŘENÍ 2.5

VÝSTAVBA ROZHLEDNY DÍVČÍ HRAD

Stručný popis
opatření

Obec vybuduje Rozhlednu česko-německého přátelství na Dubovci za
účelem zvýšení atraktivity tohoto místa a obce samotné pro turisty. Zároveň
budou kolem rozhledny odkryty zákopy ze 2. světové války a bude tak
celkově odkázáno i na pohnutou historii tohoto místa.

Časový
harmonogram
opatření
Předpokládané
náklady opatření
v Kč včetně DPH

2021-2027
celkem

0

- z toho investiční

0

- z toho neinvestiční

0

Zodpovědný
realizátor

Starosta obce Dívčí Hrad

OPATŘENÍ 2.6

VÝSTAVBA TURISTICKÉHO OKRUHU DÍVČÍ HRAD

Stručný popis
opatření

Obec vybuduje turistický okruh, resp. informačními a směrovými tabulemi
spojí do turistického okruhu přírodní i historické zajímavosti obce obecní úřad
– rybník Dívčí Hrad – rozhledna na Dubovci – památník obětem světových
válek na Sádku – památník obětem 1. světové války v Životicích –
STONOŽKA – kaple sv. Huberta a Panny Marie Čenstochovské – Oblík –
památník obětem 1. světové války od J. Obetha – socha sv. J. Nepomuckého
– zámek Dívčí Hrad – obecní úřad.
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Časový
harmonogram
opatření
Předpokládané
náklady opatření
v Kč včetně DPH

2021-2027
celkem

80 000

- z toho investiční

0

- z toho neinvestiční

80 000

Zodpovědný
realizátor

Starosta obce Dívčí Hrad

OPATŘENÍ 2.7

OPRAVA ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY

Stručný popis
opatření

Na základě zvýšení komfortu dopravní obslužnosti a podpory cestovního
ruchu ve spolupráci se společností Osoblažská úzkorozchodná dráha usilovat
o rekonstrukci místní zastávky úzkorozchodné železnice Třemešná –
Osoblaha, umístění osvětlení a informační tabule.

Časový
harmonogram
opatření
Předpokládané
náklady opatření
v Kč včetně DPH

2021-2027
celkem

70 000

- z toho investiční

70 000

- z toho neinvestiční
Zodpovědný
realizátor
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0

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad, ředitel Osoblažská úzkorozchodná dráha, o.
p. s.

CÍL 3.

ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA V OBCI

OPATŘENÍ 3.1

VÝSTAVBA OBECNÍCH RODINNÝCH DOMŮ, VÝSTAVBA ČI PŘESTAVBA
NÁJEMNÍCH BYTŮ A DOMŮ

Stručný popis

Obec rozparceluje, zasíťuje pozemky, případně nachystá stavební pozemky
k prodeji.
Podpora odkupu chátrajících rodinných domů od soukromníků za účelem
přestavby.
Obec zahájí výstavbu obecních rodinných domů k pronájmu na vhodných
obecních pozemcích v obci.
Podporována bude i výstavba či přestavba bytů a bytových domů. Opatření
je zaměřeno na realizátora obec a neziskové organizace.

Časový
harmonogram

2021-2027

Předpokládané
náklady opatření
v Kč včetně DPH

celkem

21 500 000

- z toho investiční

21 000 000

- z toho neinvestiční

500 000

Zodpovědný
realizátor

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad, neziskové organizace

OPATŘENÍ 3.2

PODPORA SPOLEČENSKÉHO, SPORTOVNÍHO A KULTURNÍHO ŽIVOTA
V OBCI
Nutnost zajištění změny vytápění budovy obecního úřadu včetně
pohostinství a KD v 1. patře č.p.64 stojící na parcele č. st. 65 v k.ú. Dívčí Hrad
(1 500 000).

Stručný popis

Vybudování in-line dráhy od velkého mostu přes OÚ až po křižovatku na
místní komunikaci pod lesem (1 500 000).
Obec bude pořádat společenské, sportovní a kulturní akce se zapojením
široké veřejnosti. Tradiční akce budou zachovány a Výbor pro sport, kulturu
a hasiče připraví i akce nové.

Časový
harmonogram

2021-2027

celkem
Předpokládané
náklady
opatření - z toho investiční
v Kč včetně DPH
- z toho neinvestiční
Zodpovědný
realizátor
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6 900 000
3 000 000
3 900 000

Výbor pro sport, kulturu a hasiče Zastupitelstva obce Dívčí Hrad, starosta
obce Dívčí Hrad

OPATŘENÍ 3.3

PODPORA BEZPEČNOSTI

Stručný popis

Bude dokončena stavba chodníku v úseku od mateřské školy po lávku u
obecního úřadu. Dále budou instalovány zobrazovací rady v úseku u
místního smíšeného zboží, budou vybudovány dva přechody v místech pro
přecházení a postupná rekonstrukce veřejného osvětlení.

Časový
harmonogram

2021-2027

celkem
Předpokládané
náklady
opatření - z toho investiční
v Kč včetně DPH
- z toho neinvestiční

4 900 000
4 800 000
100 000

Zodpovědný
realizátor

Zastupitelstvo obce Dívčí Hrad

OPATŘENÍ 3.4

VÝSTAVBA ZÁZEMÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Stručný popis

Mezi smíšeným zbožím a bytovým domem č. p. 110 bude postavena budova
sloužící pro poskytování sociálních služeb pro místní i přespolní občany.
Budova bude mít hernu, 2 x sociální zázemí, 3 x kancelář, kuchyňku,
zasedací místnost a technickou místnost. Poskytování sociálních služeb
odborného sociálního poradenství, nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

Časový
harmonogram

2021-2027

Předpokládané
náklady opatření
v Kč včetně DPH

celkem

6 000 000

- z toho investiční

5 900 000

- z toho neinvestiční

100 000

Zodpovědný
realizátor

Starosta obce Dívčí Hrad

OPATŘENÍ 3.5

PODPORA PROSOCIÁLNÍCH AKTIVIT

Stručný popis

Průběžná podpora sociálních služeb a návazných programů v podobě
sociálního podnikání, poradenských programů v oblasti dluhů a práce.

Časový
harmonogram
Předpokládané
náklady opatření
v Kč včetně DPH
Zodpovědný
realizátor
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2021-2027
celkem

0

- z toho investiční

0

- z toho neinvestiční

0

Obec Dívčí Hrad, neziskové organizace a místní podnikatelé

OPATŘENÍ 3.6

VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE STŘEDU OBCE

Stručný popis
opatření

Obec vybuduje ve středu obce mezi obchodem a bytovým domem č. p. 104
multifunkční hřiště především na míčové hry, tenis a další se zázemím
v podobě patrové budovy se sprchami, šatnami a zázemím pro občerstvení a
s odpočinkovou a posilovací zónou za hřištěm.

Časový
harmonogram
opatření
Předpokládané
náklady opatření
v Kč včetně DPH

2021-2027
celkem

1 900 000

- z toho investiční

1 900 000

- z toho neinvestiční
Zodpovědný
realizátor
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Starosta obce Dívčí Hrad

0

5. REALIZACE, HODNOCENÍ A AKTUALIZACE

Zajišťování naplňování programu bude mít na starosti Zastupitelstvo obce v čele
se starostou. Monitoring, tedy kontrola naplňování a realizace plánu, bude probíhat dle potřeb obce,
minimálně 1x za 2 roky a bude ho provádět Zastupitelstvo obce. Při monitoringu bude kladen důraz
především na sledování nashromážděných dat a informací, které pomohou k vyhodnocení průběhu
realizace dílčích aktivit jednotlivých opatření a cílů. Bude sledováno zejména:






naplňování stanovených aktivit pro dané období,
důvody, proč nedošlo k jejich realizaci,
vyhledávání a zajišťování zdrojů pro financování aktivit strategického plánu a s tím
spojena finanční náročnost,
projednávání změn strategického plánu (např. změna klíčových aktivit, změna
priority či plánovaná doba realizace)
schvalování aktualizace.

Tento strategický dokument je dokumentem, který je potřeba aktualizovat v závislosti na průběhu
realizace jeho částí. Každé změny a aktualizace budou schváleny na zasedání Zastupitelstva obce.
Dokument bude zveřejněn na webových stránkách obce a zároveň bude přístupný
k nahlédnutí v listinné podobě na obecním úřadě.
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6. ZÁVĚR

Program rozvoje obce Dívčí Hrad je primárním rozvojovým dokumentem, kterým
se bude řídit rozvoj obce v následujících 7 letech. Stanovuje rámce a priority rozvoje a každý
významnější rozvojový záměr by s ním měl být v souladu, stejně jako například příprava rozpočtu obce
či zpracování jiných strategických dokumentů.
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6.1. Použité zdroje
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Webové stránky obce Dívčí Hrad Český statistický úřad
Webové stránky Moravskoslezského kraje
Mapa exekucí - www.mapaexekuci.cz
Monitor – kompletní přehled veřejných financí – www.monitor.statnipokladna.cz
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