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ÚVOD
Obec Držková, nejseverněji položená obec zlínského okresu a člen MAS Podhostýnska, se
rozhodla vypracovat Strategický rozvojový dokument obce (dále jen RSDO) pro období 20162021, v němž uvádí výsledky provedených analýz, monitoringu parametrů získaných
z dostupných zdrojů obce, krajských a státních struktur. Tento dokument má určit a
přehledně popsat směr rozvoje obce s ohledem na její charakter, místní podmínky a potřeby.
Zároveň se stává nástrojem pro větší efektivnost vynaložených prostředků obecních a
prostředků dotačních a je tudíž prvním krokem k systematickému zlepšování a zvyšování
kvality života obyvatel Držkové.
Obec Držková obdobně jako většina malých obcí se potýká s nízkým obecním rozpočtem,
který podstatně omezuje realizaci finančně náročnější investičních projektů. Z toho plynoucí
nutnost pro úspěšný rozvoj obce se tak skládá ze zvyšování efektivity a plánování
vynaložených obecních prostředků a jejich případné doplnění nebo nahrazení finančními
zdroji z fondů Evropské unie, státního rozpočtu a dalších nadací nebo fondů. RSDO určuje
směry rozvoje obce na příštích 5 let a na základě provedených analýz definuje hlavní cíle
a priority pro rozvoj obce. Umožňuje efektivnější hospodaření obce a zároveň usnadňuje
čerpání dotací a grantů, které jsou mnohdy vázány právě na soulad projektu se strategickým
rozvojovým dokumentem obce. Díky zpracovanému RSDO vzroste také informovanost
obyvatel, spolků, podnikatelských a dalších subjektů o plánovaném směru rozvoje obce
Držkové.
Přestože je tento se tento dokument zaměřen především na období let 2016 až 2020, citlivě
se snaží zapadnout do dlouhodobějšího výhledu strategie rozvoje obce s maximálním
přihlédnutím na její historický vývoj a budoucí věky.
RSDO se obsahově dělí do třech hlavních částí – situační analýzy, SWOP analýzy a strategie.
V první části jsou charakterizovány rysy obce Držkové, její stručná historie, demografie,
hospodářství, dopravní obslužnost a další. Tyto informace slouží jako vstup pro vypracování
SWOP analýzy.
SWOP analýza obce, tedy analýza silných a slabých stránek (vnitřní prostředí obce),
příležitostí a ohrožení (vnější prostředí obce), je druhou částí dokumentu. Provedení analýzy
přispěje k rozvíjení silných stránek a příležitostí obce a eliminaci obecních slabin a ohrožení.
SWOP analýza poskytuje informace pro stanovení strategie rozvoje obce.
Třetí a poslední částí je praktický výstup RSDO, tedy strategie rozvoje obce. V tomto oddíle
je stanovena vize, strategické oblasti, priority a konkrétní projektové záměry, spolu
s možnostmi jejich financování a odhadování finanční náročností.
Dokument byl zpracován realizačním týmem obce Držkové.
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I. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE DRŽKOVÉ
1. CHARAKTERISTIKA OBCE DRŽKOVÉ
Obec Držkovou vsazenou do půvabné přírody Hostýnských vrchů nalezneme
v nejsevernějším cípu zlínského okresu. Do všech větších měst jako jsou Zlín, Vsetín, Holešov
nebo Bystřice pod Hostýnem je to z Držkové zhruba 20 kilometrů cesty. Okolí kopce a lesy
vtiskly této valašské dědince nezaměnitelný kolorit. Chalupy a chaloupky kolem Držkovského
potoka v hlubokém údolí, roztroušené četné samoty, chudá políčka – toť kraj, „kde končí
chleba a začíná kameň“. Toto úsloví to platilo alespoň v minulosti, kdy zdejší lid živil
především les a dřevo z něj. Dřevěné výrobky denní potřeby a dřevěné uhlí pálené v milířích
byly široko daleko známým držkovským artiklem. K typickým zdrojům obživy na Valašsku
patřilo také salašnictví, které bylo dokumentováno i v severní části katastru Držkové.

Obr. 1 Letecký snímek obce Držkové (zdroj: Archiv obce)
Katastr obce o rozloze 2 086 ha je velmi členitý a téměř z 74 % je tvořen lesními porosty.
Nejvyšším položeným bodem Držkové je místo “U Tří kameňů” s nadmožskou výškou 748 m
n. m. Vrchol kopce býval hranicí třech panství (lukovského, bystřického a kelčského).
Nejníže položeným bodem je koryto potoka v místní části Teplici a to 355 m n. m.
Nadmořská výška samotné obce je 380 m n. m.
Obec má dva symboly, a to znak a prapor. Motiv znaku Držkové pochází z dochovaného
otisku staré obecní pečeti P. OBCE DERSTROWSKE. Na původním pečetidle pocházející
z roku 1747 byl jednoduchý výjev muže, který drží útočícího jelena za parohy. Tento
neobvyklý a v podstatě žánrový obrázek dostal novou heraldickou formu, muž je na obecním
znaku vyobrazen jako valašský junák při jízdě na jelenovi, držící jednou rukou jelení paroží,
ve druhé ruce třímající typickou valašku. Převládající modrá barva znaku na pozadí a zlatá
barva jelena úmyslně odkazuje na erbovní barvy Šternberků, prvních majitelů obce. Znak tak
přeneseně upomíná na starobylost osady, kdy byla minimálně od poloviny 14. století až do
4
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počátku 16. století v državě nejvýznamnějších majitelů lukovského panství - Šternberků.
Prapor obce Držkové tvoří pět vodorovných pruhů červené bílé a modré barvy, uprostřed
praporu jsou mezi zlatým parožím dvě zkřížení stříbrné valašky se zlatými topůrky.

0%

2%
0%

1%

1%

0%

10%
Orná půda (19,94 ha)
12%

Zahrady (14,45 ha)
Ovocné sady (1,63 ha)
Trvalé travní porosty (234,11 ha)
Zemědělská půda (270,14 ha)
Lesní pozemky (1755,04 ha)
Vodní plochy (5,50 ha)
Zastavěné plochy a nádvoří (8,04 ha)
Ostatní plochy 49,51 ha)

74%

Obr. 2 Graf podílu druhů využití plochy katastru obce Držková v roce 2014

1.1. HISTORIE OBCE
Obec Držková je prvně zmiňována v písemných pramenech v roce 1391. V té době však
existovaly na území dnešní obce osady dvě - Horní a Dolní Držková. Prvně zmiňovaná Horní
Držková zanikla patrně v roce 1437. Od roku 1446 je na území dnešní obce připomínána
ještě třetí osada Zdislavova Lhota, která také zajikla někdy po roce 1516. V písemných
pramenech je obec nazývána Drschtkowa, Drštková nebo i Dršťková. Obec od svého počátku
patřila k lukovskému panství. V roce 1609 získává Držkovou a celé lukovské panství sňatkem
s bohatou vdovou Lukrecií Nekešovou sám Albrecht z Valdštejna. Správou obce býval
pověřený fojt. Ten dbal na pořádek v obci, vybíral a odváděl daně, s panským drábem
obcházel robotníky a směl prodávat sůl a tabák a především nemusel robotovat. V roce 1785
byla na území obce založena sklářská huť a do obce se přistěhovalo na 20 německých
sklářských rodin. Huť však zanikla již v roce 1793.
Význačnými majiteli Držkové a lukovského panství byl rod Seilernů. Držková patřila svým
katastrem k největším obcím panství a díky hlubokým lesům plným dřeva také nemalým
5
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zdrojem financí pro vrchnost. V Držkové byly zřízeny hned dva samostatné revíry, zbudována
byla také rozsáhlá obora. Pro hosty v době slavných honů v Držkové si hrabě František
Seilern nechal v lesích Držkové postavit roku 1880 dřevěný lovecký zámeček, který však po
12 letech vyhořel a nebyl obnoven. Farní úřad býval vždy v sousední obci Kašavě. Vlastní
škola byla v obci postavena v roce 1890. Do této doby museli školou povinní žáci docházet
do školy v Kašavě.

Obr. 3 Typické původní stavby pro Držkovou, 40. léta 20. století
(zdroj: Muzeum DP Držková)
V minulosti bývala Držková vyhlášeným centrem podomácké výroby dřevěného nářadí a
náčiní. Nebylo snad v dříve v obci chalupy, kde by se v menší či větší míře nevyráběly
jakékoliv dřevěné výrobky denní potřeby. Velkého rozkvětu se obec dočkala ve 20. století.
Velkou zásluhu o kulturní rozvoj měli manželé Jančíkovi, kteří dlouhou dobu působili coby
učitelé na místní škole. Františka Jančíková vytvořila pozoruhodné národopisné dílo Valašská
dědina Držková, které vypovídá o historii, životě a obživě v Držkové. Velkým krokem kupředu
byla přístavba zdejší školy v roce 1930, také stavba vlastní kaple zasvěcené sv. Václavu ve
stejném roce a založení vlastního dobrovolného sboru hasičů v roce 1936. Těžkým obdobím
pro místní byla doba okupace za druhé světové války. Jednotné zemědělské družstvo vzniklo
v obci v roce 1952. V roce 1961 byl postaven kravín. Z důvodů členitosti terénu a
neúrodnosti půdy nebylo družstevní zemědělství velmi efektivní a bylo většinou ztrátové. Co
naopak nabývalo na významu, tak byla takzvaná přidružená výroba při družstvu, která
obnášela výrobu dřevěných žebřů, zemědělského náčiní a také valašského dřevěného
nábytku. V roce 1970 vzniklo spojené JZD Kašava-Držková, v roce 1978 se toto družstvo
stalo součástí JZD Podhoran Lukov. V letech 1969-1970 prošla obec velkými změnami. Bylo
přeloženo koryto potoka protékající středem obce. Z důvodů rozšíření a napřímení silnice
musely ustoupit některé staré domy. Důležitým kulturním počinem bylo postavení kempinku
na Výpustě, kde se konávaly četné koncerty a taneční zábavy, požární nádrže u kempinku
dodnes využívané ke koupání, nebo také lyžařského zvratkového vleku v obci, který byl v
provozu ještě na počátku 21. století.
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Obr. 4 Poloha obce Držková (zdroj: Mapy.cz)

1.2. DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
Dopravní spojení zajišťuje silnice II. třídy č. 489, která liniově prochází celou obcí, a spojuje
ji jižně se sousední obcí Kašavou, na severu se napojuje na silnici rovněž II. třídy č. 437
vedoucí do Hošťálkové nebo do Chvalčova. Obyvatelé obce bez možnosti využití vlastní
automobilové přepravy mohou využívat pravidelné autobusové linky, které přes obec jezdí
rovnoměrně po celý den. Přímé autobusové linky spojují obec Držkovou s většími městy, jako
jsou Zlín, Vsetín, Bystřice pod Hostýnem a Hranice. Nejbližšími železničními stanicemi jsou
Lípa nad Dřevnicí (15 km), Jablůnka (16 km), Zlín (19 km), Bystřice pod Hostýnem (22km)
a Holešov (23 km).
Značené cyklotrasy křižující Držkovou a okolí jsou vhodné jak pro náročnější cyklisty, tak
i pro ty méně zdatné. Katastrem obce vedou hned čtyři značené cyklotrasy. Cyklotrasou 5038
se z Držkové dostaneme méně namáhavým terénem do Rusavy a dále až na Hostýn.
Cyklotrasa 5034 vede do Držkové od Fryštáku přes Lukov a Kašavu, po té pokračuje přes
Troják a Rajnochovice až do Kelče. Dále se v obci nachází cyklotrasa 6124 vedoucí místní
částí Májová až do Vsetína. Trasa 6123 spojuje cykloturisticky Držkovou s Hošťálkovou.

1.3. INFRASTRUKTURA A OBČANSKÁ VYBAVENOST OBCE
Obec bohužel dosud nedisponuje vodovodem, ani jednotnou kanalizací. Pouze částečně je
obcí provedena dešťová kanalizace. Obec disponuje rozvodem nízkého i vysokého napětí,
7
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veřejným osvětlením, místním rozhlasem, kabelovou televizí, telefonním a internetovým
přípojením, budovou občanské vybavenosti, hasičskou zbrojnicí a požárními nádržemi. Obec
je plně plynofikována. Samospráva sídlí v zrekonstruované víceúčelové budově obecního
úřadu. Držková je pokryta signálem třech nejvýznamnějších mobilních operátorů.
V obci probíhá dvakrát ročně sběr a odvoz nebezpečného odpadu. Svoz komunálního odpadu
(popelnic) probíhá jednou za dva týdny. Pro ukládání ostatních odpadů je v obci zřízeno
sběrné místo, které bývá otevřeno každou soboru. Několikrát do roka bývá místními hasiči
pořádán sběr kovového šrotu. Navíc lze kovový odpad umístit i do speciálního kontejneru na
kov na sběrném místě. U sběrného místa i na dalších místech v obci jsou instalovány sběrné
nádoby pro třídění a sběr plastů, skla, papíru, tetrapakových obalů a textilu. Vysloužilé
elektrospotřebiče a vybité baterie lze umisťovat do speciálního kontejneru umístěného
v přízemí budovy obecního úřadu. Pro ukládání bioodpadu jsou určeny domácí kompostéry,
které obec dlouhodobě zdarma občanům zapůjčuje.
Občané mohou využívat v Držkové služby obecní knihovny, hostince U Krále, hospůdky
U Köglerů a Patriot Campu za obcí, prodejny smíšeného zboží. Ve víceúčelové budově jsou
zřízeny dva obecní byty. Pro sportovně založené občany je k dispozici betonové hřiště
a zatravněné fotbalové hřiště. Pro malé děti také hřiště u mateřské školy s pískovištěm,
průlezkami a se skluzavkou. Pro mladé je ve víceúčelové budově zařízena posilovna
s pingpongovým stolem. V letních měsících se dá požární betonová nádrž využít ke koupání.
Ve víceúčelové budově sídlí Mateřská škola Držková, která je příspěvkovou organizací, jejímž
zřizovatelem je obec Držková. Pro jednotřídní heterogenní skupinku dětí jsou k dispozici
moderní dostatečné prostory určené k výchovně vzdělávací práci s dětmi, ale také ke cvičení,
zábavě a odpočinku. Škola disponuje samostatnou jídelnou s odpočinkovou místností
(lehárnou), třídou, hygienickým zázemím s umývárnou a vlastní kuchyní. Dětem je také
k dispozici zpevněné hřiště a zahrada s dřevěnými prolézačkami, skluzavkou, pískovištěm
a trampolínou. Mnoho možností skýtá i okolí školy, které nabízí příjemné procházky a výlety.
Školní jídelny využívají také místní občané, kteří si zde docházejí pro obědy.
Na území obce nesídlí žádné sociální zařízení asi zdravotní služby. Nejbližší zdravotní
středisko je v sousední obci Kašavě (2 km), lékárna v obci Lukov (8 km).
V obci je přibližně stejný počet objektů určených pro rodinnou rekreaci jako trvale
obydlených bytů. Ubytování v obci poskytuje několik soukromých subjektů. V letních
měsících jsou v provozu na území obce dva skautské stanové tábory.
Obec a její katastr bývá často cílem turistů, cykloturistů, horolezců a v zimě také běžkařů.
Obec Držková představuje křižovatku turistických i cykloturistických tras. Katastrem obce
vedou všechny barvy turistických značených tras. Červená turistická trasa vedoucí ze Zlína
přes Štípu a hrad Lukov pokračuje dále Držkovou a dá se po ní dojít kupříkladu na Tesák,
nebo až do Rajnochovic. První modrá trasa vedoucí obcí začíná právě v Držkové a vede
směrem ke Kopné a Baťkové. Druhá modrá trasa jde západním okrajem katastru směrem ze
Slušovic ke Třem kamenům a dále k Hošťálkové. Žlutá trasa je v Držkové opět dvakrát.
Jedna z nich vede celou obcí a druhá protíná severovýchodní cíp Držkové a směřuje od
Podkopné Lhoty k pramenu Dřevnice a pak dále k Trojáku. Obcí návštěvníky také provede
Naučná stezka Držkovské chodníčky, jejímž cílem je obeznámit kolemjdoucí s historií obce,
8
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pamětihodnostmi a přírodním bohatstvím. Na hřebeni Kotáry v severní části katastru na trase
Troják – Tesák vede i část Naučné stezky Tesák, která na 23 zastavení představuje přírodní
zajímavosti a krajinu kolem Vsetína s Hostýnských vrchů. Po vytvoření sněhové pokrývky lze
využít udržované běžkařské trasy, například Hostýnskou magistrálu (52 km upravených
běžkařských stop), na které se vždy v únoru koná závod Hostýnský Yeťty. Pro milovníky
sjezdového lyžování bývá připraven nedaleký Skiareál Troják a sjezdovky na Tesáku. Ještě
v nedávné době byl v provozu i vlek v Držkové. Po celém katastru obce Držkové lze narazit
na nesčetně menších, či větších kamenů, balvanů, zajímavých útvarů i velkých skalnatých
masivů. Větší skalní stěny jsou pak hojně využívány horolezci pro cvičné lezení.
Navštěvované jsou také studánky v katastru obce. Je jich zde asi 15, z nichž jedna je
pramenem řeky Dřevnice, která protéká krajským městem Zlínem s ústí do řeky Moravy.

1.4. OCHRANA PŘÍRODY, KRAJINY A PAMÁTEK
Zájmy ochrany přírody jsou chráněny zákonem č. 144/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
v platném znění. Území obce Držková je součástí krajinného celku Zlínsko, krajinný prostor
Kašavsko, který zahrnuje dále obce Vlčková, Kašava, Trnava, Podkopná Lhota a Hrobice.
Celé katastrální území obce je součástí Přírodního parku Hostýnské vrchy, který byl vyhlášen
v roce 1989. Posláním přírodního parku je ochrana krajinného rázu na území se
soustředěnými významnými estetickými a přírodními hodnotami, jakož i hodnotami kulturními
a historickými. Veškerá činnost na území přírodního parku se zaměřuje na toto poslání.
Nejcennější lesní ekosystémy s ukázkou porostů s přirozenou druhovou skladbou jsou
vyhlášena jako maloplodá zvláště chráněná území – přírodní památky. Na katastrálním území
obce Držkové jsou vyhlášeny tři přírodní památky:
a) PP Holíkova rezervace – byla vyhlášena v roce 1987 a představuje zbytek původního
karpatského lesa v jihozápadní části Hostýnských vrchů. Nachází se pod vrcholem kóty Horní
Lázek (566,2 m) a na přilehlém severně exponovaném kamenitém svahu v nadmořské výšce
500 až 560 m, asi 1 km severně od obce Držková a 0,5 km severně od PP Skály. Celková
výměra 6,22 ha.
b) PP Skály – byla vyhlášena v roce 1987 o výměře 0,4 ha a v roce 1997 přehlášena a
rozšířena na současnou výměru 6,99 ha. Přírodní památka Skály představuje pískovcové
skalní útvary ve smíšeném lesním porostu. Skály jsou situovány na hřbetu a jižním svahu
kóty Skály (536 m n. m.) v nadmořské výšce 435 až 536 m, asi 0,5 km severně od obce
Držková.
c) PP Solisko – byla vyhlášena v roce 1987 a přehlášena a rozšířena v roce 1997 na
současnou výměru 9,93 ha. Předmětem ochrany je ukázka původní karpatské jedlobučiny,
která představuje zachovalý zbytek dříve rozsáhlých jedlobukových porostů v Hostýnských
vrších. Nachází se na jižním svahu hřbetu přibližně pod kótou U tří kamenů (747,7 m n. m.),
v nadmořské výšce 580 až 720 m, asi 1 km severozápadně od vrcholu Solisko (550 m) a 3
km od Tesáku.
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Obr. 5 Poloha přírodních památek v k. ú. obce Držková (zdroj: Mapy.cz)
Severní část katastru je součástí soustavy Ptačí oblasti NATURA 2000 CZ 0721024 Hostýnské
vrchy. V katastrálním území obce Držková není vymezena žádná evropsky významná lokalita.
V blízkosti hranice katastru obce se nacházejí evropsky významné lokality EVL Tesák
(severně cca 1300 m), EVL Rusava-Hořansko (severozápadně cca 1800 m), EVL Ondřejovsko
(západně cca 1100 m) a EVL Velká Vela (západně cca 1900 m).
Na katastrálním území obce není vyhlášen žádný památný strom. V zájmovém území se však
nachází řada solitérů a skupin, mající charakter památných stromů.
Na území obce jsou registrovány archeologické nálezy, jde tedy o území s archeologickými
nálezy, a tudíž při stavební činnosti musí být splněny povinnosti stanovené zákonem. Na
území obce Držková se nachází nemovité kulturní památky evidované v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR, které jsou v rámci řešení respektovány v souladu s příslušnými
zákony. Jedná se o jednu budovu – roubenou venkovskou usedlost č.p.11 (dnešní evidenční
číslo 066, stavba byla přemístěna z obce Jasenná, v současné době slouží trvalému bydlení).
Dále jsou v obci i památky místního významu dokreslující historii obce, které však památkově
chráněny nejsou. Jsou to kaple, dřevěná zvonice, hasičská zbrojnice, památník obětem druhé
světové války (před obecním úřadem), památník partyzánského odboje v severní části
katastru obce u naučné stezky Tesák.

1.5. SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Obec Držková žije mimořádně bohatým kulturním a tradičním životem. V průběhu každého
roku se zde uskuteční přes 25 kulturních a sportovních akcí. Bohatý program v obci
pořadatelsky zajišťuje obec Držková, sbor dobrovolných hasičů, Muzeum dřevěného
porculánu, občanské sdružení Solisko a další aktivní jednotlivci. V obci se dosud dodržují
staré tradice, vzpomeňme tříkrálové koledování, končinový průvod s voděním medvěda,
10
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vynášení Mařeny, velikonoční klabání, stavění a kácení máje, pálení svatojánského ohně,
mikulášskou obchůzku a jiné. Z dalších akcí to je třeba obecní Domácí zabijačka, Dětský den,
Putování za pokladem, Tábor mladých hasičů, Drakiáda, Živý betlém, turnaj v piškvorkách,
pokerové turnaje, Živé člověče nezlob se, fotbalový turnaj Memoriál Rostislava Macíka,
závody psích spřežení Držkovský cross,Mezinárodní výtvarné sympozium, hodová mše svatá,
rozsvěcování vánočního stromu, silvestrovské výšlapy a mnohé další. Kromě pravidelných
akcí se příležitostně pořádají v obci také různé oslavy (uvedení knihy, udělení čestného
občanství).
Kulturu v obci velkou měrou Muzeum dřevěného porculánu, které bylo veřejnosti
otevřeno v roce 2011. To zachycuje dřívější podomáckou výrobu dřevěného nářadí a náčiní
na Valašsku a může se pochlubit rozsáhlou sbírkou jednak starých nástrojů, jednak hotových
výrobků, ale i předmětů týkajících se historie obce Držkové. Dále schraňuje historické
fotografie a listiny obce, z nichž každoročně svým nákladem vydává stolní kalendář. Dále se
v obci nachází také soukromá Expozice karpatského salašnictví v Hostýnských
horách, dokumentující zaniklou salašnickou činnost, zejména však stavby a jejich vybavení
potřebné k provozování salašnictví. Expozice byla otevřena v roce 2013.
Přímo obci působí tři zájmové spolky:
a) SDH Držková – sbor dobrovolných hasičů působí v obci nepřetržitě 80 let. Sbor plní
primárně funkci záchranou a ochranou. Kromě toho je také klíčovým spolkem v tvorbě
a udržování kulturního života. Zároveň má velmi kladný vliv na mládež, kterou sportovně
cvičí v požárním sportu a pořádá pro ně každoročně víkendové soustředění spolu s okolními
hasičskými sbory. K počátku roku 2016 měl sbor 61 řádných členů.
b) TJ Držková, oddíl lyžování – tělovýchovná jednota patřila v obci spíše v minulosti co
do množství členů k početnému spolku. Jejich členové si na okraji obce vybudovali v 70.
letech zvratkový vlek, který byl v provozu až prvních let 21. století. Po uzavření vleku
z důvodu špatného technického stavu a především špatným sněhovým podmínkám, hledá
jednota další využití a okruh zájmu.
d) Honební společenstvo Kašava – Držková – společenstvo vykonávající právo
myslivosti v naší obci je společné pro obec Držkovou i Kašavu. Pod hlavičkou společenstva je
pravidelně pořádán myslivecký kroužek pro děti.
c) O.s. Solisko – občanské sdružení bylo v obci založeno v roce 2009 za účelem obnovení,
rozvinutí a uchovávání místních tradic, pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí
v Držkové. K počátku roku 2016 mělo sdružení 10 řádných členů.
Dále jsou místí občané členy větších zájmových spolků, sdružující občany ze sousedních obcí
jako třeba fotbalisti TJ Kašava, Český svaz včelařů o. s. - základní organizace Lukov.
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2. OBYVATELSTVO A HOSPODÁŘSTVÍ OBCE DRŽKOVÁ
Počet obyvatel trvale žijících v obci byl k 1. 1. 2016 361 občanů, z toho 166 žen (147 starších
nebo rovno 15 let) a 195 mužů (169 starších nebo rovno 15 let). V posledních asi 25 let je
patrný trend stabilizace počtu stálých občanů kolem čísla 350, což je ovšem zhruba méně
než polovina obyvatel, která žila na území obce v letech 1800-1940, kdy se počty obyvatel
pohybovaly v rozmezí 700-800 lidí. Trend úbytku občanů byl pociťován od konce druhé
světové války, kdy se přestěhovalo mnoho rodin do pohraničí, až do roku 1990. Důvodem
úbytku obyvatel byl také zákaz nové rodinné výstavby v době normalizace. Obec Držková má
hustotu zalidnění 17,3 obyvatele na km2 (k 1. 1. 2016).

Rok
Celkem
Muži
Ženy

2006
342
170
172

2007
352
177
175

2008
361
184
177

2009
354
180
174

2010
352
183
169

2011
356
187
169

2012
362
189
173

2013
356
187
169

2014
359
191
168

2015
358
193
165

2016
361
195
166

Tab. 1 Vývoj počtu obyvatel obce Držková v období 2006 – 2016 (stav o 1. 1. daného roku)
(zdroj: Ministerstvo vnitra ČR)
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Obr. 6 Graf vývoje počtu obyvatel v období 2006 – 2016 (stav k 1. 1. daného roku)
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Obr. 7 Graf vývoje počtu obyvatel v období 1971 – 2016 (stav k 1. 1. daného roku)
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Na obec nedopadá vlna stěhování obyvatel do větších měst. Toto je způsobeno relativní
blízkostí měst, dobrou dopravní infrastrukturou a také úspěšnou politikou obce, která se
snaží zvýšit počet obyvatel budováním sportovního a kulturního zázemí občanské vybavenosti
a také podporou narozených dětí. Mezi obyvateli obce byli v roce 2016 evidováni dva cizinci ženy (jedna s trvalým a druhá s přechodným pobytem).

MUŽI

166
195

ŽENY

Obr. 8 Graf poměru pohlaví obyvatel obce Držková k 1. 1. 2016

Průměrný věk obyvatel obce má vzrůstající tendenci a k 1. 1. 2015 dosahoval v průměru
41,0 let, u mužů to bylo 39,6 let a u žen pak 42,6 let. Přesto je však průměrný věk v obci
Držkové nižší než průměrný věk obyvatel ve Zlínském kraji i bývalém okresu Zlín.
Index stáří obce Držková byl k 31. 12. 2007 0,85 a k 31. 12. 2014 1,06.

44

52

0-14 let
15-64 let
65 a více let

263

Obr. 9 Graf věkového složení obyvatel obce Držková k 31. 12. 2013
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Rok
Průměrný věk
Muži
Ženy

2011
39,2
38,2
40,4

2012
40,0
38,9
41,1

2013
40,5
39,6
41,6

2014
41,1
39,7
42,6

2015
41,0
39,6
42,6

Tab. 2 Průměrný věk obyvatel obce Držková (stav o 1. 1. daného roku)
(zdroj: Český statistický úřad)
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Obr. 10 Graf počtu narozených dětí v obci Držková v letech 2000 - 2015
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Obr. 11 Graf počtu zemřelých občanů v obci Držková v letech 2000 - 2014
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Obr. 12 Graf počtu přistěhovalých občanů v obci Držková v letech 2000 – 2014
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Obr. 13 Graf počtu vystěhovalých občanů v obci Držková v letech 2000 – 2014
Neustále vzrůstající zájem o vzdělání na vysokých školách, středních školách s maturitou a o
vyšší odborné vzdělání je obecným trendem v současné době a v současné společnosti. Dáno
je to narůstajícím zájmem o dobře finančně ohodnocená pracovní místa v pozici manažer,
vedoucí pracovník. Tento trend má však vliv na neuspokojenou poptávku zaměstnavatelů po
manuálních pracovnících a řemeslných profesích.

Obec Držková
Bez vzdělání a se ZŠ
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
VOŠ a VŠ

(%) dle SLDB 2001
35,63
42,53
16,09
4,98

(%) dle SLDB 2011
20,76
43,25
22,84
10,73

Tab. 3 Vzdělání občanů v obci Držková
(zdroj: Český statistický úřad)
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Obr. 14 Graf vzdělání občanů v obci Držková
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Podle výsledků posledního sčítání lidu, domů a bytů, které se v České republice konalo k
rozhodnému okamžiku půlnoci z pátku 25. na sobotu 26. března 2011, bylo z celkového
počtu 234 obyvatel Držkové ekonomicky aktivních 189 (EAO), přičemž 19 EAO bylo
nezaměstnaných. Obec tak v roce 2011 trpěla 11,54 % nezaměstnaností (8,7 % muži a
15,63 % ženy). Obydleno bylo 101 domů (avšak bytových jednotek bylo obydleno 120).
K 31. 12. 2015 bylo v obci 12 nezaměstnaných obyvatel (4,58 % nezaměstnanosti).
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Obr. 15 Graf vývoje počtu nezaměstnaných v obci Držková v letech 2014 - 2015

Většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a větších obcí (nejvíce do Zlína), nebo
pracují jako OSVČ (zemědělství, řemeslná výroba a služby).
Hospodářskou činnost provádí také samotná obec, která hospodaří v obecních lesích a má
příspěvkovou organizaci mateřskou školu. Výpočet podnikatelských subjektů, které svou
ekonomickou činnost v obci vykonávají, je díky malé velikosti obce a její vzdálenosti od
hospodářských center stručný. Jedněmi z mála zaměstnavateli v obci je výrobní společnost
Podhoran Lukov a.s., která v obci Držkové provozuje dřevovýrobu, jejíž hlavní výrobní náplní
je výroba nábytku ze smrkového řeziva, především postelí, drobná zakázková výroba ze
smrku a opracování řeziva. Od roku 2014 v obci sídlí rodinná firma Zeroz spol. s r. o., která
zaměstnává 16 lidí. Hlavním výrobním programem firmy je výroba štítků, samolepicích etiket
a gravírovaných štítků. V blízkosti dřevovýroby je také umístěna čerpací stanice benzinu a
nafty, kterou v obci zřídila zlínská firma Alitron s.r.o. a zaměstnává 2 lidi. Další firmou je
Adamova pekárna, která se zaměřuje na výrobu svatebních koláčků a frgálů podle tradičních
a osvědčených receptur nebo firma Radovan Adam – výroba rukavic. V obci je provozována
prodejna smíšeného zboží a tři pohostinství včetně jednoho kempu.
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Datum vzniku
28. 6. 1990
24. 11. 1990
27. 3. 1991
30. 7. 1992
29. 4. 1993
28. 1. 1998
17. 7. 2002
1. 1. 2003
14. 3. 2003
20. 2. 2007
24. 4. 2008
22. 1. 2009
27. 5. 2013

Název
TJ Držková
OBEC DRŽKOVÁ
ZEROZ, spol. s r.o.
LIMUZÍN, spol. s r.o.
Bevan Zlín, v.o.s.
Sbor dobrovolných hasičů Držková
PATRIOT CAMP Držková, s.r.o.
Mateřská škola Držková
MS PÍSKY
Youngster s.r.o.
Jezdecký klub Špaca Ranč, spolek
Solisko z.s.
Mrazivá šála, o.s.

Adresa
Držková, 763 19
Držková 106, 763 19
Držková 190, 76319
Držková 46, 763 19
Držková 148, 763 19
Držková 59, 763 19
Držková 171, 763 19
Držková 106, 763 19
Držková 34, 763 19
Držková 24, 763 19
Držková 169, 763 19
Držková 128, 763 19
Držková 102, 763 19

Tab. 4 Právnické osoby a jejich sídla v obci Držková k 1. 1. 2016
(zdroj: regiony.kurzy.cz)
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II. SWOT ANALÝZA OBCE DRŽKOVÁ
SWOT analýza je v praxi nejčastěji využívaným analytickým nástrojem, který mohou využívat
všechny subjekty od jednotlivce až po velké firmy, státy nebo nadnárodní integrační celky.
Vstupem pro SWOT analýzu je situační analýza obce Držková, ve které jsou vystiženy její
základní rysy. SWOT analýzou určíme vnitřní silné a slabé stránky obce a také její vnější
příležitosti a ohrožení. Zjištěné údaje budou dále využívány při zpracování strategie rozvoje
obce. Výsledky analýzy jsou pro větší přehlednost rozděleny podle jednotlivých strategických
oblastí rozvoje obce (viz. III. část dokumentu). Mezi podpůrné prostředky při rozhodování o
realizaci vize obce patří obcí Držková zpracovaný Územní plán.

SILNÉ STRÁNKY
EKONOMICKÝ ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vlastní mateřská škola
investice do rozvoje a rozšiřování obce
finanční podpora narozeným dětem
vysoké procento obyvatel v produktivním
věku
zájem obyvatel zůstat v obci
množství spolků
udržování místních tradic
finanční podpora nově budovaným
bytovým jednotkám
dobrý spolupráce obcí v rámci regionu
dobré mezilidské vztahy
zastavěné území napojené na plyn
příznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel
příznivá věková struktura obyvatelstva
příznivý ukazatel naděje dožití
obec má vydaný Územní plán dle zákona č.
183/2006 Sb.
dostatek zastavitelných ploch pro bydlení

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

▪ umístění obce na silnici II. třídy propojující
města Zlín, Vsetín a Bystřice pod
Hostýnem.
▪ větší část místních komunikací je
zrekonstruována
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

▪
▪
▪
▪
▪

výhradně individuální charakter bydlení
krajinné bohatství
množství studánek a pramenů
četné skalní útvary
vysoké procento lesních porostů

SLABÉ STRÁNKY
EKONOMICKÝ ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA

▪ snížená konkurenceschopnost obce
vzhledem k absenci vlastního zdroje vody
a vodovodního řadu
▪ nezaměstnanost občanů
▪ odlehlost obce od center regionu
▪ nepřítomnost zdravotních a sociálních
služeb v obci
▪ nutnost dojíždění za zaměstnáním a
vzděláváním
▪ menší podnikatelská sféra v obci
▪ nízký obecní rozpočet a obtížná
realizovatelnost nákladnějších investičních
akcí
▪ nízké průměrné příjmy obyvatel
▪ nízká vybavenost obce vzhledem k její
velikosti
▪ podíl neobydlených bytů
▪ zhoršený ekonomický potenciál obce
odpovídající nízké úrovni tržních cen
starších bytů
▪ nedostatečná informovanost o pořádání
automobilových závodů na území obce
nebo v jejím nejbližším okolí
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

▪ nedostatek dopravních spojů ve večerních
hodinách a o víkendech
▪ malá bezpečnost chodců a cyklistů
(nerealizované chodníky v určitých částech
obce)
▪ neexistence cyklostezky
▪ neprovedená rekonstrukce zbývajících
místních komunikací
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▪ kvalitní prostředí dané existencí přírodního
parku
▪ vysoká úroveň koeficientu ekologické
stability
ROZVOJ OBCE A PROPAGACE

▪ četné památky místního významu
▪ neobyčejně pestrá historie obce
▪ velké množství turisticky značených tras a
vlastní naučná stezka
▪ podpora turistického ruchu regionálními
médii a cestovatelskými agenturami
▪ rozvinutá rekreační funkce území založená
na rodinné rekreaci

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

▪ znečištění a poškozování veřejných
prostranství (černé skládky)
▪ nízké využití obnovitelných zdrojů energie
▪ absence infrastruktury odpadového
hospodářství (kanalizace, ČOV)
▪ spalování domovního odpadu, podíl
fosilních paliv při vytápění
ROZVOJ OBCE A PROPAGACE

▪ absence společenských prostor
s odpovídající kapacitou a vybavením
▪ nedostatek ubytovacích zařízení

Tab. 5 SWOT analýza – silné a slabé stránky obce Držková

OHROŽENÍ
EKONOMICKÝ ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA

▪ úbytek ekonomicky aktivních obyvatel
(stárnutí populace, odchod z obce)
▪ dlouhodobá nezaměstnanost
▪ nezájem občanů o veřejné dění
▪ nízká bezpečnost a vzrůstající kriminalita
▪ neúspěch při čerpání finančních prostředků
ze strukturálních fondů EU, dotačních
fondů ministerstev, MAS a jiných zdrojů
(týká se všech strategických oblastí)
▪ omezení kvality bydlení vzhledem
k malému rozvoji občanské vybavenosti
▪ narušení tradiční struktury obce vzhledem
k předimenzování zastavitelných ploch pro
bydlení ▪ finanční podpora nově
budovaným bytovým jednotkám
▪ nezájem o nově vytvořené stavební parcely
▪ změny v ekonomice, nevhodná reforma
veřejné správy, snížení obecního rozpočtu
▪ omezení hospodářského rozvoje území
vzhledem k existenci ptačí oblasti NATURA
2000
▪ omezení hospodářského rozvoje území
vzhledem k existenci přírodního parku
▪ omezení hospodářského rozvoje území
vzhledem k existenci přírodní památky
▪ omezení územního rozvoje vzhledem
k vysokému podílu pozemků určených
k plnění funkce lesa
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

PŘÍLEŽITOSTI
EKONOMICKÝ ROZVOJ A KVALITA ŽIVOTA

▪ vytvoření podmínek pro malé a střední
podnikání
▪ využití chátrajících objektů v obci
▪ vytvoření konkrétní strategie pro zajištění
zvýšení životní úrovně občanů
▪ zlepšení spolupráce veřejného a
soukromého sektoru
▪ zvýšení bezpečnosti
▪ zapojení obyvatel do veřejného života
v obci
▪ rozvoj základních a sociálních služeb pro
občany
▪ dobudování technické infrastruktury v obci
(oprava a dostavba chodníků, vybudování
kanalizace, řešení ČOV, stavba vodovodu)
▪ zvýšení nabídky volnočasových aktivit
(vytvořením klubovny, herny atd.)
▪ rozšíření obce, zvýšení počtu obyvatel
▪ využití lidského kapitálu nově
přistěhovaných obyvatel pro rozvoj obce
▪ čerpání dotací a grantů z fondů EU,
státního rozpočtu a dalších nadací a fondů
▪ zlepšení ochrany zastavěného území před
povodněmi po výstavbě protipovodňových
hrází
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

▪ atraktivní podmínky pro rozvoj
cykloturistiky a turistiky
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▪ nevybudování chybějící infrastruktury pro
chodce a cyklisty a rostoucí počet nehod
▪ destrukce a nedostatečná údržba
komunikací
▪ nedostatečná zimní údržba komunikace
vzhledem k umístění základny údržby ve
vzdáleném městě
▪ hluk, vibrace a otřesy od projíždějících
nákladních vozidel s překročenou
maximální hmotností nákladu (především
lesní technika)
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

▪ rostoucí znečišťování ovzduší emisemi
vzniklými při vytápění rodinných domů
v důsledku obnovení spalování pevných
paliv a domovního odpadu (z důvodu
rostoucí ceny plynu a elektřiny)
▪ zhoršení obytného prostředí vzhledem
k možným negativním projevům starých
ekologických zátěží
▪ neřešení nárůstu produkce komunálního
odpadu a jiných odpadů
▪ neochota občanů podílet se na zlepšování
životního prostředí
▪ poškození obecních lesů nebo znemožnění
těžby v nich v důsledku přírodních
pohrom, škůdců a chorob

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

▪ podpora využití obnovitelných zdrojů
energie
▪ prostor pro rozšiřování veřejné zeleně
▪ zlepšení legislativy v oblasti péče o krajinu
▪ rozšíření hospodářské činnosti v obecních
lesích, jako zdroj prostředků do obecního
rozpočtu
ROZVOJ OBCE A PROPAGACE

▪
▪
▪
▪

zvýšená propagace obce v rámci regionu
cílená podpora kultury
podpora turistické infrastruktury
spolupráce s dalšími obcemi v oblasti
propagace
▪ naleznutí odpovídající partnerské obce a
navázání družby v oblasti kultury a sportu

ROZVOJ OBCE A PROPAGACE

▪ malý zájem turistů o obec
▪ ničení obecního majetku a znečištění obce
neukázněnými občany, návštěvníky obce
▪ lhostejnost občanů udržovat svá obydlí o
jejich nejbližší okolí
▪ vznik požáru významných objektů
a přírodních památek v důsledku
neopatrností při rozdělávání a neuhašení
ohně, odhozením nedopalku

Tab. 6 SWOT analýza – ohrožení a příležitosti obce Držková
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III. STRATEGIE
1. VIZE OBCE DRŽKOVÁ
Vizí obce Držkové je být zodpovědnou k občanům, životnímu prostředí a tradičním
hodnotám, a svým rozvojem zvyšovat atraktivitu obce a kvalitu životních podmínek obyvatel
obce. Zastupitelstvo obce si klade za úkol vytvářet podmínky pro rozvoj ve všech vytyčených
prioritních oblastech. Zastupitelé jsou připraveni vést dialog s veřejností a mají zájem řešit
reálné podněty a smysluplné návrhy podané obyvateli obce. Zároveň však stojí za právem na
ochranu jednotlivce a skupin obyvatel. Vedení obce jedná seriózně a v rámci legislativy
bezodkladně v řešených požadavcích a podmětech obyvatel a návštěvníků obce.
Přáním zastupitelů je vytvořit dobře fungující obec a tomu odpovídající kvalitní společenství
občanů s dobrými mezilidskými vztahy, zázemí na volnočasové aktivity, kulturní a sportovní
akce a ukázkově prezentovat valašskou obec s pestrou historií a bohatými tradicemi.

2. STRATEGICKÉ OBLASTI ROZVOJE A PRIORITY
Obec Držková má vytyčeny čtyři strategické oblasti rozvoje.
1. Strategická oblast – Ekonomický rozvoj a kvalita života
1.1. Priorita – Podnikání a zaměstnanost
1.2. Priorita – Technická infrastruktura, bezpečnost
1.3. Priorita – Školství
1.4. Priorita – Bydlení a sociální služby
1.5. Priorita – Památky, kultura a volný čas
1.6. Priorita – Lesní hospodářství
2. Strategická oblast – Dopravní infrastruktura
2.1. Priorita – Motorová doprava
2.2. Priorita – Bezmotorová doprava
3. Strategická oblast – Životní prostředí
3.1. Priorita – Úspora energie
3.2. Priorita – Ochrana krajiny
3.3. Priorita – Odpadové hospodářství
4. Strategická oblast – Rozvoj obce a propagace
4.1. Priorita – Hledání příležitostí pro rozvoj
4.2. Priorita – Propagace a komunikace
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3. STRATEGICKÉ PILÍŘE V OBCI DRŽKOVÁ
Obec Držková má tři základní pilíře rozvoje.

3.1. ZASTUPITELSTVO OBCE A OBECNÍ ÚŘAD
Zastupitelstvo obce hospodaří bezúvěrově, veškeré investice provádí z vlastních zdrojů a ze
získaných dotací a příspěvků. Pro rozhodování a plánování investic má obec zpracovaný
územní plán. Klíčovým faktorem jsou pro zastupitelstvo obce obyvatelé. V následujícím
období bude zastupitelstvo obce realizovat podpůrné programy pro růst počtu obyvatel
a zatraktivnění prostředí pro mladé rodiny s dětmi, kteří by měli větší zájem v obci žít, popř.
stavit dalších rodinné domy a tím rozšiřovat obec. Růst počtu obyvatel je klíčový pro
získávání prostředků do rozpočtu obce, pro udržování kulturně společenského dění
a ekonomického opodstatnění poskytování některých služeb. Nejvýznamnějším zdrojem
rozpočtu jsou daňové příjmy. Ostatní zdroje příjmů rozpočtu mají spíše menší význam. Pro
rozvoj obce je třeba zajistit finanční prostředky z dostupných dotačních titulů a zvýšit tak
vybavenost a atraktivitu obce. Důležitým nástrojem pro rozvoj je intenzivní propagace a
široké využívání marketingových nástrojů. Obec držková disponuje majetkem v hodnotě cca
28 mil. Kč. Jedná se o kapitál, který má potenciál k dalšími zhodnocování a poskytování
veřejných služeb.

3.2. LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Lesní hospodářství nemá až tak velký podíl na vytváření rozpočtu obce, protože valná část
lesních pozemků, které zabírají většinu katastru obce, patří státu a hospodaří na nich Lesy
ČR, s. p. Kromě finančního hlediska mají obecní lesy důležitou krajinotvornou funkci,
významnou meliorační funkci a nelze opominout ani funkci společensko-kulturní. Filosofií
hospodaření v obecních lesích je hospodařit tak, aby lesy zůstaly zachovány i pro následné
generace nejen jako dobrá investice. Lesní hospodářský celek obce Držková se skládá
z několika samostatných lesních komplexů ležící kolem samotné obce (Skaly, kolem Pasíček
a jinde). Celková plocha LHC činí 11,79 ha, z něhož 1,9 ha je porost mladší 40 let. Plocha
LHC je tvořena převážně smrkovými monokulturami, dále buk, jedle a mezi další zastoupené
druhy dřevin patří borovice, modřín, dub, habr, bříza a lípa. Obec má zpracovaný lesní
hospodářský plán, který je platný na období 2012 – 2021. Hospodaření v lese má
v kompetenci člen zastupitelstva obce – správce obecních lesů.

3.3. MATEŘSKÁ ŠKOLA DRŽKOVÁ
Nedílnou součástí obce je rovněž Mateřská škola Držková, která má v současné době
kapacitu 25 dětí. Od roku 2003 je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je obec Držková.
Jednotřídní mateřská škola v Držkové tvoří heterogenní skupinu dětí. Má dostatečné prostory
určené k výchovně vzdělávací práci. Má samostatnou jídelnu s lehárnou, třídu, hygienické
zařízení s umyvárnou a kuchyň. K mateřské škole patří nově vybudovaná zahrada, která
slouží k výchovně vzdělávacím činnostem, k zábavě i ke cvičení. Mnoho možností k
vycházkám, k výletům a k využití různých forem učení skýtá umístění mateřské školy.
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Nachází se v krásném prostředí malebné přírody Hostýnských vrchů na začátku obce.
Nejcharakterističtějším znakem pro držkovskou školku je atmosféra rodinného prostředí.
Tento rys se snažím kolektiv zaměstnanců naplňovat svým přístupem k dětem i rodině.
Při tvorbě výukového programu se vycházelo z Rámcového vzdělávacího programu a z
potřeb dětí. Název programu je „Objevujeme svět kolem nás“. Mateřská škola tak podporuje
u dětí zvídavost, tvořivost a samostatnost. Jejím cílem je rozvíjet dítě po stránce psychické,
fyzické, sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo relativně
samostatné, aby zvládlo nároky, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu
blízké, tj. v prostředí rodiny a školy), zároveň i ty, které ho v budoucnosti čekají. Školka se
zaměřuje na rozvoj učení a poznávání, osvojení základů hodnot, na nichž je založena
společnost, na komunikativních dovednostech a vyjadřovacích schopnostech. Tuto oblast
vzdělávání se ve škole snaží učitelky naplňovat častým čtením pohádek, příběhů a jejich
dramatizací. Děti, které mají problémy s výslovností, mají možnost navštěvovat logopedii.
V rámci příprav na povinnou školní docházku se také aplikuje program, který má název
„Metoda dobrého startu“. Tato metoda rozvíjí dobré předpoklady a návyky k dovednostem,
které děti potřebují k psaní. Děti se tím učí orientovat v ploše, zrakově sledovat směr,
velikost a vzdálenost, a také koordinovat pohyb ruky a oka. Každé dítě má své portfolio, kde
mohou rodiče sledovat a srovnávat výsledky jeho činností. Rodiče mají možnost podílet se na
dění v MŠ, účastnit se různých programů, projeví – li zájem, mohou spolurozhodovat při
plánování programu MŠ i při řešení vzniklých problémů.
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4. PLÁNOVANÉ ZÁMĚRY OBCE DRŽKOVÁ
Pro období 2016-2020 plánuje obec Držková realizaci 15 záměrů, které jsou pro větší
přehlednost vedeny jednotlivě v tabulkách a seřazeny dle strategických oblastí a priorit.
V tabulkách je vždy uveden stručný popis záměru, jeho přínosy pro obec, odhadované
náklady a předpokládaný způsob financování. Termín realizace je závislý na termínu
vyhlášením dotačních titulů a zisku finančních prostředků pro obec, odhadované náklady
a předpokládaný způsob financování. Seznam plánovaných záměrů obce bude průběžně
aktualizován v průběhu celého plánovaného období. Odhadované náklady jsou uvedeny
v korunách českých bez DPH.

Strategická oblast – Ekonomický rozvoj a kvalita života

Záměr

Strategická oblast, priorita

Příprava projektu a realizování kanalizace a ČOV
1. Strategická oblast – Ekonomický rozvoj a kvalita
života
1.2. Priorita – Technická infrastruktura, bezpečnost

Popis záměru a přínos
pro obec

Příprava projektu a zahájení realizace odkanalizování obce,
vybudování vlastní ČOV. Rozhodnutí o druhu ČOV, umístění a
o druhu kanalizace (gravitační, tlaková, kombinovaná).
Vybudováním kanalizace by byla obec více atraktivní pro
mladé rodiny s dětmi, kteří by měli větší zájem v obci žít,
popř. stavit dalších rodinné domy a zvětšovat obec. Zvýšená
atraktivita obce by měla za důsledek vzrůst počtu obyvatel
obce.

Odhadované náklady

15 – 20 mil. Kč

Způsob financování, termín

Příprava projektu je financována z obecního rozpočtu,
realizace je podmíněna získáním dotace, od 2016

Tab. 7 Záměr č. 1: Příprava projektu a realizování kanalizace a ČOV
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Záměr

Oprava hasičského cisternového vozu Tatra

Strategická oblast, priorita

1. Strategická oblast – Ekonomický rozvoj a kvalita
života
1.2. Priorita – Technická infrastruktura, bezpečnost

Popis záměru a přínos
pro obec

Nutná oprava cisternového vozu Tatra, kterou má obec ve
vlastnictví, by zvýšila akceschopnost zásahové jednotky SDH
Držková. Nutná oprava by obnášela rekonstrukci
nejopotřebovanějších částí vozidla. Jednalo by se o opravu
kulových ventilů, vývěvy, rozvodu vody, ovládacího panelu
účelového ústrojí, plnění nádrže včetně síta do sání,
klempířské práce na kabině a nástavbě, dále přípravu lakování
a samotné lakování vozidla.

Odhadované náklady

285.000 Kč

Způsob financování, termín

Rozpočet obce s využitím dotačních titulů, 2016

Tab. 8 Záměr č. 2: Oprava hasičského cisternového vozu Tatra

Záměr

Vybudování víceúčelového hřiště

Strategická oblast, priorita

1. Strategická oblast – Ekonomický rozvoj a kvalita
života
1.5. Priorita – Památky, kultura a volný čas

Popis záměru a přínos
pro obec

Současné fotbalové hřiště je v nevyhovujícím stavu.
Vybudování víceúčelového hřiště v Držkové namístě
stávajícího travnatého hřiště si klade za hlavní cíl zapojení
dětí, mládeže a všech ostatních občanů do komunitního života
obce. Nové hřiště by mělo umělý povrch, bylo by oplocené a
vybavené umělým osvětlení, které by umožňovalo jeho využití
i po setmění. Další nesmírnou výhodou hřiště by byla jeho
univerzálnost – tedy využití pro mnoho dalších sportů, navíc
by šlo použít v zimním období k vybudování veřejného
kluziště. Nové hřiště by napomohlo z rozvíjení činnosti a
získávání dalších aktivních členů místním spolkům – jako
třeba Sboru dobrovolným hasičům Držková, TJ Držková, oddíl
lyžování, Mateřské škole Držkové, Mysliveckému kroužku
VLKADRŽ a jiným organizacím z okolních obcí.

Odhadované náklady

asi 2 mil. Kč

Způsob financování, termín

Příprava projektu je financována z obecního rozpočtu,
realizace je podmíněna získání dotace, 2016

Tab. 9 Záměr č. 3: Vybudování víceúčelového hřiště
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Záměr

Stavební úpravy 3. NP multifunkční budovy OÚ

Strategická oblast, priorita

1. Strategická oblast – Ekonomický rozvoj a kvalita
života
1.5. Priorita – Památky, kultura a volný čas

Popis záměru a přínos
pro obec

Příprava projektu a zahájení stavebních úpravy 3. NP
(podkroví) multifunkční budovy OÚ za účelem vytvoření
kulturních prostor jako zázemí pro činnost spolků v obci a pro
pořádání kulturních a společenských akcí. Z důvodu současné
absence takových prostor jsou tyto kulturní činnosti bohužel
směřovány do okolních obcí.

Odhadované náklady

asi 1 mil. Kč

Způsob financování, termín

Příprava projektu je financována z obecního rozpočtu,
realizace je podmíněna získání dotace, od 2015

Tab. 10 Záměr č. 4: Stavební úpravy 3. NP multifunkční budovy OÚ

Záměr

Rekonstrukce dřevěné zvonice

Strategická oblast, priorita

1. Strategická oblast – Ekonomický rozvoj a kvalita
života
1.5. Priorita – Památky, kultura a volný čas

Popis záměru a přínos
pro obec

Potřebu rekonstrukce vyvolal špatný stav šindelové krytiny
budovy, která je na budově už druhé desetiletí a která nebyla
zcela správně provedena. Proto se v rámci rekonstrukce
uvažuje s novou střešní krytinou, která bude odborně
položena (střecha i obháňka) a s natřením celé dřevěné
stavby kvalitním nátěrem. Zvonice v Držkové tvoří tradiční
symbol obce, jejíž vzhled se příliš nezměnil přes 250 let.
Stavba je jedním z turistických lákadel obce.

Odhadované náklady

60 – 80 tis. Kč

Způsob financování, termín

Realizace záměru bude financována z obecního rozpočtu
s využitím dotačního titulu, 2016

Tab. 11 Záměr č. 5: Rekonstrukce dřevěné zvonice
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Záměr

Rekonstrukce kaple sv. Václava

Strategická oblast, priorita

1. Strategická oblast – Ekonomický rozvoj a kvalita
života
1.5. Priorita – Památky, kultura a volný čas

Popis záměru a přínos
pro obec

Celková rekonstrukce stavby z roku 1930. Kaple je jedním ze
symbolů obce a místem setkávání občanů. Snahou je opravit
neutěšený stav fasády budovy (poruchy původních omítek),
výměna klempířských prvků (okapové svody, římsy), oprava
věže, renovace oken. Rekonstrukce stavby, coby jednoho
z turistických lákadel, by přispěla ke zkrášlení centra obce.

Odhadované náklady

Cena bude vyčíslena zhotoveným projektem, který odhalí
všechny nedostatky, které bude nutné na stavbě opravit

Způsob financování, termín

Realizace záměru bude financována z části z obecního
rozpočtu, z části farnosti, která je majitelem stavby,
podmínkou je však získání dotačního titulu, 2016-2017

Tab. 12 Záměr č. 6: Rekonstrukce kaple sv. Václava

Záměr

Strategická oblast, priorita

Pořízení zvonu a elektrického zvonění do zvonice
1. Strategická oblast – Ekonomický rozvoj a kvalita
života
1.5. Priorita – Památky, kultura a volný čas

Popis záměru a přínos
pro obec

Záměrem je zhotovení nového zvonu (50 kg) do dřevěné
valašské zvonice. Původní zvon, ve kterém bylo podle pověstí
zalito i stříbro a jehož pronikavý zvuk byl prý slyšet na
vzdálenost větší než 5 km, byl obci zrekvírován pro válečné
účely v roce 1916. Znovu byl zvon pověšen do zvonice až na
konci 90. let minulého století. Současný zvon je však
nekvalitní a jeho nepěkné zvonění nelze daleko slyšet.
Obnovení ručního zvonění klekání v období prázdnin od roku
2014 se setkalo mezi místními s velkým ohlasem a byly
vzneseno přání pořízení nového zvonu a stálého zvonění ve
12:00 a 18:00 hodin. Pořízení nového zvonu a elektrického
zvonění by přineslo utužení mezilidských vztahů a navrácení
tradičních hodnot na venkov.

Odhadované náklady

120.000 Kč

Způsob financování, termín

Realizace záměru bude financována z obecního rozpočtu
s využitím dotačního titulu, 2016-2017

Tab. 13 Záměr č. 7: Pořízení zvonu a elektrického zvonění do zvonice
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Záměr

Úprava pozemku v Plánčí a stavba sušírny ovoce

Strategická oblast, priorita

1. Strategická oblast – Ekonomický rozvoj a kvalita
života
1.5. Priorita – Památky, kultura a volný čas

Popis záměru a přínos
pro obec

Záměrem je revitalizovat nově nabytý obecní pozemek nad
vesnicí, kde v minulosti stávala dřevěná usedlost. Na
pozemku se nachází četné ovocné stromy. Cílem se zbudovat
tradiční (nejlépe roubenou) sušírnu ovoce pro občany, která
by navázala na dávnou tradici sušení ovoce v Držkové a na
Valašsku. Ještě před 100 lety bylo v obci Držková na 18
obdobných sušíren ovoce. Výstavbou by v obci vznikla další
dominanta a turistické lákadlo. Především by se toto místo
stalo centrem setkávání občanů Držkové, napomohlo by ke
zlepšení mezilidských vztahů, stmelení společnosti a podporou
zdravého patriotismu. Navíc by v obci vzniklo další zázemí
k pořádání kulturních akcí.

Odhadované náklady

Cena bude vyčíslena zhotoveným projektem

Způsob financování, termín

Realizace záměru bude financována z obecního rozpočtu,
podmínkou je však získání dotačního titulu, 2017-2018

Tab. 14 Záměr č. 8: Úprava pozemku v Plánčí a stavba sušírny ovoce

Strategická oblast – Dopravní infrastruktura

Záměr

Rekonstrukce točny na Pasekách

Strategická oblast, priorita

Popis záměru a přínos
pro obec

2. Strategická oblast – Dopravní infrastruktura
2.1. Priorita – Motorová doprava
Neutěšený stav a tvar točny na Pasekách především v zimních
měsících ohrožuje linkovou autobusovou dopravu. Vytvořený
projekt navrhuje zásadní přebudování a koncepci točny.
Vybudování nové točny by podpořilo rozvoj obslužnosti území
linkovou autobusovou dopravou a zlepšila by propojení obce
s okolními vesnicemi a městy.

Odhadované náklady

asi 1 mil. Kč

Způsob financování, termín

Realizace záměru bude financována z obecního rozpočtu,
podmínkou je však získání dotačního titulu, 2016-2018

Tab. 15 Záměr č. 9: Rekonstrukce točny na Pasekách
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Záměr
Strategická oblast, priorita

Popis záměru a přínos
pro obec

Rekonstrukce lesní cesty na Pasíčka
2. Strategická oblast – Dopravní infrastruktura
2.1. Priorita – Motorová doprava
Úpravu lesní cesty v majetku obce v délce asi 380 metrů si
vyžaduje její neutěšený stav. Její rekonstrukcí by byla
umožněna doprava lesní techniky k obecnímu lesu a k další
obsluze zemědělskými a jinými stroji jako jediná přístupová
komunikace k obecním pozemkům v místní části Pasíčka.

Odhadované náklady

asi 2 mil. Kč

Způsob financování, termín

Realizace záměru bude financována z obecního rozpočtu,
podmínkou je však získání dotačního titulu, 2016-2017

Tab. 16 Záměr č. 10: Rekonstrukce lesní cesty na Pasíčka

Záměr

Strategická oblast, priorita

Popis záměru a přínos
pro obec

Úprava plochy veřejného prostranství před
multifunkční budovou OÚ
2. Strategická oblast – Dopravní infrastruktura
2.1. Priorita – Motorová doprava
Důvodem záměru je problematika se statickou dopravou
v obci, především před multifunkční budovou OÚ Držková,
kde se nalézá knihovna, posilovna, obecní byty a hlavně
mateřská škola, do u níž každé ráno a odpoledne stojí velké
množství automobilů (na kraji komunikace, v prostoru
autobusové zastávky) rodičů, kteří přivezli nebo si přijeli do
mateřské školy pro své děti. Vizí je vybudovat před budovou
parkovací stání pro potřeby multifunkční budovy. Posunout a
opravit pomník obětem druhé světové války a obnova zeleně
spolu s veřejným odpočinkovým prostorem před budovou.
Zvýšila by se tak estetika centra vesnice, ale především by se
zvýšila bezpečnost na páteřní komunikaci II. třídy vedoucí
obcí a bezpečnost dětí mateřské školy.

Odhadované náklady

Cena bude vyčíslena zhotoveným projektem

Způsob financování, termín

Realizace záměru bude financována z obecního rozpočtu,
podmínkou je však získání dotačního titulu, 2017-2019

Tab. 17 Záměr č. 11: Úprava plochy veřejného prostranství před multifunkční budovou OÚ
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Záměr

Dobudování chodníku v horní části obce

Strategická oblast, priorita

2. Strategická oblast – Dopravní infrastruktura
2.2. Priorita – Nemotorová doprava

pro obec

Doplněním chybějících chodníků v horní části obce směrem
k autokempinku dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a
snížení rizika dopravních nehod.

Odhadované náklady

asi 2,2 mil. Kč

Způsob financování, termín

Realizace záměru bude financována z obecního rozpočtu,
podmínkou je však získání dotačního titulu, 2017-2020

Popis záměru a přínos

Tab. 18 Záměr č. 12: Dobudování chodníku v horní části obce

Strategická oblast – Životní prostředí

Záměr

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Strategická oblast, priorita

Popis záměru a přínos
pro obec

3. Strategická oblast – Životní prostředí
3.1. Priorita – Úspora energie
Budova hasičské zbrojnice z roku 1938 trpí velkými tepelnými
ztrátami, především vlivem špatného stavu výplní oken a
dveří. Nereprezentativní je také vzhled degradující omítky.
Navrženo je budovu zateplit vnější izolací, vyměnit okna a
dveře a vrata od garáže, kde je garážováno hasičské
zásahové vozidlo – cisternový vůz Tatra. Snížit by se tak daly
velké náklady na vytápění spolkové místnosti a garáže.
Budova by se tak stala znovu reprezentativní dominantou
obce, jejíž historická dřevěná věž je obdivovaná návštěvníky
obce. Především by mohla budova řádně sloužit i v zimních
měsících společenskému životu v obci. Dosud je totiž spolková
místnost hasičské zbrojnice jediným zastřešeným kulturním
prostorem v obci Držková. V budově se pořádají četné
kulturní a společenské akce (Živý betlém, pokerové a
piškvorkové turnaje, obecní zabijačka a mnohé další.

Odhadované náklady

Cena bude vyčíslena zhotoveným projektem

Způsob financování, termín

Realizace záměru bude financována z obecního rozpočtu,
podmínkou je však získání dotačního titulu, 2016-2017

Tab. 19 Záměr č. 13: Rekonstrukce hasičské zbrojnice
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Záměr

Průzkum a revitalizace bývalé skládky v Držkové

Strategická oblast, priorita

3. Strategická oblast – Životní prostředí
3.2. Priorita – Ochrana krajiny

pro obec

Výsledkem průzkumných prací by bylo jednoznačné
stanovisko o stavu bývalé skládky v obci a její případné
ohrožení životního prostředí a následná nákladná revitalizace.

Odhadované náklady

Cena bude vyčíslena zhotoveným projektem

Způsob financování, termín

Realizace záměru bude financována z obecního rozpočtu,
podmínkou je však získání dotačního titulu, 2016-2020

Popis záměru a přínos

Tab. 20 Záměr č. 14: Průzkum a revitalizace bývalé skládky v Držkové

Záměr

Rekonstrukce sběrného místa

Strategická oblast, priorita

Popis záměru a přínos
pro obec

3. Strategická oblast – Životní prostředí
3.3. Priorita – Odpadové hospodářství
Rekonstrukce stávajícího sběrného místa v centru obce, kde
se uskutečňuje vybírání komunálního odpadu, ale také jsou
zde umístěny nádoby na třídění kovového odpadu, skla,
papíru, plastu, ošacení. Rekonstrukce by zlepšila ochranu
životného prostředí v obci a sloužila by ke zkrášlení okolí
sběrného místa.

Odhadované náklady

Cena bude vyčíslena zhotoveným projektem

Způsob financování, termín

Realizace záměru bude financována z obecního rozpočtu,
podmínkou je však získání dotačního titulu, 2016-2019

Tab. 21 Záměr č. 15: Rekonstrukce sběrného místa
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Strategická oblast – Rozvoj a propagace obce

Záměr
Strategická oblast, priorita

Popis záměru a přínos
pro obec

Vydání publikace mapující historii obce
3. Strategická oblast – Rozvoj a propagace obce
4.2. Priorita – Propagace a komunikace
Vydání publikace, která by komplexně zachytila celou historii
obce Držková od nejstarších dob až do dnešních dnů, by
napomohlo propagaci obce, ale také ke zlepšení mezilidských
vztahů, stmelení společnosti a podporou zdravého
patriotismu.

Odhadované náklady

Cena bude vyčíslena cenovými nabídkami nakladatele

Způsob financování, termín

Realizace záměru bude financována z obecního rozpočtu,
podmínkou je však získání dotačního titulu, nebo
sponzorských darů 2016-2017

Tab. 22 Záměr č. 16: Vydání publikace mapující historii obce

Záměr
Strategická oblast, priorita

Popis záměru a přínos
pro obec

Vytvoření odpočinkových posezení
3. Strategická oblast – Rozvoj a propagace obce
4.2. Priorita – Propagace a komunikace
Vytvoření odpočinkových posezení, která by byla umístěna
jednak v samotné obci, tak i na zajímavých místech v katastru
obce (s výhledem), by podpořila cestovní ruch v obci.
Informační panely na posezení by seznamovaly kolemjdoucí
s historií obce, jejím přírodním bohatstvím a kulturním
životem v obci. Tato vytvořená odpočinková místa by
napomohla k propagaci obce, ale také ke zlepšení
mezilidských vztahů, stmelení společnosti a podpoře zdravého
patriotismu.

Odhadované náklady

Cena bude vyčíslena cenovými nabídkami nakladatele

Způsob financování, termín

Realizace záměru bude financována z obecního rozpočtu,
popř. z dotačního titulu, 2016

Tab. 23 Záměr č. 17: Vytvoření odpočinkových posezení
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5. REALIZACE STRATEGICKÉHO ROZVOJOVÉHO DOKUMENTU OBCE DRŽKOVÁ
Strategický rozvojový dokument obce Držková je prvním strategickým dokumentem
vypracovaným pro tuto obec. Dokument vchází v platnost schválením zastupitelstvem obce
a je platný pro období 2016-2020. RSDO je nástrojem pro strategický management obce,
který přispěje k řízenému a úspěšnému rozvoji obce. Plánované obecní záměry se
vytvořením RSDO stávají transparentnějšími a očekávanějšími.
Realizace RSDO bude zajištěna zastupitelstvem obce, které má rozhodující pravomoc
o realizaci projektových záměrů, způsobu jejich financování, zajišťování prostředků nutných
pro realizaci záměrů a má kompetenci průběžně upravovat a aktualizovat seznam
projektových záměrů.
Nedostatečně vysoký obecní rozpočet neumožňuje řešit všechny problémy obce a využívat
veškerých možností pro rozvoj. Velmi obtížné je především realizování finančně náročnějších
investičních akcí, jako jsou stavba kanalizační sítě a čistírny odpadních vod, vybudování
vodovodní sítě, vybudování lesních cest nebo oprava stávajících komunikací. Úspěšný rozvoj
obce je závislý na zisku dostatečných finančních prostředků ze strukturálních fondů EU,
státního rozpočtu a dalších fondů a nadací, ze kterých může obce, i díky nově vytvořenému
RSDO, čerpat. Další možností financování, kterou by však obec byla zatížena do budoucna,
jsou bankovní úvěry.
Jasným směrem rozvoje obce do roku 2020 je zkvalitnění stávajících služeb a vybudování
obecní infrastruktury, která zpříjemní a zlepší životní podmínky stávajícím i nově
přistěhovaným občanům. Prioritami obce na období 2016-2020 jsou podnikání
a zaměstnanost, technická infrastruktura, bezpečnost, školství, bydlení a sociální služby,
památky, kultura a volný čas, lesní hospodářství, dopravní infrastruktura, životní prostředí,
úspora energie, ochrana krajiny, odpadové hospodářství, rozvoj obce a propagace, hledání
příležitostí pro rozvoj, propagace a komunikace.
Pro úspěšný rozvoj obce nejsou potřeba pouze strategické dokumenty, vize, finanční
prostředky a dotační tituly, ale také lidská snaha, odhodlanost, vůle a touha rozvíjet
a zkrášlovat okolí své vesnice k prospěchu jednotlivců i celé společnosti.
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6. VÝHLED STRATEGICKÝCH CÍLŮ NA OBDOBÍ 2021-2025
Výhled na období 2021 – 2025 je pouze vizí. Uveden je proto jen v bodech a je závislý na
politickém a ekonomickém vývoji. Významnou měrou bude vývoj obce dotvářet společensko
kulturní situace. Velmi bude záležet na managementu obce, prioritách budoucího vedení
obce a také, jak silnou podporu dokáže získat pro své prorůstové záměry ve všech oblastech
života obce.

Vize 2021 – 2025
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vypracování a realizace vodovodu obce
intenzivní podpora kulturně společenského dění
vybudování obecních a sociálních bytů
tvorba dalších odpočinkových a relaxačních zón
podpora podnikatelských aktivit obyvatelstva
podpora mladých rodin s dětmi
intenzivní podpora mateřské školy
udržování, rozvíjení a podpora místních spolků
výstavba rozhledny
vybudování kulturního zařízení
vybudování sociálního zázemí na multifunkčním hřišti
podpora cestovního ruchu v obci jako dalšího zdroje příjmů
Tab. 24 Vize obce Držková na období 2021-2025
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7. REALIZAČNÍ TÝM
Sestavil a sepsal:
Lubomír Marušák ml., zastupitel obce

Materiály připravil:
Ing. Jan Chudárek, starosta obce

Realizační tým děkuje všem, kdo aktivně přispěl svými podněty, návrhy a příspěvky
k realizaci a vytvoření tohoto strategického rozvojového dokumentu.

Strategický rozvojový dokument obce Držková schválilo zastupitelstvo obce na svém
zasedání ZO dne …………………..usnesením ………………..

V Držkové ………………….

……………………………………

……………………………………

Ing. Jan Chudárek

Petr Dočkal

starosta obce

místostarosta obce
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