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ÚVOD:
Z iniciativy starosty obce ing. Jiřího Linharta s organizačním
přispěním obecní koordinátorky Heleny Höchsmannové se zastupitelstvo
Hrabová rozhodlo pro vytvoření strategického plánu jako základního
programového dokumentu obce. Strategie je zpracována komunitně
týmovým způsobem se zapojením občanů, zastupitelů a podnikatelů
s ohledem na dlouhodobé zájmy Hrabové.
Strategický dokument počítá s využíváním místní jedinečnosti,
stejně jako zdrojů. Vychází z analýzy silných a slabých stránek,
příležitostí a hrozeb a auditu zdrojů a vedle územního plánu obce se
stává základním dokumentem pro přípravu střednědobých a operativních
plánů Hrabové v následujících 12 letech.
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SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Strategický rozvojový plán obce Hrabová
na roky 2012 – 2025
byl zastupitelstvem obce Hrabová schválen jako součást základních
dokumentů obce na řádné veřejné schůzi zastupitelstva dne
2012
Jméno

Podpis

Pro přijetí hlasovali :

Proti přijetí hlasovali:

Zdrželi se hlasování:

Nepřítomni:

Občané obce byli se strategií seznámeni na veřejném setkání dne ..............., na
internetových stránkách obce a zájemci si mohou vyzvednout kompletní Strategii na
obecním úřadu na CD. Výtah a vysvětlení článků strategie bylo publikováno ve
zpravodaji obce Hrabová č. /2012.
Kulaté razítko obce
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2. STRATEGICKÁ VIZE 2025

Hrabová je rozvíjející se obec s aktivními občany schopnými
spolupracovat napříč generacemi.
Obec Hrabová zajišťuje vzdělávání formou otevřené komunitní
školy, stejně jako kulturně společenský a duchovní život. Klade
důraz na sociální cítění.
Hrabová je turisticky přitažlivá obec podporující živnostenské
podnikání a preferující aktivity navenek.
Hrabová je čistá krásná obec, která si zachovává ráz vesnice.

3. PROCES TVORBY STRATEGIE
FÁZE PROCESU
První fáze byla komunitně týmová práce s facilitací
dávající důraz na spolupráci v týmu a týmovou kulturu a dávající hlas všem jeho
členům.
Cíle první – skupinové fáze, která proběhla s facilitací, byly
-

Oslovit a zapojit všechny občany obce do tvorby strategie
prostřednictvím komunitně plánovacího workshopu v obci

-

Z nejaktivnějších z nich a ze všech tří sektorů
vybudovat strategický tým posléze doplněný o klíčové aktéry
Hrabové

-

V týmu provést S.W.O.T. analýzu obce (analýza silných a slabých
stránek, příležitostí a ohrožení)

-

Provést audit zdrojů Hrabové s využitím technik týmové práce

-

Formulovat strategickou vizi obce pro rok 2025
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-

Formulovat priority strategie členěné na opatření jako cesty
k naplnění strategické vize

-

Dohodnout termíny aktualizace strategie

Druhá fáze byla zpracována expertně (E consulting, E.U.R.) a obsahuje
-

proces tvorby strategie

-

editaci práce týmu (bez věcných změn) - struktura a uspořádání hesel
S.W.O.T. analýzy podle tématických okruhů a formální doplnění
procesních parametrů a příloh

-

sociodemografickou analýzu s komentáři k dílčím charakteristikám

-

komentář ke S.W.O.T analýze a k auditu zdrojů

-

rozbor návaznosti strategie na další strategické dokumenty obce

-

redakce a zpracování strategie do formy dokumentu

STRATEGICKÝ OBČANSKÝ TÝM
Strategický komunitní tým obce byl utvořen takto:
Výzva k účasti na práci na strategii byla zveřejněna s tím, že se může zúčastnit
kdokoliv, komu jde o rozvoj Hrabové a chce se na této práci podílet.
Oslovení zajišťovala s pomocí obecního úřadu Helena Höchsmannová
prostřednictvím několika komunikačních kanálů.
Po realizaci komunitního workshopu, na nějž byli pozváni všichni občané obce a kde
odpovídali na otázku: Co se nám v Hrabové nelíbí?, byli pozváni jmenovitě jeho
nejaktivnější účastníci a opakovaně osloveni zastupitelé obce, ředitelka školy a
členové spolků a neziskových organizací tak, aby byly zastoupeny všechny místní
části a cílové skupiny obyvatelstva. Následně byl tým doplněn o klíčové hráče obce.
V týmu spolupracovalo 24 lidí, z toho 3 členové zastupitelstva, 11 žen. Podíl na práci
týmu a rozsah týmové práce jsou zachyceny v sumáři týmové práce níže.
Průměrný věk členů týmu byl 49 let a byly zastoupeny všechny věkové, zájmové
i profesní kategorie občanů.Tým se scházel na večerních schůzkách, na termínu
konání se vždy dohodl na schůzce předchozí. Schůzky byly obvykle tříhodinové
s jednou přestávkou v půli. Celkem jich bylo 6.
Členové týmu odpracovali ve svém volném čase v týmu strategie celkem 266 hodin
(člověkohodin).
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Členové týmu
Jméno

Věk

Sektor

Zaměstnání

Zastupitel

Ing. Jiří Linhart

51

V

Starosta

ano

Miroslava LInhartová

48

V

Zaměstnanec

ne

Mgr. Ilona Šimarová

37

S

OSVČ

ne

Helena Höchsmannová

53

S

OSVČ

ne

Ing. Vojtěch Novotný

67

S

Podnikatel

ne

Mgr. Jana Vondálová

44

V

Ředitelka školy

ne

Marcela Šafářová

39

O

Zaměstnanec

ne

Ing. Mgr. Petr Moťka

35

V

Zaměstnanec

ano

Eva Tunová

66

O

Důchodce

ne

Antonín Jedelský

75

O

Důchodce

ne

Ing. Dalibor Hastík

42

O

Zaměstnanec

ne

Roman Hlavatý

33

O

Zaměstnanec

ne

Milan Tun

72

O

Důchodce

ne

Marcel Zatloukal

31

O

OSVČ

ne

Mgr. Jan Hudec

61

V

Zaměstnanec

ne

Jan Špaček

50

O

Zaměstnanec

ne

Dobromila Navrátilová

56

O

Zaměstnanec

ne

Iveta Navrátilová

22

O

Studentka

ne

Martina Plátenková

38

O

Zaměstnanec

ne

Mgr. Dagmar Hajtmarová

41

O

Zaměstnanec

ne

Květoslav Skála

52

V

Zaměstnanec

ano

František Breknar

53

S

OSVČ

ne

Karel Papoušek

56

O

Zaměstnanec

ne

Marcela Ondrášková

53

O

Zaměstnanec

ne

O – občanský sektor, S – soukromý podnikatelský sektor, V – veřejný sektor

ZPŮSOB PRÁCE TÝMU
Tým pracoval podle pravidel, která za souhlasu všech členů přijal.
Jejich dodržování bylo úkolem facilitátora týmové práce.
Ten sledoval rovněž procesní kroky vedoucí ke splnění cílů a řídil procesy.
Byly využívány metody týmové práce zejména brainstorming, práce ve skupinách,
OPERA. Facilitátor nezasahoval věcně do práce a neomezoval ani neusměrňoval
členy týmu v jejich názorech.
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Pravidla strategického týmu
Cíl: Vytvořit dlouhodobou strategii Hrabové.
1. Budeme si vzájemně naslouchat.
2. Každý názor prodiskutujeme.
3. Rozhodujeme za shody všech, nedohodneme-li se, rozhodnutí odložíme.
Tato pravidla jsou otevřený systém.
Vždy po seznámení s programem dílčího setkání se tým seznámil s výsledky
dotazníku zpětné vazby z minulé schůzky, zohlednil a zapracoval závěry pro další
práci.
Hlavní náplň každé schůzky byla facilitovaná tvůrčí práce v týmu s co nejvyšším
využitím spolupráce, kreativity a synergie za respektování pravidel.
Na konci schůzky se členové týmu písemně vyjádřili k průběhu a závěrům ve
zpětnovazebním dotazníku.
Klíčové zpětnovazební ukazatele jsou v následující tabulce .
ZPĚTNÁ VAZBA – VYBRANÉ UKAZATELE
(procenta pozitivity odpovědi při schůzkách týmu)
Datum

7.12.11

12.4.12

19.4.12

23.5.12

31.5.12

19.9.12

Jste spokojeni s dnešní prací?

84%

92%

93%

97%

100%

100%

Co dnes v programu chybělo? (nic)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Myslíte si, že Vaše práce v týmu při
tvorbě strategie má smysl, že se
uplatnily Vaše nápady a myšlenky?

57%

82%

81%

90%

96%

85%

Jste spokojeni s facilitací?

93%

91%

98%

100%

100%

100%

-

-

-

-

96%

-

-

-

-

-

-

97%

Vystihují priority skutečné potřeby
obce, vedou k naplnění vize?
Myslíte, že strategie je dobrým
rámcem pro programy a projekty
zastupitelstva, spolků i podnikatelů?

Komentáře členů týmu Co chybělo, co chcete doplnit
1.setkání – Budování týmu 7.12.2011
Co Vám ještě chybělo?
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
-

zkvalitnění chodu obce po všech stranách
dát dohromady více sportovců
vzdělávací kurzy pro seniory v IT gramotnosti
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-

?
rozvoj obce, život v obci
více služeb a zprovoznění koupaliště a dostupnost autobusů¨
podpořit obyvatele k vzájemné spolupráci, zviditelnit obec přes cestovní ruch – cyklisté,
bezpečná a klidná obec
kvalitnější prostor pro život – kulturní vyžití, sportovní aktivity, služby atd.
více se zaměřit na měkké projekty a vtáhnout více občanů do dění v obci
najít nové možnosti na zvelebení, aby se dobře žilo

Setkání strategického týmu 12.4.2012
Co Vám dnes chybělo?
-

zatím nic

Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
-

ne, děkuji
ne
Důležité je včasné sdělení termínu schůzky.
Více zapojit lidi do aktivity.

Setkání strategického týmu 19.4.2012
Co Vám dnes chybělo?
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
-

ne

Setkání strategického týmu 23.5.2012
Co Vám dnes chybělo?
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
Setkání strategického týmu 31.5.2012
Co Vám dnes chybělo?
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
-

Dnes to bylo super!
ne

Poslední setkání strategického týmu 19.9.2012
Co Vám dnes chybělo?
Chcete něco sdělit nebo se zeptat?
-

ne
Jsem ráda, že jsem zde mohla být.

9

Prezenční listina a sumář týmové práce
Jméno
CELKEM

Datum
Hodin

7.12.11
3

12.4.12
3

19.4.12
3

23.5.12
3

31.5.12
5

19.9.12
3

Ing. Jiří Linhart

20

X

X

X

X

X

X

Miroslava Linhartová

20

X

X

X

X

X

X

Mgr. Ilona Šimarová

3

X

Helena Höchsmannová

20

X

X

X

X

X

X

Ing. Vojtěch Novotný

3

X

Mgr. Jana Vondálová

17

X

X

X

X

X

Marcela Šafářová

3

Ing. Mgr. Petr Moťka

17

X

X

X

X

X

Eva Tunová

6

X

X

Antonín Jedelský

6

X

X

Ing. Dalibor Hastík

12

X

X

X

Roman Hlavatý

17

X

X

Milan Tun

12

X

X

Marcel Zatloukal

17

X

X

Mgr. Jan Hudec

11

X

Jan Špaček

3

X

Dobromila Navrátilová

20

Iveta Navrátilová

3

Martina Plátenková

15

Mgr. Dagmar Hajtmarová

9

Květoslav Skála

6

X

X

František Breknar

6

X

X

Karel Papoušek

17

X

X

Marcela Ondrášková

3

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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4. SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA
I. Úvod
Obec Hrabová leží na spojnici mezi městy Zábřeh a Uničov v okrese Šumperk
v Olomouckém kraji.

Ilustrace 1: Geografické umístění obce Hrabová

Ke konci roku 2011 měla obec 589 obyvatel ve 180 domech. Obec
je tvořena jednou částí a osadou Vitošov. Půdní fond, který zahrnuje 811
ha, je tvořen z 401 ha lesní půdou, 332 ha zemědělské půdy a v menší
části loukami, zastavěnými a vodními plochami.

II. Obecná demografie
Pro účely srovnání jsou sociodemografické údaje obce zasazeny
dle možnosti datových zdrojů do časových řad a porovnávány s
územními celky:
 okres Šumperk
 Olomoucký kraj
 Česká republika
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel a domů v Hrabová okres Šumperk 1869-2011;
ZdrojČSÚ

Vývoj počtu obyvatel a počtu domů
1869-2011
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Počet obyvatel se podobně jako v ostatních srovnávaných regionech zvyšoval
do sčítání v roce 1930. Od roku 1960 počet obyvatel v porovnávaných územích
roste. V obci počet obyvatel do sčítání v roce 2001 klesá. Tento vývoj je v souladu s
obecnými trendy u obcí podobné velikosti. V posledních deseti letech se vlivem nové
výstavby zvýšil jak počet obyvatel, tak počet domů.

Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel a domů v Hrabové v letech 1869-2011;
ZdrojČSÚ
1869
Počet obyvatel
Počet domů

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

606

650

689

840

928

819

854

619

711

696

647

609

557

589

80

85

96

98

113

114

132

146

158

146

161

165

158

180
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Graf 1: Indexovaný počet obyvatel; r. 1991 značí
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Počet obyvatel indexovaný k 31.12.1991
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Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel v Hrabové, okrese Šumperk, Olomouckém kraji a ČR
v letech 1869-2011;
zdrojČSÚ
1869
Hrabová
Okres
Kraj
ČR

Okres
Kraj
ČR

1890

1900

1910

1921

1930

650

689

840

928

819

854

131 968

137 243

140 433

140 288

143 110

136 633

142 571

632 806

665 500

660 848

698 075

540 670

583 621

608 458

7 565 463

8 223 227

8 666 456

1950
Hrabová

1880

606

1961

1970

9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240
1980

1991

2001

2011

619

711

696

647

609

557

589

102 488

110 156

113 958

124 096

125 972

126 355

123 558

615 370

648 403

647 341

643 817

638 638

565 223

600 425

8 896 086

9 571 531

9 807 696 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 505 445

Srovnání počtu obyvatel mezi jednotlivými porovnávanými oblastmi bylo
provedeno pomocí indexování absolutních hodnot parametrů obce a ostatních
porovnávaných regionů. Hodnota z roku 1991 představuje u každého z regionů
100% obyvatel. Hodnoty z ostatních let jsou pak uvedeny jako procentní část stavu
roku 1991. Tímto způsobem můžeme porovnat vývoj mezi jednotlivými oblastmi bez
zkreslení způsobeném rozdílnými absolutními počty.
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Graf 2: Věková struktura obyvatel v Hrabové a vyšších regionech v
roce1991

Věková struktura obyvatel
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Graf 3: Věková struktura obyvatel v Hrabové a vyšších regionech v roce
2011
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Tabulka 3: Věková struktura obyvatel v Hrabové a vyšších regionech v letech 1991, 2001 a 2011; zdroj
ČSÚ
1991
0-14
Hrabová
Ok res
Kraj
ČR

15-64

2001
65+

0-14

15-64

2011
65+

0-14

15-64

65+

133

405

77

89

363

91

79

408

102

27 595

84 029

14 571

21 105

88 569

16 404

17 915

85 676

19 967

137 099

429 736

81 076

104 144

451 112

87 527

92 972

440 747

104 919

2 120 802 6 876 788 1 314 958 1 621 862 7 170 017 1 414 557 1 541 241 7 262 768 1 701 436

V obci podobně jako v ostatních porovnávaných regionech vzrostl
od roku 1991 podíl počtu obyvatel ve věku 65 a více let. Podíl těchto
obyvatel na celkovém počtu byl v roce 2011 o 32,5% vyšší než v roce
1991. Počet obyvatel v ekonomicky aktivním věku zůstal prakticky
nezměněný, z čehož vyplývá, že poklesla skupina obyvatel ve věku do
14

15 let. V této skupině počet obyvatel za posledních dvacet let klesl o
31,6%.
Počet obyvatel v obci byl během posledních dvaceti let ovlivněn
víceméně stabilní emigrací a úmrtností, klesající porodností a imigrací,
která od roku 2005 nabrala výrazně kladných hodnot.
Graf 4: Demografický pohyb obyvatel v Hrabové 1971-75; 1991-2011; zdroj
ČSÚ

Demografický pohyb obyvatelstva
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III. Vzdělanost
Struktura vzdělanosti
2001
bez vzdělání
vysokoškolské
úplné střední (s maturitou) a vyšší
odborné
střední vč. vyučení (bez maturity)
základní vč. neukončeného

ČR
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obec
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Graf 5: Struktura vzdělanosti obyvatel Hrabové v roce 2001; zdroj ČSÚ

Ve struktuře vzdělanosti došlo na úkor vzdělanostních skupin
neobsahujících maturitní zkoušku k posílení skupin vyššího středního a
vysokoškolského vzdělání. Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel se
zvýšil téměř čtyřnásobně. Zvýšení bylo v porovnání s ostatními regiony
několikanásobně výraznější.
Struktura vzdělanosti
2011
bez vzdělání
vysokoškolské
úplné střední (s maturitou) a vyšší
odborné
střední vč. vyučení (bez maturity)
základní vč. neukončeného

ČR
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okres
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Graf 6: Struktura vzdělanosti obyvatel Hrabové v roce 2011; zdroj ČSÚ

2001
zák ladní vč.
Neukončeného

obec
okres
kraj
ČR

střední vč. úplné střední
vyučení (bez (s m aturitou)
m aturity)
a vyšší
odborné
142
207
98

27 087

42 042

27 368

2011
Vysokoškols k é

bez
vzdělání

10

2

6 802

435

zák ladní vč.
Neukončeného

střední vč. úplné střední
vyučení (bez (s m aturitou)
m aturity)
a vyšš í
odborné
118
189
134

21 445

38 995

30 876

Vysokoškols k é

bez
vzdělání

39

1

10 209

582

125 990

208 586

147 729

43 368

3 039

99 716

192 098

167 064

63 860

3 124

1 975 109

3 255 400

2 431 171

762 459

37 932

1 574 856

2 963 972

2 794 996

1 117 830

47 253

Tabulka 4: Struktura vzdělanosti v obci Hrabová v letech 2001 a 2011; zdroj ČSÚ
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IV. Náboženství
Při sčítání v roce 2011 odmítlo napříč všemi regiony více než 40%
obyvatel uvést svoji příslušnost k církvi. V Hrabové poklesl počet

Náboženství
2001
ČR
nezjištěno
věřící
bez vyznání

kraj

okres

obec
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Graf 7: Struktura náboženského vyznání v roce 2001 v obci Hrabová; zdroj ČSÚ

Náboženství
2011
ČR
nezjištěno
věřící
bez vyznání

kraj

okres
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60%

70%

80%

90%

100%

Graf 8: Struktura náboženského vyznání v roce 2011 v obci Hrabová; zdroj ČSÚ

2001
bez vyznání
obec
okres
kraj
ČR

2011

vě řící

nezjištěno

bez vyznání

věřící

nezjiš tě no

239

293

25

179

144

232

71 018

44 389

11 160

42 605

19 899

52 941

344 162

236 441

58 766

204 867

104 736

283 096

6 039 991

3 288 088

901 981

3 612 804

1 467 438

4 774 323

Tabulka 5: Struktura náboženského vyznání v obci Hrabová v letech 2001 a 2011

obyvatel uvádějících, že jsou bez náboženského vyznání.
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V. Národnostní složení
Při sčítání obyvatelstva v roce 2011 uvedlo svoji národnost méně
obyvatel. Došlo k poklesu počtu obyvatel hlásících se k české
národnosti. Téměř třikrát se zvětšil počet obyvatel hlásících se k
národnosti moravské. Výsledky jsou však zkreslené skutečností, že
oproti roku 2001 téměř 30% obyvatel neuvedlo, k jaké národnosti se
hlásí.
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Graf 9: Národnostní složení Hrabové dle sčítání r. 2001; zdroj ČSÚ

Národnost
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Graf 10: Národnostní složení Hrabové dle sčítání r. 2011; zdroj ČSÚ

2001
če ská
obec

2011

m oravsk á

česká

ostatní +
neuvedeno

m oravs ká

ostatní +
neuvedeno
160

501

47

6

277

130

okres

112 825

8 146

3 713

68 709

18 214

32 266

k r aj

561 063

49 431

19 639

369 342

76 887

170 450

9 249 777

380 474

426 982

6 732 104

522 474

2 967 280

ČR

Tabulka 6: Národnostní složení Hrabové dle sčítání r. 2001, 2011; zdroj ČSÚ
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VI. Nezaměstnanost
Časový průběh míry nezaměstnanosti v Hrabové kopíruje trendy v
ostatních srovnávaných územích jak v sezónnosti, tak v rámci
hospodářského cyklu. Tyto trendy jsou vzhledem k charakteru obce
zesílené a vyznačují se vyšší odchylkou od střední hodnoty. Pokud
nezaměstnanost obecně v ČR klesá, potom je nezaměstnanost v
Hrabové nižší, než je průměr větších regionů, do kterých obec patří.
Pokud nezaměstnanost obecně roste, potom nezaměstnanost v Hrabové
je vyšší než v okrese, kraji a ČR.
Nezaměstnanost
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2005/1

2006/1
2005/7

2007/1
2006/7

2008/1
2007/7

Hrabová

2009/1
2008/7

okres Šumperk

2010/1
2009/7

Olomoucký kraj

2011/1
2010/7

2011/12
2011/7

ČR

Graf 11: Vývoj míry nezaměstnanosti v obci Hrabová, okrese Šumperk, Olomouckém kraji a v ČR v letech 2005-2011; zdroj MPSV ČR

Obecně se dá konstatovat, že za posledních 20 let v obci mírně
poklesl počet obyvatel. Výrazně pokles počet obyvatel ve věkové
skupině děti. Počet obyvatel v ekonomicky aktivním věku stagnoval a
zvýšil se počet obyvatel ve věku 65 let a více. Téměř čtyřnásobně se
zvýšil počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel a přibližně o polovinu se
zvýšil počet obyvatel s maturitním vzděláním. V posledních pěti letech
díky vyššímu počtu přistěhovalých do nové výstavby počet obyvatel obce
rostl.
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VII. Vybavenost obce
V obci je provozována základní a mateřská škola. Byla
vybudována kanalizace s ČOV. Obec je plynofikována a má funkční
vodovod. V obci je prodejna potravin, provozovny služeb a kulturní
zařízení.

VIII. Krajina a nemovité kulturní památky
Index ekologické stability (KES) Hrabové je 1,52.
KES – Koeficient ekologické stability je definován jako poměr ploch tzv.
stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků.
Stabilní prvky

Nestabilní prvky

Lesní půda

Orná půda

Vodní plochy a toky

Antropogenizované plochy

Trvalý travní porost

Chmelnice

Pastviny
Mokřady
Sady
Vinice

Hodnoty koeficientu jsou interpretovány následovně :
KES <= 0,1
území s maximálním narušením přírodních struktur,
základní ekologické funkce musí být trvale nahrazovány technologickými
zásahy
0,1< KES <= 0,3
území nadprůměrně využívané, se zřetelným
narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být
soustavně nahrazovány technickými zásahy
0,3 < KES <= 1,00
území intenzivně využívané zejména
zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v
ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje
vysoké vklady dodatkové energie
1,00 < KES < 3,00
vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické
objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami,
důsledkem je i nižší potřeba energo-materiálových vkladů
KES >= 3,00
přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou
převahou ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání
krajiny člověkem.
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Nemovité kulturní památky

V obci jsou registrované dvě nemovité kulturní památky :
 Modlitebna Českobratrského evangelického sboru
 Krucifix při silnici na Dubicko

IX. Struktury občanské společnosti v Hrabové
331 – Příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk,
příspěvková organizace
Hrabová 52

IČ
75029405

701 – sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
Hrabová FC, o.s.
Hrabová 113

22821317

Myslivecké sdružení JEŘÁBEK
Hrabová 89

48770639

ZO OS PHGN Vitošov
Hrabová 54

43961584

Hraběnky, o.s.
Hrabová 113

22744622

HABR občanské sdružení přátel hrabovské MŠ a ZŠ, Hrabová 52
Hrabová

26515423

TJ Sokol Hrabová
Hrabová

45237883

721 – církevní organizace
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hrabové
Hrabová 117

45237930

731 – organizační jednotka sdružení
Sbor dobrovolných hasičů Hrabová
Hrabová

64094448

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Dubicko
Hrabová 18

62353012
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5. SWOT ANALÝZA KOMUNITNÍHO TÝMU
SWOT analýza komunitního týmu vznikla metodou brainstormingu v průběhu
úvodních setkání týmu a je sloučena s hesly z úvodního komunitního workshopu
obce, která jsou uvedena v druhé části každého oddílu pod přerušovanou čarou.
SWOT analýza je členěna do oddílů, které jsou opatřeny hlavičkou. Některá hesla se
v relevantních oblastech opakují. V závorkách počty preferenčních hlasů.
S

W

O

T

Poloha a krajina, životní prostředí, odpady
Poloha obce (1)
Na Hrabovou hodně
svítí slunce
Pěkná příroda
Mimozátopová obec
Svoz odpadu
Třídění odpadu

Křižovatka uprostřed
Hrabové (2)
Dopravní obslužnost
večer (1)
Špatná dopravní obslužnost
o víkendu

Způsob zpracování
bioodpadu
Průjezdnost
Zlepšit systém sběru
nebezpečného odpadu Těžba štěrkopísků
Provoz Vitošov

Špatná dostupnost obce
Zpracování bioodpadu
Vitošov jako osada
(zpustlý)
Neudržované pozemky
okolo obce (džungle)
Transport do/z vápenky
(materiál + výrobky)
Nevyřešené ukládání
(bio)zeleného odpadu (7)
Volné pobíhání psů (3)
Psi – exkrementy (1)
Absence sáčků pro psí
výkaly
Kočky
Volně běhající kuny
Znečištění prostředí –
nevhodné topení, topení
vším (2)
Nevynášené odpadky na
hřišti/v obci (1)
Málo/žádné odpadkové
koše (1)
Málo odpadových košů –
zastávka, obec, hřiště (1)

Tranzitní doprava

Vyčistit kanály a
cestu Kameniček (1)
Úklid po traktorech –
znečištěná silnice (1)

Zakládání černých skládek
Třídění odpadů
Pálení zeleného odpadu
Nedokončení úpravy zeleně
na horním konci
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Sekání trávy kolem cesty,
v potoce (1)
Znečištěný potok (1)
Chybí údržba potoka
Spad z vápenky
Smrad z prasečárny
Smrad v obci od rána do
večera
Smrdí komíny

Financování obce
Podnikání obce
(s.r.o.) (3)

Nedostatek financí

Kultura, tradice
Kulturní život v obci
Evangelický kostel
jako kulturní památka
Chybí hodová zábava
Chybí odpolední zábavy
(čaje)
Malá účast na koncertech
vážné hudby

Turistika a atraktivita pro návštěvníky
Hrabovské muzeum
Statky se sloupovitými
vjezdy
Bílý kámen – pohledy
do krajiny
Procházející turistická
trasa
Ohrada s divočáky
Vitošovská skála
Přístup k venkovnímu
posezení „U Josefa“
(pramen Hrabovského
potoka)
Hrabovská slivovice
(1)

Cyklostezka na
Dubicko (4)
Propojení
cyklostezkou Hrabová
– Zvole
Využití lesních
asfaltovaných cest
(cyklistika) (1)
Vybudování
cyklostezek
Naučné stezky (2)
Studánky
Zmapovat faunu a
flóru
Cestovní ruch
Muzeum v kostele (CR
+ propagace)
Otevření věže
Zprovoznění
astronomické
observatoře
Domluvit aktivity
s koňmi - spolupráce
Otevření krasových
(zazděných) jeskyní
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Roční prohlídka
jeskyní
Označit místo
dalekého výhledu na
Bílém kameni
Zmapovat, označit
zajímavá místa
Partyzánské bunkry
Web stránky obce –
zdokonalit
Cyklostezka na Dubicko
(8)

Podnikání a služby
Hrabovská slivovice
(1)
Silná podnikatelská
enkláva
Kadeřnictví
Kosmetika
Pedikúra
Obecní roznášení
obědů seniorům

Služby
Nefungující pošta
Slabá hospoda (nešťastná
poloha)
Slabý obchod

Větší využití
Nebudou základní
víceúčelové budovy
služby
Využití sportovního
areálu
Využít nezaměstnané
pro udržování pořádku
v obci
Možnost nabídnout
„čerstvě zletilým“
možnost přivýdělku

Dlouhodobá koncepce
Nalézt nové formy
péče o seniory (penzion) práce pro „veřejný
(3)
prostor“
Donášky stravy seniorům
a jiné služby pro seniory
(1)
Neexistence brigád
(zaměstnání) pro
studenty (placené) (2)
Chybí/neexistuje na obci
fond pro placení brigád
studentů
Chybí zakázky od obce pro
živnostníky
Zázemí – relaxace/masáže
(2)
Restaurace
Kavárna
Cukrárna
Lékař chybí
Chybí bankomat
Hlučnost vápenky (1)
Průjezd traktorů – hluk
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Vzdělávání, duchovní rozvoj, učení se
Škola (5)

Komunitní škola (1)
Internetové propojení
knihoven (Hrabová –
Dubicko – Úsov)

Fungující dobrá
knihovna

Nedodělané věci, opravy Spolupráce obce
– škola (ZŠ, MŠ) (1)
s oběma církvemi
Vybavenost tělocvičny (1)

Regionální
financování školství (a
la Dobeš)

Málo dětí v obci

Krátká doba provozu školky
Hudební setkávání – děti

Občané, vedení obce, vztahy, aktivita, místní identita
Opravit areál
koupaliště (4)

Sportovní zázemí

Teenageři nemají kam jít

Fungující spolky

Chybí aktivity pro mládež
Koupaliště opravit
Chybí kvalifikovaní cvičitelé
Noví obyvatelé (2)
a vedoucí

Silný fotbalový tým
Rodiče – dobrovolníci,
kteří vedou kroužky
pod školou
Zapojování se nově
přistěhovaných do
veřejného života
Zastupitelstvo a
vedení obce

Nezájem ze strany občanů

Senioři (1)

Malé zapojení „čerstvě
zletilých“
Ve fotbalovém týmu málo
místních
Neschopnost řešit
problémy s mládeží (trest
za ničení majetku) (2)

Obecní akce spolků
(1)
Stírání hranice mezi
věřícími a ostatními

Malá účast lidí
Nezájem o zasedání
zastupitelstva

Málo pracovních
příležitostí
Hrabová se stane
centrem chalupářů

Obrátit zájem spolků
vně -> do obce
Využití hřiště jako
místa setkávání (1)
Najít nová místa
setkávání (venku)
Místa/hřiště pro
netradiční sporty
Web stránky obce –
zdokonalit
Využití dobrovolnické
práce
Nalézt nové způsoby
ocenění práce
občanů/spolků pro
veřejnost
Motivovat občany
k udržování pořádku
v okolí domů
Zapojení mladých do
web stran
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Zadat místní studie
studentům jako
studijní práce ve všech
směrech
Chybí cyklostezka
Hrabová – Dubicko (ke
hřbitovu), děti na kole do
školy (5)
Stav koupaliště (2)
Nechráněné koupaliště
pro děti (1)
Nefunkční koupaliště

Nevyužitý lidský
potenciál pro aktivity
(setkávání maminek)
s dětmi (v obci)
Obecní intranet

Chybí hřiště pro
teenagery (dorost) (2)
Nedostatečné zabezpečení
hřiště (plot)
Chybí cvičení pro ženy (2)
Cvičení 11-15 let
Volnočasové aktivity pro
teenagery (1)
Málo lidí, kteří se věnují
mládeži
Prostory pro setkávání
spolků (50 osob) (1)
Chybí klubovna
Chybí prostory pro mládež
(klubovna)
Oprava půdy v ZŠ –
možnost klubovny
Víceúčelová plocha pro děti
Chybí odpočinkové zóny
Chybí lavičky/posezení
v obci
Taneční kurz pro dospělé
Zimní absence akcí
Málo besed s bohatým
občerstvením
Malý zájem místních o
aktivity v obci
Koordinace akcí –
nedostatečná
Špatná komunikace
organizátorů akcí
Vandalismus dorostu (2)
Devastace majetku obce
mládeží (2)
Mládež nemá vztah
k majetku
Špatný vztah lidí
k obecnímu majetku
Nepořádek občanů na
obecním majetku
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Rodičovský dohled
Mateřský klub
Chybí komunikace mezi
lidmi (sousedy)
Bezohlednost spoluobčanů
Rušení nočního klidu – léto
Ježdění a parkování aut po
koupališti
Ježdění do lesa –
čtyřkolky/motorky
Bezohledná jízda mladých
v nočních hodinách
Sekání trávy v ranních
hodinách
Řezání dřeva
Neschopnost řešit
problémy s mládeží (trest
za ničení majetku) (2)
Porušování vyhlášek –
obecní (1)
Monitorování obce –
kamerový systém (1)
Chybí kamera na zastávce
(atrapa)
Nedostatečná publicita
akcí (1)
Neudržované výlepové
plochy
Veřejné nástěnky
Větší četnost hlášení
SMS – systém informací
E-mail – informace
Neaktuální web stránky

Infrastruktura
Infrastruktura
Parcely pro RD
Budova školy

Omezení rychlosti ke kapli > nedodržování
Pozemkové úpravy
Chybí náves
Kruhový objezd
Obchvat
Zpomalovací ostrůvek
Využít Vitošov
Úzká cesta Záhumení –
průjezd/bezpečnost (5)
Chybí dopravní značky
(zúžená vozovka u
pomníku)

Hrabová se stane
centrem chalupářů

Opravit palírnu

Zpomalovací retardéry (1)
Nedodržování omezené
rychlosti
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Není omezení rychlosti
okolo hřiště
Nerespektování snížené
rychlosti v obci
Nepřehlednost křižovatek
Chybí obchvat obce
Zastávka ČSAD (1)
Stav zastávky v obci
Chybí most ke škole (1)
Chybí lávka u školy (1)
Stezka pro pěší
Úklid uličky ke školce
Zimní úklid chodníků, u
cesty
Veřejné osvětlení – krátká
doba, nedostatečné
Parkování traktorů
Parkovací plocha veřejná
Péče o nemovitosti,
rozpadá se budova

Komentář ke SWOT analýze
Obsáhlá SWOT analýza týmu doplněná o hesla z úvodní
komunitní dílny (pod čerchovanou čarou v každém oddílu)
ukazuje, že obec citlivě vnímá zejména ohrožení projíždějící
nákladní dopravou, chybí jí cyklostezka do sousedního
Dubicka, je si vědoma jak kvalitní úrovně služeb, tak cenné
památky Českobratrské modlitebny. Pro celoživotní učení je
žádána Komunitní škola zejména pro vzdělávání dospělých a
mimoškolní aktivity doplňující velice kvalitní školu základní,
žádoucí je větší zapojení seniorů do života obce a jako problém
se jeví dospívající mládež bez smysluplné náplně volného času.
Zajímavým zdrojem financování je obecní s.r.o.- Lihovar.
V průběhu práce na SWOT analýze se dobře prezentovali nově
přistěhovalí občané, kteří se i se svými rodinami zapojili aktivně
do veřejného života obce.
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6. AUDIT ZDROJŮ OBCE HRABOVÁ
Jaké jsou klíčové strategické zdroje Hrabové?
A
B
Vzdělanost Cizí
a výchova finanční
zdroje
1 Škola a
„Finance“
školka (5)
Dotace
z EU a
státu (4)
2 Mimoškolní Projekty a
vzdělávání granty (1)
(2)

C
Spolkové
aktivity

D
Místní
podnikání

Zájmové
spolky (2)

Lihovar (1)

CZ spolky
spolupráce
nových
obyvatel (2)

3 Škola (1)

Finanční
zdroje (1)

Spolky (1)

4

Projekty
na
zvelebení
obce (1)

Podpora
spolků –
zabezpečení
kultury obce
(1)

Hrabovská
palírna
s rozšířením
zpracování
vlastního
kvasu (1)
Výrobní
podniky
v obci a
řemeslníci
(1)
Příjem do
obecní
pokladny
z podnikatels
ké sféry (1)
Podnikatelé
(1)

5

E
Aktivní
občané

F
Rozvojové
plochy
Stavební
parcely (1)

Lidský
potenciál (1)

Rozvojové
plochy (1)

Aktivita a
ochota lidí (1)

Přírůst
obyvatelstva
(1)
Duchovní
tradice
českobratrská
a katolická (1)

Doplnění při další schůzce:
Obecní akce (Den her)
Finanční zdroj – prodej pozemků

Komentář k auditu zdrojů
Vysoce hodnocená vzdělanost jako strategický zdroj, spolková činnost a
aktivní občané – zdroje, které staví na lidském potenciálu, jsou doplněny
zdroji ekonomickými – vedle rozvojových ploch byly vybrány cizí finanční
zdroje a místní podnikání. Z auditu zdrojů strategického týmu vyplývá
výrazná orientace na vnitřní zdroje obce. To tvoří dobrou výchozí
základnu pro udržitelný rozvoj.
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7. STRATEGICKÉ PRIORITY OBCE A JEJICH
ČLENĚNÍ
VIZE 2025
Hrabová je rozvíjející se obec s aktivními občany schopnými
spolupracovat napříč generacemi.
Obec Hrabová zajišťuje vzdělávání formou otevřené komunitní
školy, stejně jako kulturně společenský a duchovní život. Klade
důraz na sociální cítění.
Hrabová je turisticky přitažlivá obec podporující živnostenské
podnikání a preferující aktivity navenek.
Hrabová je čistá krásná obec, která si zachovává ráz vesnice.

Priorita 1
Obec využívá polohu v pěkné krajině se zachovalou přírodou mimo zátopové
oblasti, pečuje o životní prostředí, zajišťuje účelně odpadové hospodářství
(nakládání s odpady), bezpečnost v dopravě a dle zjištěných potřeb dopravní
obslužnost.
Opatření 1.1
Snižovat nebezpečí způsobené silnou dopravou využitím dopravních omezení.
Opatření 1.2
Zavádět a inovovat systém nakládání s bio a zelenými odpady.
Opatření 1.3
Průběžně řešit vztahy mezi podnikatelskými subjekty ve Vitošově a obcí.
Opatření 1.4
Motivovat všechny k péči o pěkné prostředí obce (vzhled, zeleň, čistota...).
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Priorita 2
V Hrabové je využíván princip svépomoci pro podporu financování, služeb i
zaměstnanosti.
V obci budou podporovány aktivity, které upevňují místní identitu a rozvíjejí
spolupráci mezi místními částmi, obcemi a městy, vztahy mezi lidmi stejně
jako vztah k místu.
Opatření 2.1
Rozšiřovat podnikatelské aktivity obce.
Opatření 2.2
Podporovat drobné podnikání a spolupracovat s velkými podnikatelskými subjekty.
Opatření 2.3
Dlouhodobě a koncepčně pečovat o důstojný život všech spoluobčanů, zejména
seniorů.
Opatření 2.4
Propagovat a nabízet služby a produkty místních podnikatelských subjektů.

Priorita 3
Obec využívá kulturní tradice ke vzdělávání a duchovnímu rozvoji. Podporuje
celoživotní učení všech věkových a zájmových skupin občanů. Společenský
život v obci se opírá o fungující školu, místní knihovnu, činnost spolků a
církví.
Opatření 3.1
Zaměřovat se na obnovení místních kulturních a duchovních tradic.
Opatření 3.2
Založit s účastí občanů komunitní školu (KŠ) a tu dále rozvíjet jako centrum
celoživotního učení.
Opatření 3.3
Motivovat občany s podporou KŠ k celoživotnímu učení s využitím informačních
technologií.
Opatření 3.4
Podporovat grantově činnosti spolků a organizací, které se podílejí na vzdělávání a
kulturním životě obce.
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Opatření 3.5
Podporovat spolky a dobrovolné vedoucí pracující s mládeží.
Opatření 3.6
Zaměřit se na udržení školy a školky.

Priorita 4
Obec koncepčně pečuje o stávající infrastrukturu, doplňuje ji a účelně využívá.
Prostřednictvím pozemkových úprav umožňuje budování cyklostezek pro
podporu alternativní dopravy a podnikatelské činnosti.
Opatření 4.1
Využívat možností provedení pozemkových úprav.
Opatření 4.2
Spolupracovat v mikroregionu na budování cyklostezek.
Opatření 4.3
Postupně revitalizovat areál koupaliště.
Opatření 4.4
Postupně přetvářet prostor před sokolovnou a hřištěm dle potřeb komunity.

Priorita 5
Obec je spravována kvalitním zastupitelstvem, které zapojuje komunitu do
rozvojových projektů v rámci strategie, čímž občané přejímají díl
odpovědnosti za rozvoj obce a tím se zlepšují mezilidské vztahy.
Opatření 5.1
Motivovat k občanské aktivitě a zájmu o dění v obci.
Opatření 5.2
Podporovat seniory v zapojování do života obce s využitím jejich zkušeností a
znalostí.
Opatření 5.3
Zvýšit informovanost všech občanů s využitím informačních technologií (SMS, email...)
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Opatření 5.4
Rozvíjet vědomí místního patriotismu prostřednictvím akcí pořádaných více spolky
pro celou obec.
Opatření 5.5
V rámci revitalizace areálu koupaliště budovat netradiční park zábavy a sportu.
Opatření 5.6
Pořádat netradiční sportovní a kulturní akce.

Priorita 6
Obec využívá polohy, památek a přírodních zajímavostí pro rozvoj turistiky
různých zájmových skupin.
Opatření 6.1
Kulturní památku evangelickou modlitebnu mnohostranně využívat jako turistický cíl.
Opatření 6.2
Starat se o kulturní památky a památky místního významu.
Opatření 6.3
Budovat naučné stezky, cyklostezky a jejich zázemí.
Opatření 6.4
Rozvíjet živnosti podporující cestovní ruch.
Opatření 6.5
Prezentovat atraktivitu obce v regionu.
Opatření 6.6
Nabízet návštěvníkům místní produkty.
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8. KALENDÁŘ AKTUALIZACE STRATEGIE
V první polovině roku 2015 bude provedena první evaluace a aktualizace
tohoto strategického plánu.
Aktualizace bude provedena společně s evaluací za použití stejných týmových
metod, jakými byla strategie vytvořena, facilitovaně v občanském komunitním týmu.
Další evaluace a aktualizace bude vždy ve dvouletých intervalech (2017, 2019….)
se zapojením občanské společnosti, všech sektorů a napříč politickými stranami
s využitím facilitované práce v týmu.

9. VAZBA STRATEGIE NA DALŠÍ
STRATEGICKÉ DOKUMENTY
A. Strategie má přímou vazbu na Územní plán obce Hrabová, který
byl schválen 10. 4. 2001 s dvěma aktualizacemi 2008 a 2010 a řeší
rozvoj obce do r. 2015.
B. Nejblíže vyšším strategickým dokumentem je Integrovaná
strategie území MAS Horní Pomoraví 2007 – 2013. V následujícím
popisu je uvedena souvislost priorit a opatření této strategie
s prioritami a opatřeními strategie MAS.
Pozn.: V rámečcích jsou priority ISÚ MAS Horní Pomoraví, tučně
opatření a kurzívou jsou uvedeny související priority a opatření strategie
Hrabové.

PRIORITA 1: Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury

Opatření 1.1: Zkvalitnění dopravní obslužnosti
Souvisí Priorita 1 – opatření 1.1.
Opatření 1.2: Budování a rekonstrukce technické infrastruktury obcí
Souvisí Priorita 1 – opatření 1.1, Priorita 4 – opatření 4.1.
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PRIORITA 2: Obnovitelné zdroje energie

Opatření 2.1: Pěstování a zpracování biomasy
Opatření 2.2: Rozvoj a využití bioplynových stanic
Souvisí Priorita 1 – opatření 1.2.

PRIORITA 3: Rozvoj turistiky, sportovní aktivit a dalších doprovodných aktivit

Opatření 3.1: Rozvoj kulturních a společenských akcí v regionu
Souvisí Priorita 3 – opatření 3.1, 3.4, Priorita 5 – opatření 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6..
Opatření 3.2: Rozvoj regionálního cestovního ruchu – „Regionální léto“ –
přitáhnout turisty i mimo zimní sezónu
Souvisí Priorita 1 – opatření 1.4, Priorita 2 – opatření 2.4, Priorita 3 – opatření 3.1,
Priorita 4 – opatření 4.2, 4.3, Priorita 5 – opatření 5.4, 5.5, 5.6, celá Priorita 6.
Opatření 3.3: Obnova kulturního dědictví
Souvisí Priorita 3 – opatření 3.1, 3.4, Priorita 5 – opatření 5.4, Priorita 6 – 6.2.
Opatření 3.4: Podpora rozvoje hipoturistiky, cykloturistiky a zimních sportů v
regionu
Souvisí Priorita 4 – opatření 4.2, Priorita 6 – opatření 6.3.
Opatření 3.5: Standardizace služeb turistům
Souvisí Priorita 2 – opatření 2.1, 2.4, Priorita 4 – opatření 4.2, priorita 6 – opatření
6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.
Opatření 3.6: Rozvoj a podpora agroturistiky
Souvisí Priorita 2 – opatření 2.1, 2.4, Priorita 6 – opatření 6.4, 6.5, 6.6.
Opatření 3.7: Zavádění a podpora rozvoje regionálních informačních center
Souvisí Priorita 5 – opatření 5.3, Priorita 6 – opatření 6.5.
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Opatření 3.8: Rekonstrukce a budování volnočasových areálů
Souvisí Priorita 4 – opatření 4.3, 4.4, Priorita 5 – opatření 5.5.

PRIORITA 4: Podpora zemědělství a zpracování regionálních výrobků

Opatření 4.1: Podpora výroby a odbytu biopotravin – distribuce a odbyt do
služeb (restaurace, prodejny, apod.)
Souvisí Priorita 2 – opatření 2.1, 2.2, 2.4, Priorita 6 – opatření 6.6.
Opatření 4.2: Podpora produkce kvalitních zemědělských výrobků
Souvisí Priorita 2 – opatření 2.1, 2.2, 2.4.

PRIORITA 5: Udržení obyvatel – zkvalitnění bydlení, rozvoj pracovních
příležitostí, kvalitní život a kulturní vyžití

Opatření 5.1: Zvyšování kvalifikace a pracovního uplatnění obyvatel v regionu
Souvisí Priorita 2 – opatření 2.1, 2.2, Priorita 3 – opatření 3.2, 3.3, Priorita 5 –
opatření 5.3, Priorita 6 – opatření 6.4.
Opatření 5.2: Příliv nového obyvatelstva – udržení a příchod mladých
Souvisí Priorita 1 – opatření 1.1, 1.4, Priorita 2 – opatření 2.1, 2.2, 2.3, Priorita 3 –
opatření 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, Priorita 4 – opatření 4.1, Priorita 5 – opatření 5.1, 5.3,
5.4, 5.5, 5.6.
Opatření 5.3: Podpora a zkvalitňování integrovaného záchranného systému
Souvisí Priorita 3 – opatření 3.3, Priorita 5 – opatření 5.3.
Opatření 5.4: Podpora činností dětí a mládeže
Souvisí Priorita 1 – opatření 1.4, Priorita 3 – opatření 3.1, 3.4, 3.5, 3.6.
Opatření 5.5: Zlepšení komunikace s úřady (veřejnou správou)
Souvisí Priorita 5 – opatření 5.3.
Opatření 5.6: Zkvalitnění života v regionu
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Souvisí Priorita 1 – opatření 1.1, 1.4, Priorita 2 – opatření 2.3, 2.4, celá Priorita 3,
celá Priorita 4, celá Priorita 5, celá Priorita 6.
PRIORITA 6: Péče o krajinu a kvalitní životní prostředí

Opatření 6.1: Péče o krajinu
Souvisí Priorita 1 – opatření 1.4.
Opatření 6.2: Zkvalitnění systému třídění odpadů
Souvisí Priorita 1, opatření 1.2.
Opatření 6.3: Snižování energetické náročnosti budov

PRIORITA 7: Vytvoření a udržení efektivního systému partnerství

Opatření 7.1: Široká, srozumitelná a trvalá propagace principu partnerství
Souvisí Priorita 5 – opatření 5.1, 5.4.
Opatření 7.2: Stabilizace partnerské sítě v rámci MAS a uplatnění programů
LEADER
Souvisí Priorita 4 – opatření 4.2.
Opatření 7.3: Zajištění stabilního managementu MAS

PRIORITA 8: Podpora projektů spolupráce na území MAS Horní Pomoraví

Opatření 8.1: Realizace projektů spolupráce na mezinárodní či národní úrovni
Souvisí Priorita 2 – opatření 2.1, 2.2., Priorita 5.
Opatření 8.2: Podpora projektů přinášející „přidanou hodnotu“ území MAS a
import inovací v rámci projektů spolupráce
Souvisí Priorita 2 – opatření 2.1, 2.2, Priorita 5.
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Příloha 1
Fotodokumentace

Budování strategického týmu - zástupci všech sektorů obce duben 2012

Jaké zdroje má Hrabová ? – Práce ve dvojicích na auditu zdrojů
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Společná práce týmu

Audit zdrojů – s jakými zdroji můžeme počítat? Obecní koordinátorka.
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Ještě nějaké úpravy…

Práce na auditu zdrojů metodou OPERA
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Audit zdrojů

Jaké jsou klíčové zdroje do budoucna- hlasování
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Odpovědný výběr

Společné rozhodování
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Formulujeme vizi a priotrity

Jakými cestami naplnit vizi obce?

44

Koncept jedné z priorit

Intenzivní několikahodinová práce přináší výsledky
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Práce ve skupinách i společně

Strategické priority před dokončením
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Poslední setkání nad společnou strategií říjen 2012

Co nám dala práce v týmu? Jak strategii používat ?
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Jak to vidí starosta…. Poděkování všem členům týmu !

Koordinátorka může být spokojena…. Hrabová má obecní komunitní strategii… a
dokonce i novou Komunitní školu!!
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