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ÚVOD
Základním plánovacím dokumentem, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Česká právní úprava se
nevěnuje nijak významně vymezení struktury, obsahu ani procesu vytváření koncepčních
dokumentů regionálního rozvoje. Zákon o obcích užívá termín program rozvoje obce [§ 84 odst. 2
písm. a)], resp. program rozvoje města [termín je použit v § 130 písm. g) a v § 131 písm. a)] v
souvislosti s úpravou vztahů mezi statutárními městy a jejich městskými obvody a částmi v rámci
statutu města a oprávněním městských obvodů a částí vyjadřovat se k programu rozvoje města jako
celku.
Program rozvoje obce formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi, které vedou k
naplnění dohodnutých představ. Program rozvoje obce:
●

zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje možná řešení – umožňuje
tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a
personálních kapacit obce i celkového potenciálu obce,

●

je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech,

●

slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce – slouží tak k prevenci budoucích sporů
a zajišťuje kontinuitu rozvoje,

●

podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit
potenciál lidí i organizací působících v obci,

●

zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (z veřejných dotací, ze soukromého
sektoru),

●

je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu,

●

je marketingovým nástrojem, který slouží k propagaci cílů obce a zvyšuje její
konkurenceschopnost,

●

je nástrojem koordinace rozvoje v širším území (reflexe rozvojových záměrů okolních obcí,
zohlednění vazeb jednotlivých programů rozvoje obcí).

Hlavní motivací obce k vytvoření Programu rozvoje obce Hlásnice na období let 2018–2025 je
efektivně dosáhnout stanovených cílů a lépe využít finančních, personálních a jiných zdrojů.
Program rozvoje obce Hlásnice byl vytvářen v období přelomu roku 2017 a 2018 na osmileté
plánovací období 2018–2025. Zpracovatelem byl autorský kolektiv pracovníků Mikroregionu
Šternbersko. Hlavním řešitelem za obec byl starosta Marián Marghold, přičemž aktivně byli zapojeni
rovněž zastupitelstvo obce, veřejnost a spolky (dotazníkové šetření). Program rozvoje obce je
zpracován v souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj ČR vydanou pro potřeby tvorby
rozvojových dokumentů obcí (v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ
METODICKÁ PODPORA TVORBY ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ OBCÍ).
Program rozvoje obce byl zpracován s podporou projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002861 (OP
Zaměstnanost): PODPORA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ ČLENSKÝCH OBCÍ MIKROREGIONU
ŠTERNBERSKO.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A. 1 CHARAKTERISTIKA OBCE
1. Území
Identifikační údaje obce
Oficiální název:

Obec Hlásnice

Sídlo Obecního úřadu:

Hlásnice 28, 785 01 Šternberk

IČ / DIČ:

00635294 / CZ00635294

Obec s rozšířenou působností:

Šternberk

Okres (NUTS 4):

Olomouc

Kraj (NUTS3):

Olomoucký

Vyšší územně správní celek (NUTS2):

Střední Morava

Katastrální plocha:

2760 ha

Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2017:

219

Nadmořská výška:

380 m n. m.

Zeměpisné souřadnice (WGS-84):

49°45′12″ s. š. 17°17′41″ v. d.

E-mailová adresa:

obec.hlasnice@seznam.cz

WWW stránky:

www.obechlasnice.cz
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Poloha a území obce
Poloha
Obec Hlásnice leží v severní části Hornomoravského úvalu nedaleko města Šternberk (přibližně 2,5 km od
jeho centra vzdušnou čarou směrem na sever) v místech, kde se rovina úvalu pozvolna začíná zvedat a
přechází v Nízký Jeseník. Území obce se rozkládá podél silnice II/445, která směřuje ze Šternberka přes
Hlásnici dál na sever, do Rýmařova, Vrbna pod Pradědem a dále do Polska. Šternberk (centrum města) leží v
silniční vzdálenosti pouze cca 3 km, osobním automobilem se tam tedy dostaneme do pěti minut.
Tab. 1 ukazuje vzdušnou a silniční vzdálenost a časovou dostupnost osobním automobilem od vybraných
středisek. Kromě nejbližšího Šternberka, který je samozřejmě nejdostupnější se z Hlásnice dostaneme do
Litovle, Uničova i krajské Olomouce do půl hodiny (s možnými časovými odchylkami v závislosti na intenzitě
a stavu dopravy v průběhu dne), všechna tři města jsou od obce vzdálena zhruba 20 km po silnici. Obec tak
má vzhledem ke svému spádovému centru (obci s rozšířenou způsobností – Šternberku) výhodnou polohu
ovlivňující dobrou dostupnost individuální dopravou.
Z pohledu veřejné dopravy je situace následující. V obci se nachází pouze autobusová zastávka. Časová
dostupnost autobusem do Šternberka se pak pohybuje okolo 15 minut, v pracovních dnech spojuje obec se
Šternberkem na deset přímých spojů. Autobusová obslužnost je zajištěna mezi půl šestou ráno, až 21 h večer.
Většina z těchto spojů pokračuje dále do Olomouce, takže i dostupnost krajského města je poměrně slušná.
Nevýhodou je ale absence železnice (např. proti sousedním Babicím).
Komunikace II/445, která spojuje obec s centrem Šternberka, tvoří prakticky jedinou a nejvýznamněji
využívanou dopravní osu v obci. Do intravilánu přichází ze severu z Chabičova (místní část Šternberka) a
pokračuje převážně jižním směrem. Mezi tím se z ní oddělují další komunikace místního významu pro zajištění
dopravního napojení nemovitostí a dalších objektů. Za zmínku pak stojí ještě komunikace III/4452, která tvoří
severovýchodní hranici katastru a spojuje dvě místní šternberské části (Chabičov a Dolní Žleb).
Tab. 1: Vzdálenost Hlásnice od vybraných středisek
vzdálenost

vzdušná

silniční

časová

2,5 km

3,0 km

4 min

Uničov

12,6 km

18,4 km

22 min

Litovel

16,8 km

22,2 km

29 min

Olomouc

18,0 km

21,3 km

25 min

209,0 km

303,0 km

3 h 3 min

Šternberk

Praha

Zdroj: mapy.cz; vlastní zpracování
Území obce se skládá z jednoho katastrálního území s rozlohou 277 ha1, na kterém je vyčleněna pouze jedna
základní sídelní jednotka. Katastr Hlásnice sousedí (viz tab. 2) s katastry pouze dvou obcí – na západě
s Babicemi, jinak je ze severu, východu i z jihu obklopen Šternberkem – konkrétně jeho základními sídelními
jednotkami (od severozápadu) Krakořice, Chabičov, Dolní Žleb, Mlýnský příkop-Světlov a Obora.
Z hlediska administrativního je katastr obce situován ve správním obvodu ORP Šternberk, v rámci okresu
Olomouc (viz obr. 1). Intravilán obce leží ve střední nadmořské výšce zhruba 380 m, působí kompaktním
1

RIS: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj= 552330; cit. 30. 11. 2017
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dojmem a nachází se ve střední části katastru. Celé území obce se zjednodušeně řečeno plynule zvedá od jihu
na sever, s čímž souvisí rozdíly v nadmořské výšce. Nejnižší bod (cca 280 m n. m.) se nachází na jihozápadě
katastru, kde Babický potok opouští území obce, naproti tomu nejvyšší kótu (přibližně zhruba 460 m n. m.)
najdeme na severu obce nedaleko Chabičova. Rozdíl v nadmořské výšce tak činí cca 180 m. Rozdíly
v nadmořské výšce intravilánu se pak pohybují okolo 40 m.

Obr. 1: Geografická poloha obce v rámci ČR, okresu a katastrální území obce
Zdroj: vlastní zpracování

Většina katastru (téměř tři čtvrtiny) je zemědělsky využívána, což je dáno polohou v zemědělsky příhodné
oblasti Hornomoravského úvalu. Obcí neprotékají prakticky žádné významné vodní toky. Za zmínku stojí snad
pouze Babický potok, který v obci pramení (přibližně 300 m severozápadním směrem od intravilánu obce), a
který katastry Babic a Hlásnice odděluje. Tento vodní tok pak v Babicích napájí trojici rybníků (U Obalovny,
Kamenný a Bahnitý), aby se nedaleko obce Hnojice po bezmála osmikilometrové pouti vlil zleva do potoka
Říčí. Nutno ještě na tomto místě podotknout, že se většina území obce (kromě jižního cípu katastru) nachází
v přírodním parku Sovinecko.
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Tab. 2: Sousední obce Hlásnice
název obce

hranice obce

Babice

západ

Šternberk

sever, východ, jih
Zdroj: mapy.cz; vlastní zpracování

Využití území
Výměra obce Hlásnice činí podle dat ČSÚ necelých 277 hektarů, čímž se řadí k nejmenším obcím
šternberského správního obvodu z tohoto hlediska. Obec samotná se skládá pouze z jednoho katastru.
Zemědělsky je díky kvalitnímu půdnímu fondu využívána většina území (204 ha; tj. 73,9 %). Dominantní podíl
z půdy zemědělské tvoří půda orná (156,5 ha). Procento zornění tak činí necelých 77 %. Je tedy poměrně
vysoké, ale v porovnání s některými o něco jižněji položenými obcemi (Babice, Mladějovice apod.) přeci jen
o něco nižší. Přesto lze tvrdit, že obec patří do intenzivně zemědělsky využívaného území úvalu, byť na jeho
okraji, protože leží v „přechodném“ typu území (přechází od úvalu směrem k Nízkému Jeseníku).

Obr. 2: Struktura půdního fondu v obci.
Zdroj: ČSÚ 2016; vlastní zpracování

Pouhý zlomek ze zemědělské půdy tvoří zahrady a sady (7,9 ha), na trvalé travní porosty pak připadá plocha
o rozloze přes 39 ha. Kromě zemědělské půdy připadá bezmála 73 ha na půdu nezemědělskou (tj. 26 %
rozlohy obce), tedy prakticky čtvrtina z celkové výměry. Z toho 51 ha tvoří lesy – jejich pás se nachází
v severozápadní části katastru směrem k Chabičovu a Dolnímu Žlebu, částečně potom podél Babického
potoka. Další 4,4 ha tvoří zastavěné plochy, jen 0,1 ha připadá na plochy vodní, přičemž se v obci nachází
pouze jedna vodní plocha, a to nádrž v intravilánu v těsném sousedství s obecním úřadem. Zbylých 17 ha tvoří
plochy s jiným využitím. Procentuální zastoupení jednotlivých kategorií vyjadřuje obr. 2 a tab. 3.
Tab. 3: Struktura půdního fondu v obci.

TYP

ha

%
276,2

100,00

Zemědělská půda

204,0

73,85

Orná půda

156,5

56,67

7,9

2,87

0

0,00

39,5

14,32

Celková výměra

Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
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Nezemědělská půda

72,2

26,15

Lesní pozemek

50,7

18,35

Vodní plocha

0,1

0,03

Zastavěné plochy

4,4

1,59

17,1

6,18

Ostatní plocha

Zdroj: ČSÚ 2016; vlastní zpracování

Historie obce
Existuje zmínka o Slovanech, kteří svojí kolonizací pronikali až sem. Na místě dnešní Hlásnice stávala zaniklá
ves Velislav, o níž je zmínka v urbáři. Ke změně jména došlo před husitstkými válkami. První písemná zmínka
o Hlásnici pochází z roku 1371. Jsou dokladovány různé názvy obce: Hlásnice, Wachtersdorf, Hlasenitze a
Hlasenice, svědčící o vojenském významu. První obyvatelé drželi nad Šternberkem stráže a hlásili příchozí
cizince. Krajina patřila olomouckým pánům. Od 13. století přešlo území na pány ze Šternberka, dějiny Hlásnice
proto úzce souvisí s dějinami Šternberka. Rod pánů ze Šternberka náležel k nejpřednějším rodům českým a
moravským. Velký vliv na historii obce měla církev. Vzhledem ke své velikosti se o obci nedochovaly téměř
žádné zprávy.
Obec Hlásnice je charakterizována jako zemědělská obec s poměrně velkou plochou orné půdy. Až do počátku
20. let 20. století se v několika dolech v blízkém okolí těžila železná ruda. Dne 6. 5. 1945 byla obec osvobozena,
německé obyvatelstvo, které zde do té doby žilo, bylo odsunuto a obec byla osídlena českým obyvatelstvem.
V roce 1960 byla Hlásnice připojena ke Šternberku. Od roku 1990 je opět samosprávnou obcí.

2. Obyvatelstvo
Demografická situace
V současnosti žije v obci přes 200 obyvatel. Populační vývoj za posledních 150 let by se dal zjednodušeně
rozdělit do dvou až tří základních period, které oddělují jednak události II. světové války a období, kdy Hlásnice
ztratila samostatnost (integrací se Šternberkem v roce 1960) a znovu ji nabyla (počátkem 90. let). Samotné
periody se liší jak vývojovými trendy, tak i jejich dynamikou a mají vliv na celkovou početnost populace obce.
Dle prvního moderního censu v roce 1869 žilo v Hlásnici bezmála 300 obyvatel (297 dle SLDB v r. 1869). Od
tohoto okamžiku až do konce 19. století obec populačně mírně rostla (na konci 19. st. téměř 350 obyvatel),
aby se následně tento trend otočil a obec víceméně stagnovala na hodnotě 300 lidí až do II. světové války
(resp. 301 osob dle censu v r. 1930). Tento vývoj je dosti obdobný jako v dalších obcích regionu, snad jen
v sídlech, kde proběhly rozsáhlejší pozemkové úpravy apod., byla dynamika demografických procesů na
počátku 20. St. výraznější. Populačního maxima tedy obec dosáhla na konci 19. století a bylo to již zmíněných
344 osob v roce 1890. Tato hranice dosud nebyla překonána a nic nenasvědčuje tomu, že by se tak mělo
v brzké době stát.
K velmi výraznému poklesu (týká se vlastně všech obcí regionu) došlo po odsunu německy mluvícího
obyvatelstva po II. světové válce, počet obyvatel klesl na hodnoty okolo 180 osob. Protože obec ztratila přes
100 obyvatel (čili pokles o více než třetinu, přesněji o 38 %), lze konstatovat, že se v případě Hlásnice jedná o
velmi dramatickou depopulaci na rozdíl od některých sousedních obcí, kde byl sice úbytek osob řádově
podobný, ale podíl byl nižší. 2. polovina 20. století je pak charakteristická nejdříve populačním strádáním
obce, od 60. do počátku 80. let zaznamenáváme pokles o další padesátku osob až na historické minimum
zaznamenané cenzem v r. 1980 – pouhých 127 osob. Důležitou roli v úbytku populace hrály jednak
urbanizační procesy typické pro toto období, ale možná i to, že se Hlásnice stala součástí Šternberka, čímž
ztratila pozici samostatné obce.
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Poměrně pozitivní vývoj v podobě populačního růstu obce nastává počátkem 90. let 20. století. To už je
Hlásnice opět samostatnou obcí a stává se v průběhu posledních 15 let celkem zajímavým místem pro
rezidenty přicházející ze Šternberka, který je z obce dobře dostupný. To se projevuje nejprve pozvolným
růstem mezi lety 1991-2001 a posléze skokovým přírůstkem (přes 50 osob) v následující desetiletce (20012011). Tento trend pokračuje až do současnosti, a to i díky výstavbě rodinných domů v obci, takže se populace
obec opětovně po více než půlstoletí dostává na hodnoty přesahující 200 rezidentů.

Obr. 3: Vývoj počtu obyvatel v letech 1869-2011.
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů, Historický lexikon obcí, ČSÚ, vlastní zpracování.

Údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů můžeme ještě doplnit o data ze statistiky průběžné. Data za posledních
deset let víceméně potvrzují trend celkem dynamického populačního růstu Hlásnice. Dokonce pouze dva roky
ve sledovaném období 2006-2016 byly ztrátové, což znamená, že se počet obyvatel kontinuálně navyšoval a
v letech 2007 a 2010 se dokonce jednalo o přírůstky o 20 a více osob ročně. Vzhledem k roku 2001 se
populace Hlásnice zvýšila dokonce o více než polovinu (221 osob v r. 2016 dle dat z průběžné statistiky ČSÚ,
což dává růst o 63 % vzhledem k r. 2001 – 142 osob).
Tab. 4: Populační vývoj obce v posledních deseti letech.
rok

2006

2007

4

22

4

meziročně (%)

102,6

114,1

podíl k r. 2001 (%)

114,7

130,9

meziročně (rozdíl)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6

22

3

3

-7

-2

5

9

102,2

103,3

111,7

101,4

101,4

96,8

99,0

102,4

104,2

133,8

138,2

154,4

156,6

158,8

153,7

152,2

155,9

162,5

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování.
Hlavní a v případě Hlásnice dokonce dominantní složkou, která měnu obyvatelstva značně určuje, je
mechanický pohyb – stěhování. Ročně se přistěhuje průměrně šest osob (celkem to od roku 1992 bylo dle
dat ČSÚ 155 lidí), ale tato statistika vykazuje mezi jednotlivými lety určité výkyvy a je značně ovlivněna právě
výše uvedenými roky 2007 a 2010. Trend stěhování směrem do obce získal na dynamice v posledních 10
letech, kdy se přestěhovává i více než 90 osob, zatímco v předcházejících 10 letech (1997-2006) to byla necelá
čtyřicítka osob. Průměrný počet vystěhovalých se pohybuje okolo hodnoty 3 osoby ročně (celkově 71 osob
od roku 1992). Počet přistěhovalých ve sledovaných pětiletkách vždy převýšil počet vystěhovalých, průměrně
tak je migrační saldo kladné a v posledních letech poměrně výrazně na obec velikosti Hlásnice.
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Ze statistických dat je zřejmé, že v posledních 25 letech ovlivňuje pozitivní celkový přírůstek obyvatelstva
hlavně migrační saldo – viz výše. Zatímco tato mechanická měna byla od devadesátých let většinou kladná, o
měně přirozené to takto jednoznačně tvrdit nelze. Přirozený přírůstek/úbytek obyvatelstva je oproti
mechanickému nevýrazný, co do počtu zemřelých a narozených vyrovnaný, ale kolísá. Za sledované období
ročně zemřou průměrně necelé 2 osoby a stejný počet se narodí, což v průměru dává nulový přírůstek. I na
malou obec, jakou je Hlásnice, lze takovouto dynamiku přirozené měny populace považovat za nízkou.
Podíváme-li se na trend – přeci jenom lze vypozorovat kladné hodnoty v posledních letech, kdy velmi mírně
počet narozených převyšuje počet zemřelých. Je to dáno jistým pozvolným omlazováním populace obce
spojeným s přílivem mladých rodin. Jinak lze ale natalitu i mortalitu v Hlásnici označit za průměrnou až
podprůměrnou v regionu, jejich hodnoty v přepočtu na 1 tis. obyvatel se pohybují v průměru okolo 8-10 ‰.
Tab. 5: Vybrané ukazatele dynamiky obyvatelstva v letech 1992-2016.
období
1992-1996
1997-2001
2002-2006
2007-2011
2012-2016

narození

2
3
7
19
12

zemřelí

8
5
5
13
12

přirozený
přírůstek

-6
-2
2
6
0

přistěhovalí

26
12
26
66
25

vystěhovalí

15
9
14
16
17

migrační
saldo

celkový
přírůstek

sňatky

11
3
12
50
8

5
1
14
56
8

3
0
1
2
0

rozvody

2
0
0
2
0

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování.
Poměrně pozitivní demografický vývoj v posledních letech zaznamenáváme hlavně z toho důvodu, že se
v obci nacházejí dvě menší rozvojové lokality určená k výstavbě rodinných domů. Nachází se v severní a jižní
části zastavěného území podél komunikace II/445, kde plynule navazují na dosavadní zastavěné území,
intravilán. S jistou mírou generalizace můžeme prohlásit, že hodnoty hrubé míry emigrace, ale především
imigrace, jsou na obec velikosti Hlásnice nadprůměrné (hodnoty hrubé míry imigrace se v přepočtu na 1 tis.
obyvatel pohybují v posledních letech průměrně okolo 30 ‰) a odpovídají trendu v okolních obcích.

Obr. 4: Vývoj počtu obyvatel v letech 1991-2016.
Zdroj: Průběžná statistika, ČSÚ, vlastní zpracování.
Jako doplňkové údaje o měně obyvatelstva můžeme ještě zmínit ukazatele sňatečnosti a rozvodovosti.
V posledních 25 letech bylo evidováno celkem pouhých 6 sňatků a 4 rozvody. Průměrně se tak koná 1 svatba
za čtyři roky. Žádný z posledních 25 roků se z této statistiky nijak nevymyká, stejně „chudá“ je pak i statistika
pracující s rozvody a potraty.
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Vybrané struktury obyvatelstva
Věkovou strukturu obyvatel obce můžeme označit za velmi dobrou a do jisté míry za lepší (díky zastoupení
dětské složky) než v případě sousedních obcí. Téměř 70 % populace Hlásnice se nachází v produktivním věku
(15-64 let), přes 22 % tvoří dětská složka, zatímco na seniory připadá jen 9,5 % (viz obr.5). Také z pohledu
syntetických ukazatelů demografického stáří populace, jako jsou index ekonomické zátěže nebo index stáří,
patří obec k těm s lepší věkovou strukturou (hlavně vzhledem k indexu stáří).

Obr. 5: Věková struktura obyvatelstva obce Hlásnice a věková pyramida.
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování.

Také z pohledu vzdělanostní struktury lze situaci Hlásnice ohodnotit vzhledem k okolním obcím celkem
pozitivně, vzdělanostní struktura vykazuje solidní rozvrstvení jednotlivých kategorií, což je důležité vzhledem
k tomu, že právě tato struktura populace do jisté míry poukazuje na její kvalitu a může determinovat rozvoj
obce. Zastoupení těch složek populace s nejvyšším dosaženým vzděláním v podobě maturity nebo vyšším na
obyvatelstvu starším 15 let se pohybuje v přijatelných mezích. Na vyšší odborné vzdělání spolu
s vysokoškolským dosáhlo téměř 12 % obyvatel, na úplné střední s maturitou pak prakticky další čtvrtina
populace. Tento stav, hlavně zastoupení vzdělané populace, může dalšímu potenciálnímu rozvoji obce
prospět, zvyšuje to předpoklady pro rozvoj některých ekonomických aktivit nebo zapojování obyvatel do
společenského života obce. Naproti tomu ale více než 60 % lidí na maturitu ani nedosáhlo. Podíl osob
s neúplným středním vzděláním (tj. bez maturity) představuje necelých 40 %, přes 23 % obyvatel má vzdělání
pouze základní.

Obr. 6: Vzdělanostní struktura obyvatelstva obce Hlásnice.
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování.
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Sociální situace v obci
V obci nejsou žádné národnostní menšiny a také se zde nevyskytují sociálně vyloučené lokality, ve kterých by
bylo soustředěno sociálně slabé obyvatelstvo. V rámci obce se vyskytují sociálně slabší rodiny či jednotlivci,
nejedná se však o problém, který by negativně ovlivňoval sociální situaci v obci.

Spolková, osvětová a informační činnost
Spolky a podpora spolkové činnosti
Hlásnice se svými 220 obyvateli má pouze 2 činné spolky. Jedním je TJ Hlásnice, který podporuje sportovní
aktivity v obci a pořádá 2 tradiční akce, Ping-pongový turnaj dětí a dospělých a Nohejbalový turnaj. Dále je
zde spolek Ecce Homo Pedal, který se snaží nejen v Hlásnici, ale i v rámci Mikroregionu Šternbersko
podporovat povědomí o důležitosti práce s veřejným prostorem a zelení na veřejných prostranstvích se
zapojením dobrovolnické činnosti občanů. V roce 2018 se uskuteční opět dva dobrovolnické workcampy
s účastí zahraničních dobrovolníků, zaměřené na podporu kulturně-společenských aktivit a právě veřejný
prostor.
Jelikož není legislativa moc nakloněna jednoduchosti vedení spolků a není tedy moc zájem zakládat spolky,
spolupracuje obec s okolními zájmovými sdruženími, aby rozšířila nabídku volnočasových aktivit pro své
občany. Navázala tedy spolupráci s klubem deskových her a kubbu ve Šternberku, STERNGAME, který v roce
2017 uspořádal v Hlásnici 2 turnaje ve hře Kubb a na základě výborné spolupráce s obcí a zájmu občanů znovu
plánuje 2 turnaje i v roce 2018. V letošním roce byla rovněž zahájena spolupráce s SKI-OB ŠTERNBERK,
oddílem orientačního běhu a lyžování, který každoročně ve Šternberku a okolí pořádá seriál běžeckých akcí
ŠTERNBERSKÉ BĚHÁNÍ, určeného pro trénující závodníky i začínající běžce bez rozdílu věku a výkonnosti. Jako
třetí běh v pořadí se v roce 2018 uskutečnil 1. ročník běžeckého závodu Hlásničák, kde mimo 2 hlavní náročné
tratě na 7,5km a 3,5km byly pro děti a mládež připraveny další 2 kratší tratě na 100m a 1km. Závod měl velký
úspěch a nejmladším letošním závodníkem byla sprinterka 100m trati z Hlásnice ve věku 2 roky.
Obec dále již druhým rokem spolupracuje se sdružením dobrovolných aktivit INEX, které zprostředkovává
účastníky dobrovolnických workcampů pořádaných v obci Hlásnice. Obec v rámci dobré spolupráce s tímto
sdružením dále opakovaně nabídla prostory areálu komunitního domu pro uspořádání soustředění
mezinárodního týmu projektu Fotbal pro rozvoj, který následně z Hlásnice vyráží na sérii akcí tohoto projektu
po celé ČR. Setkání občanů, zejména dětí a mládeže, s účastníky od INEXu z celého světa je velkou příležitostí
nejen pro procvičení znalosti cizích jazyků, ale zejména velká možnost poznat jiné kultury a zvyky a vzájemně
se obohatit při společných setkáních.
Obec podporuje činnost místních spolků i akcí pořádaných jinými spolky přímo v Hlásnici tím, že poskytuje
zdarma nebo za režijní náklady prostory Komunitního domu v Hlásnici i se zahradou a hřišti. Jako
spolupořadatel několika akcí se spolky poskytuje rovněž finanční podporu pro občerstvení a drobné ceny pro
soutěžící.
Od roku 2010 vydává obec čtvrtletník Hlásnický zpravodaj, ve kterém informuje občany o důležitých
informacích obecního úřadu, o dění v obci, plánovaných akcích i záměrech obce a neposledně i informace
z okolí, které mají vliv na život občanů. Obec v posledních letech 2 knižní publikace o historii obce až po
současnost. První publikace „Z minulosti Hlásnice u Šternberka“ vydaná ve spolupráci s regionální historičkou
paní Vlastou Hlůzovou v roce 2011 k výročí 640 let od první zmínky o obci shrnuje dosavadní znalosti o historii
obce, rozšiřuje je a doplňuje dalšími zjištěnými fakty. Druhá publikace s názvem „Jak šel čas - Obec Hlásnice
1945 – 2013“ byla vydána o dva roky později ve spolupráci s obecním kronikářem Františkem Čapkou
s ohledem na minulost nedávnou. Pan kronikář je do práce kolem historie a obecní kroniky velmi zapálený a
za podpory obce provedl důkladný průzkum a fotodokumentaci archivních materiálů, uložených v Okresním
archívu v Olomouci. Tyto materiály jsou nyní zpracovávány a překládány z NJ, aby mohly být použity pro
publikování. Očekáváme, že nás pan kronikář překvapí další publikací ke kulatému 650. výročí obce v roce
2021.
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Aktivity a zapojení občanů, včetně dětí a mládeže
Občané obce vnímají rozvoj a obnovu obce jako důležitou a aktivně se účastní obnovy jak dobrovolnickou
prací, tak v rámci své řemeslné, umělecké či administrativní odbornosti zdarma nebo někteří jako placení
brigádníci. Obec podporuje přednostní zaměstnávání občanů obce, a to i mládeže nad 15 let, jako sezónní
brigádníky. Každá aktivita spolků, jednotlivců, skupin občanů je pro oživení společenského života a obnovu
Hlásnice vítána a v rámci možností podpořena i finančně. Občané se svou dobrovolnickou prací zapojili do
dotačních projektů PORV s příspěvkem od MMR ČR, a to v roce 2015 na projektu „Dětské hřiště pro sport a
zábavu Hlásnice“, v roce 2016 na projektu „Obnova vnějších fasád kaple sv. Jiří v Hlásnici“, v roce 2017 na
projektu „Obnova pískovcového kříže u hřiště“, kde se občané rovněž zapojili svou dobrovolnickou prací na
úpravě okolí kříže. Občané, včetně dětí a mládeže, tak plní záměry zapojení občanů do projektů obnovy obce
a pomáhají svými brigádami snížit nutnou finanční spoluúčast obce z rozpočtu k získaným dotacím. V roce
2018 byla vybrána další žádost o dotaci od MMR ČR pro podporu, tentokráte v DT č.2, kde již potřetí byl
podán záměr na obnovu sportovního hřiště v areálu zahrady komunitního domu a jeho realizace jistě bude
podpořena opět dobrovolnickou prací občanů.
Děti i mládež jsou aktivně zapojovány nejen do kulturně-společenského života při pořádání akcí, ale
i záměrů obnovy obce. V roce 2015 se děti zapojily do přípravy projektu „Dětské hřiště pro sport a zábavu
Hlásnice“, a to jak v přípravné fázi, kdy navrhovaly nové prvky na doplnění původního hřiště pro nejmenší
děti, tak následně s rodiči připravovaly areál na realizaci projektu a po ukončení instalace se přičinily také o
finální úpravy areálu hřiště, obnovou povrchů a nátěrů laviček. Nově zbudované dětské hřiště je pravidelně
navštěvováno skupinami dětí MŠ ze Šternberka. Od roku 2016 se děti a mládež aktivně zapojují se svými
rodiči do obnovy obce (např. pravidelným úklidem autobusové zastávky a její obnovou výmalby) i okolí obce,
a to postupným čištěním trasy budoucí stezky na severní straně obce, dle návrhů studentů Mendelovy
University. Jak děti v obci postupně dorůstají, mají potřebu rozšiřovat prostor pro své sportovní aktivity. Obec
tedy podpořila Projekt obnovy asfaltového sportoviště, který byl připravován společně s dětmi i rodiči už od
roku 2016 a bude v roce 2018 realizován. Dále již obec při veřejné diskusi získala od této početné (cca ¼
obyvatel) věkové skupiny do 18 let několik nápadů na budoucí realizaci využití prostoru bývalého fotbalového
hřiště, jelikož v obci v současné době není fotbalový oddíl.
Sousedské vztahy mezi spoluobčany Hlásnice jsou v současné době většinou dobré, nevyskytují se případy
soudních sporů či násilí. Obec nedisponuje zařízením pro péči o staré občany, péče o ně probíhá v rodinách,
popřípadě s pomocí sousedů nebo Charity Šternberk. Obec opakovaně nabízí starším občanům, že se mohou
na obecní úřad obrátit se svými problémy, případně požadavkem o pomoc. Již několikrát obecní úřad pomohl
starším občanům připravit výpověď smlouvy nevýhodně uzavřené s podomními prodejci. Veškeré aktivity
vedoucí k utužení pospolitosti občanů jsou maximálně podporovány starostou i zastupitelstvem obce.
Vhodně zvolené množství kulturních a sportovních akcí pořádaných v obci a jejich rozložení do celého roku
je nejlepší podporou pro upevnění a rozšíření vesnické pospolitosti.
Při obci pracuje finanční a kontrolní výbor, jejichž předsedové jsou zastupitelé a jednotlivými členy občané.
Obecní úřad získává prostřednictvím dotazníků v místním zpravodaji názory a nápady k nejrůznějším
tématům v oblasti života obce. V rámci společného projektu Podpora strategického řízení členských obcí
Mikroregionu Šternbersko, a to pro účely aktualizace rozvojového dokumentu obce, bylo v minulém roce
2017 provedeno dotazníkové šetření, kterého se zúčastnila cca třetina občanů všech věkových kategorií od
15 let výše, tedy reprezentativní vzorek. Výsledky ankety dostali občané vytištěné formou mimořádného
zpravodaje do všech schránek. Starosta obce zve občany, včetně dětí a mládeže, na diskusní setkání
k aktuálním tématům i rozvojovým záměrům obce.

Významné akce pořádané v obci
Mezi pravidelně pořádané akce v obci patří:
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Masopustní průvod,
Pálení čarodejnic a stavění máje,
Pouť sv. Jiří v Hlásnici,
Turnaj ve hře Kubb
Den s Integrovaným záchranným systémem,
Loučení s prázdninami,
Setkání seniorů,
Mikulášská nadílka,
Adventní setkání u vánočního stromu,
Vánoční ping-pongový turnaj.

Způsoby informování občanů
Obec pravidelně informuje své občany o záměrech i výsledcích obnovy obce zpravodajem, webovými
stránkami obce, ale i přes regionální tisk, Šternberské listy nebo Olomoucký deník. Při pořádání akcí jsou
vystavovány fotografie z akcí předchozích. Získané výstavní panely ze spolupráce s Mendelovou Universitou,
Ústavem zahradní a krajinářské architektury v Lednici, kde studenti navrhovali řešení zadaných krajinářských
témat obce Hlásnice, jsou trvale vystaveny v malém sále Komunitního domu v Hlásnici (KD). Zde se konají
zasedání zastupitelstva obce, společná setkání a veřejné besedy, které jsou dle aktuálních témat vyhlašovány
pro společnou diskusi občanů s vedením obce. Obec má pravidelně ve svém rozpočtu prostředky pro podporu
svých akcí i aktivit spolků. Obec nabízí využití sálů i zázemí svého komunitního domu a okolí, jak pro činnost
spolků, tak např. pro setkání seniorů a jiné akce. Občané mohou využít výhodného pronájmu KD pro pořádání
rodinných oslav a jubileí.

3. Hospodářství
Ekonomická situace
Tab. 6: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti v obci Hlásnice k 31. 12. 2017.
Registrované
podniky
Celkem

Podniky se
zjištěnou aktivitou
55

21

5

5

B-E Průmysl celkem

10

2

F Stavebnictví

12

3

G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel

4

1

H Doprava a skladování

–

–

I Ubytování, stravování a pohostinství

2

–

J Informační a komunikační činnosti

1

–

K Peněžnictví a pojišťovnictví

2

1

L Činnosti v oblasti nemovitostí

–

–

M Profesní, vědecké a technické činnosti

4

2

N Administrativní a podpůrné činnosti

5

–

O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

1

1

A Zemědělství, lesnictví, rybářství
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P Vzdělávání

–

–

Q Zdravotní a sociální péče

–

–

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

3

1

S Ostatní činnosti

6

–

X nezařazeno

-

-

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vše o území, obec Hlásnice (31. 12. 2017) [online], vlastní zpracování.
Tab. 7: Podnikatelské subjekty podle právní formy v obci Hlásnice k 31. 12. 2017.
Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou aktivitou

Celkem

47

21

Fyzické osoby

43

18

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského
zákona

38

16

Fyzické osoby podnikající dle jiného než
živnostenského zákona

2

1

Zemědělští podnikatelé

3

2

Právnické osoby

4

3

Obchodní společnosti

4

1

Akciové společnosti

–

–

Družstva

–

–

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vše o území, obec Hlásnice (31. 12. 2017) [online], vlastní zpracování.
Z hlediska struktury podnikatelských subjektů v Hlásnici dominují fyzické osoby podnikající (pouze dle
živnostenského zákona). V rámci právnických osob jsou evidovány 4 obchodní společnosti se zjištěnou
aktivitou (ČSÚ, 2017).
Dle rejstříku ekonomických subjektů Ministerstva financí jsou k 31. 12. 2017 registrovány v obci Hlásnice
celkem 4 společnosti s ručením omezeným viz následující tabulka č. 8.
Tab. 8: Aktivní společnosti s ručením omezeným v obci Hlásnice k 31. 12. 2017.
č.

IČ subjektu

název subjektu

29443130

BIZNET CLINIC, s.r.o.
Hlásnice 69

2

05781116

Josef Mikulka s.r.o.
Hlásnice 51

3

04582543

RAIN FOX CZ s.r.o.
Hlásnice 46

1

náplň činnosti dle CZ-NACE
7490: Ostatní profesní, vědecké a technické
činnosti j. n.
00: Výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
43320: Truhlářské práce
00: Výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
016: Podpůrné činnosti pro zemědělství a
posklizňové činnosti
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G: Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel
00: Výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
36: Shromažďování, úprava a rozvod vody
43120: Příprava staveniště
461: Zprostředkování velkoobchodu a
velkoobchod v zastoupení
7112: Inženýrské činnosti a související technické
poradenství
7490: Ostatní profesní, vědecké a technické
činnosti j. n.
855: Ostatní vzdělávání
90020: Podpůrné činnosti pro scénická umění
471: Maloobchod v nespecializovaných
prodejnách

4

04417925

461: Zprostředkování velkoobchodu a
velkoobchod v zastoupení

AROMASHOP s.r.o.
Hlásnice 46

46900: Nespecializovaný velkoobchod
4725: Maloobchod s nápoji
772: Pronájem a leasing výrobků pro osobní
potřebu a převážně pro domácnost

Zdroj: Administrativní registr ekonomických subjektů ARES (http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/; k 31. 12. 2017),
vlastní zpracování.
Zemědělství
V obci Hlásnice se nenachází areál žádné zemědělské společnosti. Největším subjektem provozujícím
rostlinnou výrobu v katastru obce Hlásnice i dalších okolních katastrech je Paseka, zemědělská a.s., jejíž
vedení sídlí v sousedních Babicích. V obci se nachází soukromý podnikatel podnikající v oboru živočišné
výroby.
V roce 2017 byly v Hlásnici zahájeny komplexní pozemkové úpravy.
Průmysl
V obci se nenachází významnější průmyslová výroba. Soukromý podnikatel provozuje od roku 1991 v obci
výrobu s dřevěnými vyspravovacími a spojovacími prvky do dřeva a materiálů na bázi dřeva v bývalých
budovách ZD z 20 stol. Tento podnikatel jako jediný vytváří přímo v obci pracovní místa pro místní občany.
Služby
V obci se nachází komunitní dům (budova bývalé školy z 20 stol.), který je zázemím pro pořádání
společenských a kulturních akcí. Dům je v majetku obce a občané si mohou prostory domu pronajmout pro
své soukromé oslavy. Po té, co byla v roce 2016 uzavřena prodejna potravin v obci, dojíždí do Hlásnice 2x
týdně pojízdná prodejna s pečivem a lahůdkami a 1x týdně pojízdná masna.
Cestovní ruch
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Po okraji katastru obce Hlásnice prochází ve směru SZ-JV značená modrá turistická trasa, která začíná
u železniční zastávky Mladějovice, pokračuje na obec Řídeč, na Vysokou Roudnou, na Dubovou horu,
do Chabičova a kolem Hlásnice přes Dolní Žleb do Šternberka. Další je značená červená tur.trasa ze Šternberka
směrem na SZ k hradu Sovinci, kolem zříceniny hradu Rabštejn až do Šumperka.
Na východní straně obce na vyvýšeném místě nad obcí, v nadmořské výšce cca 400 m, se nachází přírodní
jezírko „Dančák“ s výhledem do okolní krajiny, zejména na jižní stranu do údolí řeky Moravy a na Olomouc.
V tomto místě je uvažováno s obnovením menší rozhledny, která ve středověku v obci pravděpodobně stála
a plnila funkci strážní vyhlídkové věže pro město Šternberk. Toto místo je vhodné pro rozvoz cest.ruchu
v obci, jelikož je uvažováno napojení lokality na stezku pro pěší a cyklisty směrem ze Šternberka do Hlásnice
a následně na sever. V budoucnu by tato trasa mohla být vyznačena KČT s napojením na další tur.trasy v okolí.

Obr. 7: Jezírko „Dančák“ v Hlásnici.
Zdroj: archív obce Hlásnice.
Žádné zařízení cestovního ruchu se v obci nenachází. V Hlásnici se zatím nenachází ani žádné lokality
individuální rekreace. Pro každodenní krátkodobou rekreaci je využíván areál komunitního domu s dětským
a sportovním hřištěm a lokalita u jezírka „Dančák“. Obec má záměr zpřístupnit své okolí systémem stezek pro
pěší a cyklisty, s napojením na okolní turistické a cyklistické trasy. Za tímto účelem obec v roce 2015 navázala
spolupráci s Mendelovou universitou, Ústavem zahradní a krajinářské architektury v Lednici, jejíž studenti
pro obec zpracovali studie na téma obnovy stezek s ochrannými krajinnými prvky, obnovy centra obce a
obnovy lokality u jezírka s umístěním rozhledny.

Trh práce
Ekonomická aktivita obyvatelstva
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V obci bylo v rámci SLDB 2011 sečteno cellem 91 osob ekonomicky aktivních, mezi kterými převažovali muži
(52) nad ženami (39). Na zaměstnané připadalo 88 % (80 osob) ekonomicky aktivních, zbylých 11 osob
připadlo do kategorie nezaměstnaných – z nich byl takřka stejný počet mužů (5) i žen (6). Nezaměstnanosti
se podrobněji věnujeme níže. Ve struktuře zaměstnaných osob dominují zaměstnanci, zaznamenáno bylo
pouze 6 zaměstnavatelů (což je ale na podobně velkou obec celkem standartní), 10 osob (převážně mužů –
celkem 9) pracuje na vlastní účet. Počet pracujících důchodců a žen na mateřské dovolené je velmi nízký a
pohybuje se v jednotkách osob.
Tab. 9: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v obci (2011).
Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní

v tom

zaměstnanci
z toho podle postavení v
zaměstnavatelé
zaměstnání
pracující na vlastní účet
pracující důchodci
ze zaměstnaných
ženy na mateřské dovolené
nezaměstnaní

celkem
91
80
62
6
10
0
3
11

muži
52
47
33
5
9
0
0
5

106

47

Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

ženy
39
33
29
1
1
0
3
6
59

38
11
27
32
20
12
4
4
0
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

z toho

Ekonomicky neaktivních osob bylo v roce 2011 v obci celkem 106, podíl ekonomicky neaktivních (včetně 4
osob s nezjištěnou aktivitou) k ekonomicky aktivním je poměrně vyrovnaný, 55 na 45 (%). Z ekonomicky
neaktivních mírně převažují z hlediska pohlaví ženy (59) nad muži (47), podle věku pak nepracující důchodci
(38) nad žáky a studenty (32 celkem).
Celkem 54 osob z obce vyjíždí do zaměstnání (37) nebo do škol (17). Dominantním dojížďkovým střediskem
je pro obec Hlásnice celkem pochopitelně nedaleký Šternberk, na druhém místě to pak je Olomouc. Protože
v Hlásnici absentuje významný zaměstnavatel, činí podíl denně vyjíždějících do zaměstnání z obce více než 40
% ekonomicky aktivního obyvatelstva Hlásnice.
Tab. 10: Vyjížďka do zaměstnání a škol z obce Hlásnice (2011).
VYJÍŽDĚJÍCÍ CELKEM

54
37

vyjíždějící do zaměstnání
v tom

v rámci obce

7

do jiné obce okresu
v tom

25

do jiného okresu kraje

0

do jiného kraje

2

do zahraničí

3

vyjíždějící do škol
v tom

17
v rámci obce

0

mimo obec

17

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011
Nezaměstnanost v obci
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Studium problematiky nezaměstnanosti v obci rozdělme do dvou hlavních period. Nejdřív se zaměříme na
období před a v průběhu hospodářské recese z konce prvního desetiletí 21. století. Data za obec Hlásnice
srovnáme s údaji za celý správní obvod obce s rozšířenou působností Šternberk.
Tab. 11: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v Hlásnici a SO ORP Šternberk (2008-2011)
Hlásnice
SO ORP Šternberk
období
dosažitelní
dosažitelní
MN (%)
volná místa
MN (%)
volná místa
uchazeči
uchazeči
6
7,8
0
752
6,1
66
6/2008
6
7,8
0
982
7,9
29
12/2008
8
10,4
0
1 518
12,3
13
6/2009
14
18,2
0
1 735
14
25
12/2009
14
18,2
0
1
514
12,2
25
6/2010
17
22,1
0
1 646
13,3
16
12/2010
9
11,7
0
1 370
11,1
17
6/2011
11
14,3
0
1 508
12,2
3
12/2011
Zdroj: MPSV
Ještě v průběhu roku 2008 byla hrubá míra nezaměstnanosti na přijatelné úrovni (přibližně 7-8 %), přestože
v okolních obcích regionu byla ještě podstatně nižší, a na Úřadu práce bylo evidováno z obce Hlásnice pouze
6 dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Situace se radikálně začala měnit v druhé polovině roku 2009. Počet
uchazečů se skoro ztrojnásobil (max. 17 osob v prosinci 2010), hrubá míra nezaměstnanosti se vyšplhala přes
hranici 22 %. Nabídka volných pracovních míst zůstává v obci po celý sledovaný časový úsek nulová.

Obr. 8: Nezaměstnanost v Hlásnici v letech 2008-2011.

Zdroj: MPSV

Na konci roku 2009 (zčásti i 2010) byla situace na regionálním trhu práce (v SO ORP Šternberk) nejkritičtější,
v obci se pak prohlubovala právě až do konce roku 2010. Křivka nezaměstnanosti obce má v porovnání
s křivkou za celý šternberský správní obvod podobný trend, svého maxima dosahuje v podobných okamžicích,
ale ve výrazně vyšších hodnotách, což by se u obce velikosti Hlásnice dalo teoreticky i očekávat. Od roku 2010
se pak začíná situace pomalu zlepšovat, nicméně na hodnoty před nástupem krize se nezaměstnanost vrací
až o pár let později.
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Tab. 12: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v Hlásnici a v SO ORP Šternberk (2014-2017)
Hlásnice
SO ORP Šternberk
období
dosažitelní
volná
dosažitelní
PNO
PNO
volná místa
uchazeči
místa
uchazeči
3/2014
10
7,0
0
1 735
10,6
32
6/2014
6
4,3
0
1 443
9
43
9/2014
6
4,3
0
1 427
8,9
39
12/2014
9
6,5
0
1 560
9,7
41
3/2015
7
5,1
0
1 549
9,6
97
6/2015
6
4,4
0
1 262
7,9
148
9/2015
5
3,7
0
1 205
7,6
81
12/2015
5
3,7
0
1 261
7,9
106
3/2016
12
8,8
0
1 227
7,7
244
6/2016
9
6,8
0
972
6
197
6
4,5
0
922
5,7
204
9/2016
5
3,8
0
1 004
6,2
185
12/2016
3
0
3/2017
2,3
933
5,8
265
6/2017
3
0
2,1
766
4,8
273
9/2017
2
0
1,4
670
4,2
237
Zdroj: MPSV
Situace na trhu práce se v posledních dvou, třech letech zlepšovala (nesleduje se už ukazatel hrubé míry
nezaměstnanosti ale tzv. podíl nezaměstnaných osob). Podíl nezaměstnaných osob začal od roku 2014
kontinuálně klesat (i když v případě Hlásnice s jedním skokovým zhoršením na jaře 2016) z hodnot těsně pod
10 % až na místy pouhá 2 %, rovněž stav dosažitelných uchazečů výrazně klesl, na podzim roku 2017 to byly
pouhé dvě osoby. Takto nízká nezaměstnanost je, i v období hospodářského růstu, dosti ojedinělá.

Obr. 9: Nezaměstnanost v Hlásnici v letech 2014-2017.

Zdroj: MPSV

Na ukazatelích, pomocí kterých analyzujeme situaci na trhu práce, můžeme zaznamenat mírné sezónní
výkyvy. Počet uchazečů a podíl nezaměstnaných osob se v zimních měsících většinou zvyšuje. Pokud v letech
2014-2017 opět porovnáme hodnoty obecní a celého obvodu zjistíme, že ani tentokrát se křivky
nezaměstnanosti prakticky neliší svým trendem (až na zmíněný úsek na jaře 2016), odchylky opět
zaznamenáváme v nabytých hodnotách. Tentokrát ale platí, že byla v obci v naprosté většině období zjištěna
nižší nezaměstnanost než v celém SO ORP Šternberk.
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Z výše uvedených analýz vyplývá, že obec Hlásnice vykazuje velmi nestabilní ukazatele trhu práce než celý
šternberský správní obvod, dokonce lze tvrdit, že je obec velmi zranitelná vzhledem k výkyvům (pochopitelně
k těm negativním) na regionálním trhu práce.

4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
Obec Hlásnice je zásobována pitnou a užitkovou vodou z veřejné vodovodní sítě, která je součástí
vodovodního systému města Šternberk. Vodovodní systém města Šternberk je v majetku i ve správě
společnosti SITKA s r.o. Šternberk. Zdrojem vodovodního systému města Šternberk je bývalá důlní štola
„Otýlie“ s vydatností 6,0 l/s. Pomocí čerpací šachty je pitná voda dopravo-vána výtlačným potrubím 6/4“ z
trub pozinkovaných do VDJ Hlásnice 50 m3, odkud je přívodním řadem DN 65 z trub ocelových dodávána do
rozvodné vodovodní sítě obce Hlásnice DN 80 z trub litinových, D90 z trub PVC, D63 a D50 z trub
polyetylénových a DN 65 z trub ocelových. Vzhledem ke stáří vodovodního systému obce Hlásnice jsou
všechny stávající vodovodní řady z trub litinových a z trub ocelových již na hranici své životnosti. Tyto
vodovodní řady bude nutné postupně rekonstruovat. Rozvodná vodovodní síť obce Hlásnice není
dimenzována k požárním účelům, ale je možno ji ve výjimečných případech pro tento účel použít. K požárním
účelům rovněž slouží i umělá malá vodní nádrž, která je situována v centru zastavěného území obce.
Odkanalizování
Zastavěné území obce Hlásnice je odkanalizováno oddílným kanalizačním systémem.
Dešťové vody jsou odváděny stokami dešťové kanalizace, které jsou vyústěny do bezejmenného
levostranného přítoku Babického potoka. Dešťová kanalizace je v majetku a ve správě obce Hlásnice.
Splaškové odpadní vody jsou odváděny stokami splaškové kanalizace DN 250 z trub PVC, která je zaústěna do
čerpací stanice ČS1 a výtlačným řadem D125 jsou dopravovány do stávající sítě jednotné kanalizace města
Šternberka. Vzhledem ke konfiguraci terénu jsou na síti splaškové kanalizace vybudovány čerpací stanice ČS2
a ČS3 s výtlačnými řady D90 z trub polyetylénových. Splašková kanalizace je v majetku i ve správě společnosti
SITKA s r.o. Šternberk.
Výrobní areál bývalé farmy ZD je odkanalizován oddílným kanalizačním systémem, se zaústěním splaškových
odpadních vod do jímky na vyvážení.
Zásobování plynem
Obec Hlásnice je plně plynofikována a to rozvodnou STL plynovodní sítí D50. Zemní plyn je do obce přiváděn
STL plynovodním řadem D63, který je napojen na STL plynovod D110 obce Babice. Do STL plynovodního
systému obce Babice a obce Hlásnice je zemní plyn dodáván z regulační stanice plynu VTL/STL Babice
600/2/1-440. Plynárenské zařízení je ve vlastnictví obce a ve správě RWE Gaz Net, s.r.o.
Zásobování elektrickou energií
Dodávku elektrické energie pro distribuci v obci zajišťuje vedení 22 kV č. VN321, které je napájeno z rozvodny
110/22kV Šternberk. V řešeném území jsou umístěny 2 elektrické stanice (trafostanice). V obci patří mezi
větší odběratele areál dřevovýroby, z ostatních odběrů jsou významnější objekty občanské vybavenosti.
Rozmístění stávajících trafostanic v obci je nevyhovující a proto je ve spojení s novou rozvojovou plochou pro
výstavbu RD projektován zemní přívod VN k nové trafo-stanici, která bude umístěna na jižním okraji obce
směrem na Šternberk.
Úspory energií
Do budov a domácností jsou instalovány úsporné zdroje, místo klasických žárovek. Obec připravila projekt na
energ. úspory VO, v roce 2017 uspěla s žádostí o dotaci v programu Efekt MPO ČR a realizovala výměnu všech
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stávajících svítidel VO za nové LED svítidla. Jelikož se obec již v minulosti rozrostla o novou lokalitu a současně
probíhá prodej nových parcel, rozšíření VO v obci již počítá s novými úspornými LED svítidly. V rámci
zpracování dokumentace na rekonstrukci budovy obecního úřadu je počítáno s opatřeními pro energetické
úspory a stejně tak bude postupováno i v případě rekonstrukce komunitního domu.
Internetové připojení
Obyvatelé obce se mohou připojit na internet pomocí kabelové nebo bezdrátové technologie
prostřednictvím několika poskytovatelů. Obec využívá připojení od firmy RPS. V rámci obecního úřadu je
podružně připojen i komunitní dům.
Nakládání s odpady
Obec se snaží vytvořit ucelený systém obecního odpadového hospodářství. Svoz komunálního odpadu
probíhá ve 14-ti denním intervalu. V obci jsou nyní 3 místa pro tříděný odpad vybavený kontejnery na papír,
bílé sklo, barevné sklo, plasty a probíhá i třídění plastů do plastových pytlů. Část kontejnerů je ve vlastnictví
obce, část ve vlastnictví společnosti EKO-KOM, a.s. a část ve vlastnictví svozové společnosti. Všechny odpady
jsou odváženy firmou Marius Pedersen a.s., provozovna Šternberk, vyjma bioodpadu. Bioodpad je možno
ukládat do kontejnerů, které jsou volně přístupné na obci. Tyto jsou po naplnění odváženy společnostmi
Online-olin s.r.o. a Václav Janík do biokompostárny vedle obce Paseka, kterou provozuje firma Pecina.
Současně také část obyvatel využívá na ukládání bioodpadu domácí zahradní kompostéry, které má
vypůjčeny od Mikroregionu Šternbersko.
V obci se aktuálně nenachází žádné zařízení na sběr nebo likvidaci odpadů (sběrový dvůr, kompostárna nebo
skládka). V jihovýchodním okraji katastrálního území Hlásnice se nacházejí 2 území, kde bylo v minulosti
prováděno skládkování odpadu. Jedná se o ukončenou skládku TKO MěÚ Šternberk, která zčásti zasahuje do
katastrálního území Hlásnice a o ukončenou skládku firmy Hanácký nábytek Velký Týnec, provoz Šternberk.
Pravidelnou osvětovou činností občanů a zajištěním možnosti třídění bioodpadu, došlo k navýšení množství
tříděného odpadu a snížení množství komunálního odpadu. Obec i nadále hledá inovativní možnosti řešení
odpadového hospodářství a spolupracuje na tom společně s dalšími obcemi Mikroregionu Šternbersko.
Tab. 13: Produkce směsného komunálního odpadu - SKO (kategorie 200301) v obci
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Množství SKO v tunách

44,31

42,76

48,18

42,86

36,75

33,93

208

210

214

207

205

210

213,03

203,62

225,14

207,05

179,27

161,57

Počet obyvatel
Průměr na 1 obyvatele v kg

Zdroj: vlastní šetření, evidence obce.
Průměrná produkce směsného komunálního odpadu na 1 obyvatele má v posledních třech klesající tendenci,
což je pozitivní jev.
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Tab. 14: Produkce tříděného odpadu v obci
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Množství papíru v tunách

0,95

1,36

1,46

1,14

1,207

4,328

Množství plastu v tunách

1,98

1,94

4

5,56

3,399

4,95

Množství skla v tunách

2,45

2,3

1,98

1,42

5,699

1,988

Zdroj: vlastní šetření, evidence obce.
Množství vytříděného odpadu má velmi kolísavou úroveň
Dopravní infrastruktura
Územím obce procházející silnice II/445, která je páteřní silnicí a silnice č. III/4452, která je na východním
okraji katastrálního území obce a spojuje město Šternberk s jeho místní částí Chabičov a pro samotnou
dopravu v obci nemá význam. Silnice II. třídy je po rekonstrukci a je v dobrém stavu, silnice III. třídy je ve
velmi špatném stavu. Obě silnice jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje a jejich správu provádí Správa silnic
Olomouckého kraje.
Z hlediska silničních dopravních vztahů je obec Hlásnice napojena na hlavní silniční síť tvořenou zde silnicí
II/444 prostřednictvím silnice II/445. Dálniční síť (D35 a D46) je od obce vzdálena cca 24 km.
Železniční spojení je umožněno přes železniční stanici Šternberk ležící na železniční trati č. 290 Olomouc –
Šumperk ve vzdálenosti 6 km.

Místní komunikace
Jedná se o několik místních komunikací (MK) v šířce od 3 m do 4,5m napojující se na hlavní silnici II/445
procházející celou obcí od jihu na sever. V obci se nachází rovněž několik účelových komunikací s částečně
zpevněným či nezpevněným povrchem. Obec má zpracovaný pasport komunikací. Povrch MK je většinou
zpevněný, živičný. Komunikace, u kterých byl během realizace splaškové kanalizace obnoven povrch, jsou ve
většině stabilizované. Ostatní komunikace se postupně obnovují a v rámci rozvojové plochy pro výstavbu
nových RD se budují další MK i účelové komunikace.

Dopravní obslužnost
Obec je zapojena do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK). Pravidelnou linkovou
autobusovou dopravu v obci zajišťují dopravci ARRIVA MORAVA a.s. a Vojtila Trans s.r.o.
V pracovních dnech jezdí z obce 11, o víkendech 4 přímé autobusové spoje do spádového centra města
Šternberk. Nazpět to je v pracovních dnech 9, o víkendech 4 spoje. Přepravní doba se liší podle zastávky na
území města Šternberka. Průměrná přepravní doba je 7 minut. Četnost dopravy se jeví jako dostatečná.
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5. Vybavenost
Bydlení, domovní a bytový fond
Zastavěné území obce, intravilán, se nachází ve střední části katastru a má poměrně kompaktní, uspořádaný
tvar mírně protažený v jižním směru. Domy jsou rozmístěny celkem pravidelně hlavně podél komunikace
II/445 a případně podél dalších místních komunikací, větší shluk budov se pak nachází v samém centru obce
v okolí obecního úřadu. Stavební vývoj obce sice není a ani v minulosti nebyl nikterak dynamický, obec
dlouhodobě stavebně stagnovala, rozvíjí se až v posledních letech. Počet domů se za více než 130 let mezi
roky 1869-2001 prakticky nezměnil – 41 na začátku a 45 na konci této etapy. Za posledních deset let však
dvacítka domů přibyla, popř. byla zrekonstruována, což lze považovat za solidní růstové tempo. Dosažená
hodnota v r. 2011 tak současně představuje maximum počtu domů v celé historii obce, konkrétně 63.
Podle posledního Sčítání lidu, domů a bytů se v obci tedy nachází 63 domů, z nichž jsou prakticky všechny
rodinné a 57 z nich je evidováno jako obydlených. V posledních 10-15 letech přibyly více dvě desítky domů
(přičemž některé prošly pouze rekonstrukcí), v případě Hlásnice můžeme hovořit o dvou malých rozvojových
lokalitách (viz výše), podobně tomu je i v některých okolních obcích (hlavně v těsném zázemí Olomouce nebo
Šternberka), které spadají do suburbánní zóny hlavně krajského města. Nové domy plynule navazují na
intravilán, a to zejména v jeho severní a jižní části.

Tab. 15: Domovní fond obce Hlásnice.
rodinné
domy

celkem
Domy úhrnem
Domy obydlené
fyzická osoba
z toho podle obec, stát
vlastnictví
bytové družstvo
domu
spoluvlastnictví
vlastníků bytů

bytové
domy

ostatní
budovy

63
57
56
0
0

63
57
56
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování.
Z pohledu vlastnické struktury dominují domy v osobním vlastnictví a většina z nich je obydlených. Stáří
domovního fondu je poměrně typické pro zdejší region, necelá polovina domů pochází z období před rokem
1970, zbytek byl postaven nebo rekonstruován celkem rovnoměrně v následujících periodách (70., 80. a 90.
letech), větší dynamika v bytové výstavbě pak probíhá hlavně v posledních dvou dekádách.
Tab. 16: Domy v Hlásnici dle období výstavby nebo rekonstrukce.
1919 a dříve
1920 - 1970
1971 - 1980
Domy dle výstavby nebo rekonstrukce
1981 - 1990
1991 - 2000
2001 - 2011

9
16,4 %
12
21,8 %
8
14,5 %
5
9,1 %
4
7,3 %
17
30,9 %
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování.

Struktura bytového fondu plně koresponduje a odráží strukturu fondu domovního. Prakticky všechny
evidované byty se nachází v rodinných domech. Pouze 2 byty jsou nájemních, ostatní jsou v osobním
vlastnictví, resp. ve vlastních domech. Převažují větší byty se třemi, čtyřmi, pěti a více místnostmi, velikost
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bytů je ovlivněna tím, že se jedná převážně o byty v rodinných domech. V obci je minimální podíl rekreačních
objektů.

Tab. 17: Struktura bytového fondu v Hlásnici.
rodinné
domy

celkem
Obydlené byty celkem
ve vlastním domě
z toho právní důvod v osobním vlastnictví
užívání bytu
nájemní
družstevní
1
2
z toho s počtem
3
obytných místností
4
5 a více

63
51
0
2
0
0
1
19
12
27

bytové
domy

ostatní
budovy

63
0
51
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
19
0
12
0
27
0
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování.

Školství a vzdělávání
Obec Hlásnice nezřizuje základní ani mateřskou školu. Děti předškolního věku navštěvují mateřské školy
v okolních obcích nebo ve Šternberku, pokud je v místních MŠ volno. Děti do základní školy většinou dojíždějí
do Šternberka. Pro zajištění kapacit a umístění dětí do základní školy, uzavřela obec smlouvu s Městem
Šternberk, které určilo jako spádovou školu 3. ZŠ ve Šternberku. Některé děti však navštěvují i ostatní ZŠ.
Na střední či vysoké školy dojíždí studenti z Hlásnice dle oboru svého zaměření. Středoškolské vzdělání
mohou absolvovat ve Šternberku, Uničově, Šumperku a dále také Olomouc nabízí široké spektrum
středoškolského či univerzitního vzdělání.
Zdravotnictví
V obci není zřízeno žádné zdravotnické zařízení. Občané využívají převážně zdravotnická zařízení ve
Šternberku. Do obce přijíždí zdravotnická záchranná služba ze základny ve Šternberku.
Sociální péče
Obec nedisponuje žádnými sociálními službami a občané mají možnost využít pečovatelských služeb
poskytovaných v domácnostech klientů, které zajišťuje Charita Šternberk.
Kultura
K pořádání kulturních a společenských akcí slouží komunitní dům se zahradou, který je v majetku obce. Pro
své kulturní vyžití dále občané využívají bohatou nabídku kulturních zařízení vedlejšího města Šternberk a
nedalekého krajského města Olomouc.
Významné kulturní památky místního významu:
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-

Kaple sv. Jiří v Hlásnici, která byla vystavěna v 30. letech
20. stol. v té době žijícím sudetským obyvatelstvem, a to
svépomocí
z materiálu
darovaného
rodem
Liechtensteinů, který vlastnil Šternberský hrad. Občané
se rovněž podíleli na výzdobě kaple. Po výměně
obyvatelstva po druhé světové válce byla kaple následně
udržována a opravována novými obyvateli obce.
V současné době v letech 2014 -2017 byla postupně
realizována obnova interiéru kaple, obnova vnějších
fasád a rekonstrukce opěrné zdi pod kaplí, oddělující
vyvýšenou místní komunikaci ke kapli od silnice II.třídy
procházející celou obcí. Obnova kaple i opěrné zdi byly
podpořeny finančními příspěvky od Olomouckého kraje
nebo z programu MMR ČR. V kapli se konají pravidelné
mše od jara do podzimu a nejvýznamější je dubnová pouť
ke sv. Jiří, patronu zdejší kaple.

-

Autobusová zastávka v obci Hlásnice (bývalá hasičská
zbrojnice)

-

Samostatně stojící hřbitov obce Hlásnice s pískovcovým
křížem, jehož cihlová obezdívka byla v roce 2013
obnovena společně s budovou márnice a rovněž vnějšími
fasádami autobusové zastávky.

-

Obr. 10: Kaple sv. Jiří v Hlásnici.
Zdroj: archív obce Hlásnice.

Pískovcový kříž u hřiště, který byl v roce 2017 restaurován s příspěvkem z programu MMR ČR.

Sport a volnočasové aktivity
V obci byla realizována výstavba dětského hřiště pro nejmenší děti, které bylo následně rozšířeno o další
herní prvky pro větší děti a několik fitness strojů pro mládež a dospělé. V roce 2018 je plánována obnova
povrchu víceúčelového sportoviště, která jistě zlepší podmínky pro sportovní aktivity v obci. V obci není k
dispozici žádné kryté sportoviště ať již hala nebo tělocvična. Velký sál komunitního domu lze však využívat
pro pohybové aktivity a jsou zde k dispozici 2 stoly na stolní tenis, které pravidelně využívá TJ Hlásnice
k pravidelným tréninkům a pořádání tradičního vánočního turnaje. K dispozici je rovněž travnaté fotbalové
hřiště, které však nevyhovuje současným standardům a protože v obci již není aktivní fotbalový klub, je
vedena diskuse s občany i dětmi, jak prostor nevyužívaného fotbalového hřiště v budoucnu využít.

6. Životní prostředí
Stav životního prostředí
Obec Hlásnice je možné rozdělit podle geomorfologického členění České republiky do několika kategorii. Je
součástí Hercynského systému a Krkonošsko-jesenické subprovincie. Dále spadá do rozsáhle Jesenické oblasti
a celku Nízký Jeseník. Ten se člení na celou řadu podcelků, přičemž samotná obec je nimi rozdělena na dvě
časti a taky na dva příslušné okrsky těchto podcelků. Východní část Hlásnice je podcelkem Bruntálska
vrchovina a okrskem Řídečská pahorkatina, zatím co západní část představuje součást Domašovské vrchoviny
a okrsku Jívovská vrchovina.

Tab. 18: Geomorfologické členění obce Hlásnice
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Systém
Hercynský

Subprovincie
Krkonošskojesenická

Oblast
Jesenická

Celek

Podcelek

Okrsek

Nízký Jeseník

Bruntálska
vrchovina
Domašovská
vrchovina

Řídečská
pahorkatina
Jívovská
vrchovina

Z hlediska složení geologického podloží zobrazeného ve výřezu geologické mapu na obr. 11, zabírá největší
plochu položka č. 491- jílovité břidlice, prachovce, droby. Jde o podloží typu zpevněného sedimentu
s celistvou až jemnozrnnou zrnitostí. Pochází z období karbonu v rámci paleozoika. Do stejné kategorie se
řadí také položky č. 492 (droby) a č. 494 (jílovité břidlice, prachovce, droby). Intenzívně zastoupeno je také
kvartérní období (kenozoikum) a to především smíšenými sedimenty (položka č. 7) a kamenitým až hlinitokamenitým sedimentem (položka č. 13) s kamenitou až hlinito-kamenitou zrnitostí. Do katastru obce zasahují
dolerity, metadolerity a jejich tufy z období devonu (položka č. 516), které dokládají bývalou sopeční aktivitu
na přelomu třetihor a čtvrtohor v oblasti Jesenicka. Toto podloží se skládá z hornin, jako jsou dolerit,
metabazalt nebo metatuf, tedy horninový typ vulkanit. Posledním zastoupeným typem podloží je
drobnozrnná až středně zrnitá položka č. 505- slepence, brekcie, křemenné pískovce, která se vyskytuje
v severozápadní části území.
Půdní typ v katastru obce tvoří ze 73,73 % ne velmi úrodná kambizem, která je také nejčastějším půdním
typem v celé České republice. Nacházejí se zde její různé kategorie, jako například kambizem luvická (s
příměsi eolického materiálu), modální (ze středně těžkých a lehčích středních substrátů) nebo mesobazická
(obr. 12). Okrajově se v Hlásnici nachází ještě druhý typ půdy, a to fluvická glej, která tak definuje oblasti
pravidelně podmáčené nebo zaplavovány.
Zastoupení jednotlivých typů využití území reprezentuje tab. 19. Zemědělská půda tvoří 73,84 % celkové
výměry obce, přičemž 56,66 % z ní je orná půda a 14,33 % tvoří trvalý trávní porost. Nezemědělská půda pak
představuje 26,17 % Hlásnice a lesní pozemky na ní zabírají 18,35 % plochy.
Ohroženost půdy erozí je aktuálním a reálním problémem obce. Jde o rizika vodní eroze, v rámci které je až
čtvrtina území ohrozena velmi silnou erozí a necelých 30 % spadá do kategorie silně až středně ohrožené
půdy
vodní
erozí.
Větrná
eroze
v
obci
nepředstavuje
riziko
(https://statistiky.vumop.cz/?core=stat&kind=pow&year)

Obr. 11: Výřez geologické mapy ČR.
Zdroj: Česká geologická služba, Český úřad zeměměřičský a
katastrální.
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Tab. 19 Druhy pozemků v obci Hlásnice k 31. 12. 2017
Druh pozemku

Plocha v ha

Podíl na celkové výměre v %

Celková výměra

276,17

100,00

Zemědělská půda
Orná půda
Zahrada
Trvalý travní porost

203,92
156,49
7,87

73,84
56,66
2,85

39,57

14,33

72,26
50,68
0,08
4,38
17,12

26,17
18,35
0,03
1,59
6,20
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracovaní

Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

Obr. 12: Půdní typy na území obce Hlásnice
Zdroj: Česká geologická služba, vlastní zpracování v ArcMap 10.3
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Dalším rizikovým faktorem je potenciální zranitelnost půd acidifikací, která je na celém území zařazena do
kategorie vysoká. V případe, že je půda dlouhodobě vystavena působení kyselých vstupů bez zásahů
vedoucích k jejich neutralizaci, ztrácí schopnost odolávat acidifikaci a dochází k její degradaci se všemi
důsledky, jako je ztráta úrodnosti půdy a zhoršení kvality humusu.
Je proto nutné dbát na správný způsob zemědělského obrábění půdy a vyhnout se kysele působícím
hnojivem, monokulturní výsadbě rostlin či vysokému podílu obilovin.
V obci není evidován žádný větší zdroj znečistění ovzduší. Jedná se spíš o lokální zdroje znečištění v podobě
domácích topenišť na tuhá paliva. Zastavěným územím obce prochází silnice II. a III. třídy, které jsou zdrojem
zátěží ze silniční dopravy a zároveň liniovým zdrojem znečištění ovzduší. V souvislosti s existencí zmíněných
silnic je část obytné zástavby zasažena nadlimitním hlukem, proto se v územním plánu obce počítá
s případným protihlukovým opatřením, vycházejícím z konkrétních údajů výpočtu hluku z dopravy.
V obci se nenachází žádný evidovaný brownfield ale dle databáze SEKM (Systém evidence kontaminovaných
míst) je zde lokalizována Skládka hanáckého nábytku. Nachází se na hranici katastrálního území města
Šternberk a obce Hlásnice v antropogenní depresi v blízkosti zemědělské zóny. Na skládce byl ukládán odpad
z výroby nábytku a nelze vyloučit, že odpad má nebezpečné vlastnosti. V blízkosti skládky se nenachází zdroj
pitné vody ani povrchový tok, avšak není znám zabezpečení proti úniku škodlivin.
(http://info.sekm.cz/lokality/lokalita/5053001).
Ochrana životního prostředí
Důležitou součástí obce je z hlediska ochrany životního prostředí vymezení přírodního parku Sovinecko, který
zabírá téměř celé území Hlásnice. Přírodní park byl vyhlášen v roce 1994 a zabírá plochu 19 910 ha. Existence
přírodního parku předurčuje omezené možnosti využití území.
Katastrem Hlásnice prochází také biokoridor regionálního významu a v severní části obce je vymezen
biokoridor lokálního významu. Jde o území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou
dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter
síť (http://www.ochranaprirody.cz/obecna-ochrana-prirody-a-krajiny/uses/). Obě zmíněné lokality jsou
součástí ÚSES (Územní systém ekologické stability), který je dle zákona o ochraně přírody č. 114/1992 Sb.
charakterizován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Řešené území se nachází v hraniční poloze úrodné rovinaté Hané a zvedajícím se předhůřím Nízkého Jeseníku.
Pro krajinný ráz je určující charakter velké enklávy zemědělské půdy s výraznou hranicí lesa a koncentricky
situovanou obcí. V současné době představuje zájmové území produkční zemědělskou krajinu s hrubou
krajinnou mozaikou. Řešené území je reprezentováno krajinným typem A, tj. krajina antropogenizovaná,
přeměněná člověkem a segmenty kulturní krajiny harmonické (krajinný typ B). Antropogenní ovlivnění se
výrazně projevuje zejména vysokým zorněním zemědělské půdy. Zastoupení ploch se zvýšenou hodnotou
krajinného rázu je významné a zahrnuje zejména dochované segmenty historické plužiny a liniové krajinné
prvky v severní části katastru. Řešené území je situováno v pohledově velmi exponované poloze s
panoramatickým výhledem do krajiny. V řešeném území lze vymezit dvě místa krajinného rázu –
lesozemědělskou krajinu v S – SZ části katastru s četným krajinnými hodnotami a vyprázdněnou polní krajinu
v J – JV části katastru.
Současný stav krajiny není plně vyhovující. K nejhodnotnějším krajinným strukturám patří les, dochované
segmenty historické plužiny a liniová krajinná zeleň v severní části katastru. V jižní a jihovýchodní části chybí
vyšší zastoupení přírodní a přírodě blízkých struktur. Podíl zeleně ve volné krajině – kolem cest, příkopů, na
hranách bloků orné půdy je zde nízký, takže krajina působí poněkud vyprázdněně.
Výkres záměrů ORP Šternberk obsahuje v řešeném území plochy vymezené pro bydlení a také plochy výroby
a skladování, co evokuje snahu dále rozvíjet vybrané plochy obce. Zároveň musí budoucí využívání území v
nezastavěném (krajinném) prostředí vycházet z principu udržitelného rozvoje, a také bude preferována
ochrana stávajících hodnot území a jeho optimální využívání.
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Územní plán obce do budoucna počítá se souborem opatření k revitalizaci krajiny. Účelem navrženého
souboru opatření je náprava současného nevyhovujícího stavu v oblasti ekologické stability území, vodního
režimu krajiny a ochrany před povodněmi. Jsou navržena tato opatření:




realizace navržených (chybějících) prvků ÚSES
systém krajinné zeleně zvyšující retenci vody v krajině
omezení intenzifikace zemědělské i lesní výroby a její přizpůsobení přírodním podmínkám

Další opatření se vztahují k ochraně a obnově krajinného rázu a nahrazení stávající ekologicky nestabilní polní
krajiny relativně harmonickou kulturní krajinou. Soubory opatření jsou navzájem propojeny a většinou mají
multifunkční charakter. Navržená jednotlivá opatření je možno realizovat postupně, ale žádoucí konečné
mozaiky krajiny lze dosáhnout až realizací všech dílčích opatření.

7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obec Hlásnice je samosprávným subjektem se základní působností, nevykonává správní činnost pro žádnou
další obec a spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Šternberk.
Zastupitelstvo obce má 7 členů dle voleb do zastupitelstva obce v roce 2014 (v době realizace tohoto
dokumentu má aktuálně 5 členů). Starosta vykonává funkci jako neuvolněný člen zastupitelstva obce,
místostarosta taktéž jako neuvolněný.
Mimo ze zákona povinně zřízených výborů (kontrolní a finanční) nezřídilo zastupitelstvo obce žádné další
komise.
V obci není zřízena funkce tajemníka a obec zaměstnává tyto zaměstnance:



Účetní a samostatný referent – 1 osoba (úvazek 1,0)
Pracovník údržby obecních objektů a péče o veřejnou zeleň – 1 osoba (úvazek 1,0)

Na dohodu o pracovní činnosti obec aktuálně nezaměstnává žádnou osobu.
Na dohodu o provedení práce zaměstnala obec v roce 2017 celkem 15 osob. Jednalo se o tyto práce: údržba
zeleně, pozemků a budov ve vlastnictví obce, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, úklidové práce a
správcovství v interiérech obecních budov, poskytování právního poradenství, zednické a obkladačské práce
spojené s úpravou samostatného sociálního zázemí a skladů u komunitního domu, výroba řemeslných
předmětů pro hodnotící komisi soutěže Vesnice roku 2017.
Obec taktéž využívá pracovníky na veřejně prospěšné práce (hlavně na sezónní práce, květen – listopad):
- 2015: 1 osoba
- 2016: 1 osoba
- 2017: 0 osob
Obec nezřizuje žádné příspěvkové organizace, ani nemá žádné organizační složky.
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Hospodaření a majetek obce
Tab. 20: Vývoj rozpočtového hospodaření obce Hlásnice v letech 2009–2016 (v tis. Kč)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Daňové příjmy

2016

1 260

1 451

1 453

1 556

1 913

1 877

2 052

2 114

Nedaňové příjmy

47

107

118

114

140

254

132

153

Kapitálové příjmy

0

0

0

7

0

24

3

1 234

99

136

86

82

351

158

247

170

0

0

0

0

54

0

264

996

1 405

1 694

1 657

1 759

2 458

2 313

3 581

4 667

815

1 279

1 275

2 060

1 966

1 653

2 562

1 933

Kapitálové výdaje

1 600

0

173

258

490

265

450

2 622

Výdaje celkem

2 415

1 279

1 448

2 317

2 455

1 918

3 012

4 555

-1 010

415

209

-558

3

395

569

112

Neinvestiční
dotace
Investiční
dotace

přijaté
přijaté

Příjmy
Běžné výdaje

Saldo příjmů a výdajů

Podíl
kapitálových
66,25% 0,00% 11,94% 11,12% 19,95% 13,84% 14,94%
výdajů
Podíl běžných výdajů
58,00% 75,49% 76,96% 117,06% 79,96% 71,46% 71,54%
na celkových příjmech

57,56%
41,42%

Obec má úvěr u České spořitelny, a.s. Čerpaný byl v roce 2009 u Komerční banky, a.s., ve výši 1.600 tis. Kč na
zaplacení podílu ve společnosti VHS Sitka, s.r.o., se splatností v roce 2024.
V roce 2014 refinancován a uzavřena smlouva s Českou spořitelnou se splatností v roce 2022, výše ročních
splátek 144 tis. Kč, úroková sazba 1,8 % - pevná, po celou dobu trvání (2014 – 2022). Obec v současné době
nemá vydané dluhopisy nebo obligace.
Obec získala v letech 2011–2016 dotace (mimo dotací na volby a výkon státní správy), jejichž přehled je
zachycen v tabulce č. 21.
Tab. 21: Přehled dotací, které obec získala v letech 2011–2016
Rok 2011
Částka (Kč)
Poskytovatel
Účel (investiční, neinvestiční)
25.000,00
Olomoucký kraj
Oslavy 645 let obce (neinvestiční)
Rok 2012
Částka (Kč)
Poskytovatel
Účel (investiční, neinvestiční)
V roce 2012 obec nezískala žádnou dotaci.
Rok 2013
Částka (Kč)
Poskytovatel
Účel (investiční, neinvestiční)
1)
256.798,00
SZIF – PRV
Obnova veřejného prostranství a čekárny (neinvestiční)
54.000,00
Olomoucký kraj
II. fáze územního plánu obce (investiční)
Rok 2014
Částka (Kč)
Poskytovatel
Účel (investiční, neinvestiční)
50.000,00
Olomoucký kraj
Obnova interiéru kaple v Hlásnici (neinvestiční)
Rok 2015
Částka (Kč)
Poskytovatel
Účel (investiční, neinvestiční)
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264.462,00
139.629,00
53.057,00
Rok 2016
Částka (Kč)

MMR ČR 2)
MMR ČR 2)
Úřad práce

Dětské hřiště pro sport a zábavu (investiční)
Obnova vnějších fasád kaple sv. Jiří (neinvestiční)
Veřejně prospěšné práce (neinvestiční)

Poskytovatel

Na jaký účel? Zda jednalo o investiční nebo
neinvestiční?
278.835,00
Olomoucký kraj
Rekonstrukce místní komunikace (investiční)
717.025,00
MMR ČR 2)
Obnova opěrné zdi místní komunikace (investiční) –
zatím finančně nevypořádáno s poskytovatelem dotace.
Obec bude při ZVA a FV část dotace vracet.
90.737,00
Úřad práce
Veřejně prospěšné práce (neinvestiční)
Zdroj: Účetní evidence obce
1) Státní zemědělský intervenční fond – Program rozvoje venkova
2) Ministerstvo pro místní rozvoj
Finanční majetek obce:
-podíl ve VHS Sitka, s.r.o. ve výši 2.400 tis. Kč.
Nemovitý majetek obce:
-

-

budova Obecního úřadu Hlásnice – sídlo obecního úřadu, nebytové prostory a 2 byty, je potřebná a
plánovaná rekonstrukce;
budova bývalé školy, nyní komunitní dům, který je součástí komunitního centra obce, kde je třeba
rozsáhlejšího zásahu obnovy střešního pláště, modernizace kuchyňského zázemí a doplnění o mobilní
vybavení (stany, party sety, zvukové a projekční zařízení) pro pořádání kulturních a spolkových akcí a
rovněž blížící se oslavy 650 let obce v roce 2021;
budova venkovního sociálního zařízení jako zázemí sportoviště v Hlásnici, postupná rekonstrukce, je
třeba většího zásahu střešního pláště – technické zhodnocení majetku;
kaple sv. Jiří – náboženské a kulturní akce, je opraven interiér i exteriér (omítky);
budova autobusové zastávky, bývalá hasičská zbrojnice, postupná rekonstrukce, je třeba rozsáhlejšího
zásahu obnovy interiéru - technické zhodnocení majetku;
samostatně stojící garáž v centru obce, je třeba rozsáhlejšího zásahu obnovy interiéru - technické
zhodnocení majetku;
samostatně stojící hřbitov s budovou márnice, je opraven interiér i exteriér (omítky), je třeba
realizovat napojení el.energie a dořešení přístupnosti vody pro zálivku zeleně;
pozemky – rozvojová plocha Rovinka – určeno pro stavbu rodinných domů;

Bezpečnost
Obec nemá zřízenou obecní policii. Zajištění veřejného pořádku a ochrany majetku obyvatel provádí v rámci
výkonu své služby Obvodní oddělení Policie ČR ve Šternberku.
Na základě veřejnoprávní smlouvy s městem Šternberk jsou přestupky řešeny MěÚ Šternberk. Počet řešených
přestupků v jednotlivých letech byl následující:
-

2012 – 4
2013 – 0
2014 – 0

-

2015 – 0
2016 – 0
2017 – 0

Obec nemá zřízenou jednotku požární ochrany, ale má uzavřenou smlouvu s obcí Babice v rámci zabezpečení
obce jednotkou požární ochrany.
Obec připravuje zpracování plánu krizové připravenosti.
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V obci jsou rizika živelných pohrom – bleskových povodní a zaplavení erozní zeminou z polí nad obcí na SV a V
straně nad intravilánem obce. Protipovodňové a protierozní opatření budou předmětem zahájených KPÚ.
V rámci plánování nové rozvojové plochy pro bydlení bude tato lokalita oddělena o zemědělské půdy nad
lokalitou protierozním valem.
Varování obyvatel před nebezpečím je řešeno bezdrátovým rozhlasem v obci, v rámci kterého je možno
uskutečnit mimořádné hlášení z mobilního telefonu.
Vnější vztahy a vazby obce
Obec je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko, jehož členy je 25 obcí včetně 2 měst
(Babice, Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice, Dolany, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hlušovice, Horní Loděnice,
Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová, Komárov, Liboš, Lipina, Lužice, Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov,
Norberčany, Řídeč, Samotišky, Štarnov, Šternberk, Tovéř a Žerotín).
Obec je také členem MAS Šternbersko, o.p.s., jejímiž členy je 22 obcí a taktéž podnikatelé, zemědělci a
neziskové organizace z území Šternberska.
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST

Hlavní problémy a silné stránky obce
Obec Hlásnice je kompaktním, i když velmi malým vesnickým sídlem (počet obyvatel i rozloha území). Osu obce
tvoří komunikace II/445 Šternberk – Huzová – Rýmařov (ve směru S–J), která obec spojuje se sousedním
městem Šternberk, přičemž podél ní je obec převážně situována. Poloha obce v rámci Olomouckého kraje i
okresu Olomouc je relativně příznivá. Časová dostupnost Šternberka osobním automobilem se pohybuje do 5
minut. Dostupnost Olomouce je pak osobním automobilem cca do 20 min. (v závislosti na stavu dopravy). Ve
Šternberku je pak dostupná železniční zastávka na trati č. 290 Olomouc–Šumperk. Dopravní obslužnost je
zajištěna cca 10 spoji autobusové dopravy (Šternberk, ve všední dny) a přibližně 20 spoji vlakové dopravy
(Olomouc, Uničov, či Šumperk). Obec je také charakterizována svou polohou na rozhraní Hornomoravského
úvalu (vysoký podíl zornění) a Nízkého Jeseníku (Přírodní park Sovinecko).
Možný další rozvoj obce do značné míry podmiňuje demografická situace. V případě Hlásnice je počet obyvatel
stabilizován na hodnotě cca 210 (počet narozených přibližně odpovídá počtu zemřelých). Obec mírně získává
obyvatele zejména díky kladnému saldu migrace. Věková průměr obyvatelstva obce je v rámci ORP Šternberk
jeden z nejnižších, a to díky migraci mladých rodin v posledních 12 letech.
Obec nedisponuje žádným ubytovacím zařízením, což je dáno jednak velikostí obce i blízkostí takovýchto
zařízení v blízkých městech. V obci se momentálně nenachází obchod ani pohostinské zařízení. V obci se
nachází drobnější firmy či živnosti a pouze jedna výrobní společnost, která zajištuje cca 10 prac.míst.
V posledních letech je uspokojivá i situace na trhu práce, kdy nezaměstnanost postupně klesá až pod 2 % (v
roce 2017). Nezaměstnanost je v porovnání s obcemi regionu mírně nižší, čemuž přispívá blízkost města
Šternberk i Olomouc.
Obec disponuje vodovodem a kanalizačním systémem pro odvod splaškových odpadních vod. ČOV se nachází
ve Šternberku a je společná pro více obcí i město. Zásobování plynem i elektrickou energií je rovněž zajištěno.
V obci je k dispozici internetové připojení. Svoz odpadu zajišťuje firma Marius Pedersen, a.s.
Obec má poměrně příznivou strukturu domovního a bytového fondu z hlediska jeho stáří (cca 50 % domů je
postaveno po roce 1980), obec se vzhledem ke své velikosti stavebně rozvíjí. V obci nejsou žádná školská ani
zdravotnická zařízení.
Území Hlásnice je díky intenzivní zemědělské činnosti vystaveno vyšší míře ekologické zátěže, téměř chybí lesní
plochy. Žádoucí je v budoucnu vytvoření spojité sítě jednotlivých krajinných segmentů zeleně a jejich propojení
s ekologicky stabilními lesními celky. Důležité je také budování protierozních opatření. Pozitivní je, že v obci
byly zahájeny komplexní pozemkové úpravy.
Pozitivním aspektem dalšího rozvoje obce jsou vyrovnané rozpočty obce a postupný mírný růst daňových
příjmů. Starosta je v současném volebním období pro funkci neuvolněn. Obec má rezervy v aktivitě čerpání
dotačních titulů, v posledních letech se zapojuje jen s menšími projekty a připravuje dokumentace pro větší
investiční akce. Členství v Místní akční skupině Šternbersko a Mikroregionu Šternbersko umožňuje obci
využívat sdílených zkušeností pro další rozvoj i čerpání finančních prostředků EU. Čerpání dotací je pro obec
možné mimo celostátní programy i v rámci programů Olomouckého kraje.
Program rozvoje obce Hlásnice na období 2018–2025 je nově vzniklým dokumentem. Obec dosud měla jen
zjednodušenou verzi strategického rozvoj. dokumentu z roku 2015. Jeho rozšíření a dopracování dle metodiky
MMR ČR je tak pro vedení obce novou příležitostí pro definování priorit jejího rozvoje.
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SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)

SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)

● časová dostupnost nedalekých středisek
Šternberka a Olomouce osobní i
hromadnou dopravou
● nabídka pracovních míst v blízkém okolí
obce
● stabilizovaný a pozitivní demografický vývoj
obce v posledních letech
● zahájené komplexní pozemkové úpravy
● blízkost přírodních atraktivit (PP Sovinecko)
● příznivá věková struktura obyvatelstva
obce
● absence sociálně vyloučených lokalit
● vybavenost technickou infrastrukturou
(vodovod, kanalizace, plyn, el. síť)
● relativně nízký podíl nezaměstnaných osob
● stabilizované hospodaření obce
● pozemky pro výstavbu nových RD a nutné
infrastruktury převážně v majetku obce

● bezpečnost pohybu chodců a cyklistů v obci
● zastaralý systém dešťové kanalizace
● nedostatečná kapacita vodovodu pro další
výstavbu RD
● absence služeb přímo v obci (obchod, MŠ,
restaurační zařízení s teplou kuchyní,
apod.)
● nízký rozpočet obce vzhledem k velikostní
kategorie obce (200 obyv.)
● využití
vysokého
podílu
území
k zemědělské výrobě, nízký stupeň
heterogenity a diverzity krajiny
● nerozvinutý sektor některých služeb,
cestovního ruchu a turistiky
● nízká aktivita při čerpání dotací z důvodu
zdlouhavé přípravy dokumentací a
povolení pro investiční akce

PŘÍLEŽITOSTI
(vnější faktory)

OHROŽENÍ
(vnější faktory)

● plánovaný a kontrolovaný stavební rozvoj
obce
● realizace revitalizačních opatření v krajině a
zvýšení její atraktivity v souvislosti s KPÚ
● zvýšení daňových příjmů obce díky
příchozím rezidentům
● spolupráce v rámci partnerství obcí
● zvyšování bezpečnosti v dopravě a
zkvalitnění příslušné infrastruktury
● čerpání dotačních peněz z dostupných
zdrojů a programů podpory
● podpora a rozvoj komunitního života v obci
● vytvoření Dětské skupiny, jako alternativy
MŠ

● zhoršení
stavu
některé
technické
infrastruktury budované ve 20. stol.
● riziko povrchových povodní a erozních
splavů půdy
● narušená hráz požární nádrže
● zvyšování znečištění ovzduší a podzemní
vody vlivem intenzivní zemědělské činnosti
● zhoršení stavu dopravní infrastruktury
● potenciální slučování obcí
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 POSLÁNÍ OBCE
Poslání obce jako přirozeného sídelního sdružení spočívá především v péči o veřejné věci a společný majetek
sloužící ku prospěchu všem. Hlavním přínosem je péče o základní podmínky k životu. Klíčovým zákonem pro
fungování obce je zákon o obcích č. 128/2000 Sb., který definuje základní poslání obce v paragrafovaném znění
takto:
 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je
vymezen hranicí území obce.
 Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem
a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání
též veřejný zájem.
B.2 STRATEGICKÁ VIZE
Hlásnice roku 2023 je obcí, která díky atraktivní poloze vedle města Šternberk, blízko krajského města Olomouc
a příjemnému prostředí úpatí Nízkého Jeseníku v minulosti získala a stále drobně získává nové obyvatele a
vytváří jim velmi dobré podmínky pro život. Počet obyvatel převýšil hranici 300. Obec je sice malým, ale
svébytným samosprávným celkem s pevným postavením v rámci regionu Šternberska.
Vedení obce si je vědomo základních hodnot trvale udržitelného způsobu života na vesnici, které při rozvojových
aktivitách respektuje, a s tímto přístupem jsou ztotožněni i obyvatelé obce. V Hlásnici jsou respektovány tradiční
hodnoty venkovského způsobu života, rozvíjí se sportovní, kulturní život a obyvatelé mají pocit pospolitosti a
bezkonfliktní vztahy. Sžili se starousedlíci i novousedlíci a společně pracují pro budoucí rozvoj obce.
Domovní a bytový fond obce je z větší části renovovaný, obecní budovy jsou v uspokojivém stavu a obyvatelé
jsou si vědomi potřeby investic do renovací svých rodinných domů. Většina domů již renovací prošla a
individuální rodinné bydlení je nadále převažujícím typem bydlení v obci.
Obec podporuje rozvoj dopravní infrastruktury, došlo k renovaci a obnově veřejných prostranství, vybudování
multifunkčního sportoviště na bývalém fotbalovém hřišti a zvýšení bezpečnosti chodců (chodníky). Obec má
obnovenou a udržovanou technickou infrastrukturu a byly zvětšeny plochy zeleně v obci. V rámci extravilánu
katastru byl zvolen vhodnější způsob zemědělského využití a krajina má nyní pestřejší ráz než v minulosti. Tomu
napomohly i realizované komplexní pozemkové úpravy.
V blízkém sousedství území obce prochází elektrifikovaná a modernizovaná železniční trať č. 290 Olomouc –
Šumperk. Stanice Šternberk byla modernizována a odpovídá soudobým standardům. Maximální rychlost v
úseku Olomouc–Uničov je 160 km/h, což pro Hlásnici znamená dostupnost krajské metropole vlakem v řádech
minut a pro obyvatele alternativní a ekologicky šetrný způsob dopravy za prací, službami a do škol.
Vedení obce si je vědomo (přes relativní blízkost větších sídel s dobrou nabídkou pracovních příležitostí) nutnosti
zabezpečit i pracovní místa v obci, přičemž se snaží poskytovat podporu k podnikání zejména ve službách a v
ekologicky šetrných záměrech agroturistiky. Obyvatelé obce jsou hrdí na svou obec a obec samotná je aktivní
v rámci mikroregionálního i místního partnerství (Mikroregionu a MAS Šternbersko).
Obec se zaměřuje na plnění potřeb svých obyvatel, podporuje pro ně rozvoj služeb, podporuje rovněž péči o
seniory. Občané, kteří se do obce hodlají přistěhovat, by měli být seznámeni se strategickou vizí dalšího
směřování obce, aby po jejich přistěhování nedocházelo ke zbytečným konfliktům se starousedlíky a k vytváření
bariér pro budoucí soužití a sousedskou pospolitost.
MOTTO:
„Hlásnice je krásné místo pro bydlení, kde se vzájemně respektujme a společně rozvíjejme naši obec, aby
v ní v budoucnu chtěly žít i naše děti!“

36
Program rozvoje obce HLÁSNICE na období 2018–2023

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002861
Podpora strategického řízení členských obcí Mikroregionu
Šternbersko

B.3 STANOVENÍ DLOUHODOBÝCH STRATEGICKÝCH CÍLŮ
Programové cíle stanovují to, čeho chce obec dosáhnout realizací svého programu rozvoje. Tyto cíle jsou
stanoveny na základě problémů, definovaných v analytické části dokumentu, potřeb občanů obce, zjištěných
v rámci spolupráce občanů na tvorbě rozvojového dokumentu a taktéž na základě projednání v zastupitelstvu
obce. Jednotlivé programové cíle budou naplňovány aktivitami – viz tab.
Cíl 1: Rozvoj a péče o stávající infrastrukturu a občanskou vybavenost v obci.
Cíl 2: Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj obce.
Cíl 3: Rozvoj a zlepšování podmínek k životu občanů v obci.
Cíl 4: Rozvoj kulturního, společenského a sportovního života v obci.
B.4 AKTIVITY

Cílů 1–4 bude dosaženo realizací aktivit, které jsou uvedeny v následující tabulce, a to chronologicky
dle roku zamýšlené realizace.
Tab. 1: Aktivity vedoucí k naplnění programových cílů obce
Cíl
č.

4

3

1

1

Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

Stupeň
připravenosti

Obnova
obec a
Záměr a
zastupitelstvo
povrchu
vysoká
2018
300 tis. Kč dotace MMR požádáno o
obce
sportoviště
ČR
dotaci
Komentář: Obnova povrchu asfaltového sportovního hřiště na nový šetrný povrch, včetně nového
lajnování, na využití sportoviště pro hraní více sportů.
Obnova stezek
pro sport a
Zpracována
2018 zastupitelstvo
rekreaci v okolí
střední
300 tis. Kč
obec
krajinářská
2019
obce
Hlásnice –
studie
I.etapa
Komentář: Obnova stezek pro pěší a cyklisty v okolí obce Hlásnice s napojením na okolní obce a město
Šternberk
Realizace nové
infrastruktury
2019 zastupitelstvo
Zpracování
vysoká
12 mil. Kč
obec
rozvojové
2020
obce
PD
lokality Rovinka
Komentář: Realizace infrastruktury (komunikace s veř.osvětlením, dešťová kanalizace, vodovod,
splašková kanalizace a přípojky el.energie)rozvojové plochy Rovinka pro výstavbu nových RD.
Realizace
I.etapy
zastupitelstvo
obec a
Zpracování
vysoká
2019
2 mil. Kč
chodníků v obci
obce
dotace MAS
PD
– severní část
Komentář: Realizace I.etapy chodníků podél silnice II/445, a to v horní části obce až k současnému
chodníku k obecnímu úřadu.
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1

Realizace
II.etapy chodníků
v obci – střed a
jižní část

vysoká

2019 2020

zastupitelstvo
obce

4 mil. Kč

obec a
dotace SFDI

Zpracování PD

Komentář: Realizace II.etapy chodníků podél silnice II/445, a to ve střední části obce (chodník s novou
opěrnou zdí) a dále k autobusovým zastávkám, s realizací zálivu u jedné zastávky a pokračování až k
jižnímu konci obce.

1

Realizace
zkapacitnění
vodovodu v obci

vysoká

2019 2020

zastupitelstvo
obce

5 mil. Kč

obec a
dotace SFŽP
a OL kraj

Územní řízení

Komentář: Realizace nové větve vodovodu s cílem vytvoření okruhu pro zkapacitnění vodovodu pro
současné občany i pro výstavbu nových RD.

2

Vybudování
protierozních
opatření – I.
etapa

střední

20192021

zastupitelstvo
obce

Není
známo

obec a
dotace MAS
nebo SFŽP

Příprava
podkladů pro
záměr a PD

Komentář: Realizace protierozního valu nad rozvojovou lokalitou Rovinka a protierozního opatření na SV
straně obce kvůli ochraně intravilánu před erozními vlivy a nebezpeční povrchových povodní z polí
situovaných nad 2 lokalitami pro bydlení.

1

3

Rekonstrukce
hráze nádrže
obec a
zastupitelstvo
v centru obce a
vysoká
2020
2 mil. Kč
dotace OL
Zpracování PD
obce
dešťové
kraj
kanalizace
Komentář: Realizace rekonstrukce hráze nádrže v centru obce s funkcí rezervoáru požární nádrže, včetně
obnovy dešťové kanalizace v centru obce s rekonstrukcí výtoku dešť. kanalizace na západní straně obce.
Rekonstrukce a
modernizace
zastupitelstvo
obec a
střední
2020
2 mil. Kč
Zpracování PD
Komunitního
obce
dotace MAS
centra Hlásnice
Komentář: Realizace rekonstrukce střechy Kom. centra obce s půdní vestavbou pro rozšíření prostor
centra, modernizace kuchyň.zázemí a propojení kuchyně do malého sálu ,rekonstrukce osvětlení .

3

1

Realizace stezky
pro pěší a
cyklisty do
Šternberka

vysoká

2020

zastupitelstvo
obce

2 mil. Kč

obec a
dotace

Zpracování PD

Komentář: Realizace nové stezky pro pěší a cyklisty s napojením na město Šternberk pro zkvalitnění
dostupnosti propojení se Šternberkem a možnosti bezpečného pohybu chodců a cyklistů na této
trase.
Obnova MK
z centra obce do
lokality Rovinka

střední

2020

zastupitelstvo
obce

1 mil. Kč

obec a
dotace OL
kraj

Zpracování PD

Komentář: Obnova místní komunikace z centra obce do lokality Rovinka po vybudování prodloužení
inž.sítí v roce 2018, s rekonstrukcí dešťové kanalizace u této komunikace.
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1

3

4

3

3

1

4

1

2

Obnova
obec a
účelové
zastupitelstvo
Není
Zpracování
střední
2020
dotace OL
komunikace na
obce
známo
PD
kraj/MMR
SV straně obce
Komentář: Obnova účelové komunikace na SV straně obce po vybudování nové větve vodovodu v roce
2019-2020, s rekonstrukcí dešťové kanalizace u této komunikace.
Zpracována
Obnova centra
2020 zastupitelstvo
Není
obec a
střední
krajinářská
obce Hlásnice
2021
obce
známo
dotace
studie
Komentář: Obnova veřejného prostranství v centru obce spolu se zpřístupněním vodní plochy pro
rekreaci občanů a návštěvníků obce
Oslavy výročí
zastupitelstvo
Není
obec a
střední
2021
650 let obce
obce
známo
dotace
Komentář: Zajištění důstojných oslav výročí obce Hlásnice
Vybudování
Příprava
zastupitelstvo
Není
obec a
parku vedle
střední
2021
podkladů pro
obce
známo
dotace
lokality Rovinka
záměr
Komentář: Zajištění prostoru s veřejnou zelení pro trávení volného času a rekreaci občanů Hlásnice,
který se nachází vedle rozvojové lokality pro stavbu RD.
Dům pro
Příprava
zastupitelstvo
Není
obec a
seniory v
nízká
2022
podkladů pro
obce
známo
dotace
Hlásnici
studii
Komentář: Realizace Domu pro seniory v obci Hlásnice na základě studie proveditelnosti a zájmu
seniorů o bydlení v Hlásnici.
Vybudování
zastupitelstvo
obec a
Zpracována
parkoviště u
střední
2022
3 mil. Kč
obce
dotace
PD
hřbitova
Komentář: Zajištění bezpečného parkování a přístupu na hřbitov v Hlásnici, včetně realizace veřejného
osvětlení a napojení hřbitova na el. energii.
Multifunkční
Příprava
zastupitelstvo
Není
obec a
sportoviště v
střední
2022
podkladů pro
obce
známo
dotace
Hlásnici
studii
Komentář: Vybudování nového multifunkčního sportoviště na ploše bývalého fotbalového hřiště.
Obnova budovy
zastupitelstvo
obec a
Zpracována
OÚ s dostavbou střední
2022
10 mil. Kč
obce
dotace
PD
2 nových bytů
Komentář: Rekonstrukce budovy obecního úřadu s vestavbou 2 nových bytů do půdních prostor.
Realizace
Příprava
2024 zastupitelstvo
Není
obec a
opatření
střední
podkladů pro
2025
obce
známo
dotace
v rámci KPÚ
KPÚ
Komentář: Realizace krajinných a ochranných opatření po ukončení KPÚ.
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B.5 PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Řízení Programu rozvoje obce
Garantem a koordinátorem Programu rozvoje obce Hlásnice je starosta obce (nyní Marián Marghold), který
spolupracuje se členy zastupitelstva obce.
Garant hlídá naplňování programu rozvoje obce Hlásnice, zodpovídá za věcné naplňování aktivit programu a
vytváří podmínky pro jejich řízení. Řeší problematiku realizace aktivit v čase a návaznost na aktuální podmínky
a možnosti obce. Navrhuje a iniciuje změny vyplývající z nutnosti adaptovat program na nové podmínky ať už
na národní, krajské, či místní úrovni. Předkládá zastupitelstvu zprávy o realizaci programu a navrhuje jeho
případné aktualizace. Svolává případná jednání zastupitelstva obce pro tyto potřeby.
Koordinátor funguje jako projektový manažer obce. Zodpovídá za administrativu, která je spojená s realizací
aktivit a s aktualizací programu. Zodpovídá za dodržení harmonogramu, vyhodnocování a monitoring. Řídí
přípravu podkladů pro rozhodování zastupitelstva obce. Zodpovídá za zpřístupnění dokumentů a vypořádání
připomínek a podnětů, které se v průběhu platnosti programu vyskytnou. Řídí proškolování osob, které budou
zapojeny do realizace programu. Provádí přípravu aktualizací, souhrnů, zpráv a dalších podkladů v návaznosti
na využití programu. Podílí se na zajištění dodržování harmonogramu a přípravě podkladů pro vyhodnocování.
Zajišťuje sběr podkladů pro monitoring programu.
Pro zahájení realizace Programu rozvoje obce Hlásnice na období 2018–2023 je nezbytné, aby se garant,
koordinátor, spolupracující a poradní subjekty detailně seznámili s návrhovou částí tohoto dokumentu,
s časovým harmonogramem a se způsobem vyhodnocování a monitoringem programu. V případě personálních
změn je vhodné, aby byli nový garant, koordinátor případně spolupracující nebo poradní subjekt řádně
proškoleni a informováni.
Zpřístupnění dokumentu
Dokument je zpřístupněn na webových stránkách obce a je k nahlédnutí v listinné podobě na obecním úřadě.
Monitoring a hodnocení
Program bude každé 2 roky vyhodnocován a bude sledováno naplňování aktivit. Obojí zajišťuje koordinátor ve
spolupráci s garantem. Sledování naplňování aktivit bude mít formu přehledu o realizovaných nebo
nerealizovaných aktivitách. Budou zmíněny také aktivity, které se aktuálně realizují včetně fáze, v jaké se
nacházejí. Součástí budou informace předané řešiteli jednotlivých aktivit. Ti předají informace o činnosti na
výzvu koordinátora v dohodnuté struktuře a čase. Vše výše zmíněné bude zahrnuto do zprávy, která bude
garantem předložena zastupitelstvu obce. Souběžně s hodnocením bude aktualizován harmonogram
plánovaných aktivit a finanční část Programu rozvoje obce Hlásnice.
Způsob aktualizace
Aktualizace programu se bude provádět podle potřeby. Revize bude probíhat nejméně jednou za dva roky
zejména při příležitosti vyvození závěrů ze zprávy o vyhodnocení programu a naplňování aktivit. Aktualizace a
revize proběhne úpravou Programu rozvoje obce s vyznačením čísla a data změny na úvodní straně.
Aktualizace a případné revize provede zpracovatel nebo jiná garantem pověřená osoba na základě
prostudování stávajícího programu a předložení návrhu na změnu zastupitelstvu obce. Aktualizace a revize
mají probíhat na základě změněných potřeb nebo možností obce. Není vhodné, aby aktualizace a revize
programu probíhaly kvůli změně politické reprezentace v obci.
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PŘÍLOHA – VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI OBYVATELI OBCE
Cílem šetření bylo zjistit, jak hodnotí stávající stav rozvoje obce její obyvatelé a jak si představují její další
budoucí směřování a rozvoj. Vybrané výsledky šetření byly zapracovány do analytické části a využity při
koncipování návrhů a opatření pro rozvoj obce. Rovněž proběhlo dotazníkové šetření mezi spolky a podnikateli
v obci, které nebylo samostatně vyhodnoceno, ale jeho výstupy byly použity při tvorbě dokumentu.
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Vzorový dotazník distribuovaný mezi občany obce Hlásnice

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCE
- veřejnost
Milí spoluobčané,
obec Hlásnice začíná v současné době zpracovávat program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority
rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe
využívat našich finančních prostředků a je důležitým podkladem při získávání dotací k uskutečnění rozvojových
záměrů. Považujeme za velmi důležité znát vaše názory, jaká by naše obec měla být a co pro to každý z nás
může udělat.
Obracím se na vás s žádostí o vyjádření názoru k otázkám uvedeným v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu
poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté odpovědi budou pečlivě
vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu, na vývěsce i na veřejných
projednáních.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.

starosta obce Hlásnice

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou nevyberete,
formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.

1. Jak se Vám v obci žije?
1. velmi dobře
2. spíše dobře
3. ani dobře ani špatně

4. spíše špatně
5. velmi špatně

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. klidný život
8. sportovní vyžití
2. dobré mezilidské vztahy
9. vzhled obce
3. příznivé životní prostředí
10. jiné:……………………………………………………
4. blízkost přírody
5. dostupnost pracovních příležitostí
6. dobrá dopravní dostupnost
………………………………………………………….
7. kulturní a společenský život
3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1.
2.
3.
4.
5.

špatné vztahy mezi lidmi
nezájem lidí o obec
málo kvalitní životní prostředí
nedostatek pracovních příležitostí
nedostatek či špatná dostupnost obchodů
a služeb
6. nedostatečný kulturní a společenský život
7. špatná dostupnost lékaře

8.
9.
10.
11.

nevyhovující veřejná doprava
nedostatečná bytová výstavba
nepořádek v obci
špatné podmínky pro podnikání

12. jiné:……………………………………………………
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4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
.....................................................................................................................................................
......................................……………………………………..........................................................…….........
5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Velmi
spokojen

Spíše
spokojen

Spíše
Velmi
nespokojen nespokojen

Je mi to
lhostejné

1

Bydlení

1

2

3

4

5

2

Školství

1

2

3

4

5

3

Veřejná doprava

1

2

3

4

5

4

Kultura a společenský život

1

2

3

4

5

5

Sportovní vyžití

1

2

3

4

5

6

Životní prostředí

1

2

3

4

5

7

Péče obce o své prostředí

1

2

3

4

5

8

Podmínky pro podnikání

1

2

3

4

5

9

Rozvoj obce

1

2

3

4

5

10

Informovanost o dění v obci

1

2

3

4

5

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
1. velmi dobré
4. špatné
2. docela dobré
5. nedovedu posoudit
3. ne moc dobré
7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?
1. rozhodně ano
4. rozhodně ne
2. spíše ano
5. nedovedu posoudit
3. spíše ne
8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
1. pravidelně (min. 1 x za týden)
3. Vůbec
2. občas (cca 1 za měsíc)
4. nemám internet
9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1. rozhodně ano
4. rozhodně ne
2. spíše ano
5. nedovedu posoudit
3. spíše ne
Pokud ano, jak se můžete zapojit?
....................................................................................................................................................
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10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 1. lednu 2017 měla obec 219 obyvatel.)
1. měla by zůstat přibližně stejně velká
2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně 250-280 obyvatel
3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů (cca 300 obyvatel v obci)
4. nedovedu posoudit

11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je
přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 4 možnosti)
1. zlepšení podmínek pro podnikání
2. podpora nové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)
3. častější spoje veřejné dopravy
4. zřízení obchodu a dalších služeb v obci
5. rekonstrukce místních komunikací
6. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
8. výstavba chodníků podél silnice II. třídy v obci
9. výstavba parkoviště u hřbitova
10.rekonstrukce centra obce
11.obnova cest a stezek kolem obce s napojením na Šternberk a okolní obce
12. jiné: ………………………………………………………………………
12. Jak vnímáte zemědělskou činnost družstva kolem obce
1. velmi dobře
4. spíše špatně
2. spíše dobře
5. velmi špatně
3. ani dobře ani špatně
6. jiné ……………………………

13. Měla by obec požadovat a prosazovat realizaci ochranných protierozních a protipovodňových
opatření pro velké zemědělské plochy, jako ochranu intravilánu (obytných ploch a zahrad uvnitř)
obce, např. výsadbou stromů a keřů, popř. ovocných sadů na okraji obce?
1. rozhodně ano
2. spíše ano
3. spíše ne

4. rozhodně ne
5. nedovedu posoudit
6. jiné ……………………………………………………………

14. Měla by obec realizovat obnovu cest a vycházkových stezek kolem obce s napojením na
Šternberk a další obce v okolí??
1. rozhodně ano
2. spíše ano
3. spíše ne

4. rozhodně ne
5. nedovedu posoudit

15. Který směr pro obnovení cest a napojení na další obce vnímáte jako nejdůležitější?
…................................................................................................................................................................
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16. Jste?
1. muž

2. žena

17. Váš věk?
1. 15–29 let
2. 30–49 let

3. 50–64 let
4. 65 a více let

18. Vaše vzdělání?
1. základní
2. střední odborné
3. střední odborné s maturitou

4. vyšší odborné
5. vysokoškolské

19. V obci:
1. žiji od narození
2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety
4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech

20. Typ Vaší domácnosti:
1. domácnost bez dětí
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
3. jiné …………………………………

Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

…..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Děkujeme za vyplnění.
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do čtvrtka 16. listopadu 2017
do poštovní schránky na obecním úřadě (kdykoliv).
Dotazník je také k dispozici na webových stránkách obce
a vyplněný dotazník můžete zaslat na email: obec.hlasnice@seznam.cz
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VÝSLEDNÉ ODPOVĚDI A NÁZORY OBČANŮ OBCE HLÁSNICE
Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
1. Jak se Vám v obci žije? - 67 odpovědí

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? - 67 odpovědí
1.
2.
3.

blízkost přírody - 82,1%
klidný život - 62,7%
příznivé životní prostředí - 49,3%

3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? - 62 odpovědí
1. nezájem lidí o obec - 43,5%
2. špatné vztahy mezi lidmi - 40,3%
3. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb - 27,4%

4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? - 38 odpovědí
1. obchod - 57,9%
2. hospoda - 18,4%
3. bufet/kiosek - 7,9%
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5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
(v řádcích byly kroužkovány pozice dle názoru, nyní uvádíme počet příslušných odpovědí):
Počet
odpovědí

Velmi

Spíše

Spíše
Velmi
Je mi to
spokojen spokojen nespokojennespokojen lhostejné

1

Bydlení

66

37

23

5

1

0

2

Školství

55

3

16

9

6

21

3

Veřejná doprava

63

8

28

14

7

6

4

Kultura a
společenský život

61

1

30

10

8

12

5

Sportovní vyžití

61

2

34

8

6

11

6

Životní prostředí

63

32

29

2

0

0

7

Péče obce o své
prostředí

62

18

34

6

3

1

8

Podmínky pro
podnikání

52

0

10

9

3

30

9

Rozvoj obce

59

8

33

12

2

4

10

Informovanost
o dění v obci

64

19

32

6

5

2

6. Jaké jsou v obci mezilidské vztahy? - 67 odpovědí
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7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům? - 67 odpovědí

8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách? - 67 odpovědí

9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? - 65 odpovědí

Pokud ano, jak se můžete zapojit?
Brigády - 7 odpovědí,
úklid - 5 odpovědí,
pomoc na akcích - 5 odpovědí.
Další odpovědi: pečení, údržba zeleně, sport, zvelebování obce.
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10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 1. lednu 2017 měla obec 219 obyvatel.) - 67 odpovědí

11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste
je přednostně využil/a? - 67 odpovědí
1. výstavba chodníků podél silnice II. třídy v obci - 62,7%
2. obnova cest a stezek kolem obce s napojením na Šternberk a okolní obce - 53,7%
3. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci - 35,8%
4. zřízení obchodu a dalších služeb v obci - 32,8%
5. podpora nové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)
- 29,9%
12. Jak vnímáte zemědělskou činnost družstva kolem obce? - 66 odpovědí
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13. Měla by obec požadovat a prosazovat realizaci ochranných protierozních a
protipovodňových opatření pro velké zemědělské plochy, jako ochranu intravilánu (obytných
ploch a zahrad uvnitř) obce, např. výsadbou stromů a keřů, popř. ovocných sadů na okraji obce?
- 67 odpovědí

14. Měla by obec realizovat obnovu cest a vycházkových stezek kolem obce s napojením na
Šternberk a další obce v okolí? - 66 odpovědí

15. Který směr pro obnovení cest a napojení na další obce vnímáte jako nejdůležitější?
1.
2.
3.

Šternberk - 42,4%
Babice - 18,2%
Dolní Žleb - 15,2%
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16. Jste muž nebo žena? - 67 odpovědí

17. Jaký je Váš věk? - 65 odpovědí

18. Vaše vzdělání? - 62 odpovědí
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19. Jak dlouho žijete v obci? - 66 odpovědí

20. Jaký je typ Vaší domácnosti? - 64 odpovědí
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