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ÚVOD
Strategický plán rozvoje obce Světlá 2020-2026 se stává základním dokumentem a zároveň nástrojem pro
rozvoj obce v následujících letech. Plánování na úrovni obcí bývá často podceňováno. Ve většině případů je
tato aktivita z pohledu řídících orgánů uskutečňována pouze na teoretické úrovni. Strategický dokument se tak
stává nástrojem efektivního řízení obce a zároveň slouží jako podklad pro účinné čerpání finančních prostředků
z různých dotačních titulů.
Tento základní strategický dokument zakotvený v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích slouží ke sjednocení
představ a cílů zainteresovaných skupin (občanů, vedení obce, podnikatelských subjektů, …). Díky tomuto
dokumentu si vedení obce ucelí představu o tom, jaké má jejich obec silné stránky, kde naopak jsou slabiny,
jaké příležitosti se v obci nabízí a tím pádem i možnosti, jak tyto příležitosti využít a v čem jsou naopak skryté
hrozby. Na základě dotazníkového šetření jsou v dokumentu zohledněny i názory obyvatelů obce. Kompilací
analýzy obce, dotazníkového šetření a pohovory s vedením obce vznikla návrhová část dokumentu. Ucelený
přehled aktivit je cenným podkladem pro řízený rozvoj obce.
Strategický dokument byl vytvářen dle Metodické příručky pro zpracování programů rozvoje venkova a
ztotožňuje se se základními principy rozvoje venkova dle Agendy 21. V dokumentu jsou zaznamenána data za
dostatečně reprezentativní časová období, která jsou čerpána z veřejně dostupných databází a úřadů (např.
ČSÚ, MPSV, ORP, aj.), dále bylo čerpáno z územního plánu obce a dalších výchozích dokumentů, které na ÚPD
obce navazují.
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A. Analytická část
A.1 Charakteristika obce
1.

Území

Poloha obce a širší vztahy
Obec Světlá se nachází ve východní části nížinné oblasti Malé Hané. Katastr obce leží v příkopové sníženině
Boskovická brázda a na východě je lemován Drahanskou vrchovinou, cca 10 km severně od města Boskovice a
7 km východně od města Velké Opatovice. Okresní město Blansko je vzdálené asi 30 km, město Brno pak
přibližně 50 km. Z hlediska působnosti orgánů státní správy náleží Světlá do regionu obce s rozšířenou
působností města Boskovice.

Obrázek 1: Orientační mapa Jihomoravského kraje1

1

Zdroj: http://mapy.kr-

jihomoravsky.cz/(S(t3kfopd4eazeveoxqnumplf4))/Default.aspx?menu=2&mode=TextMeta&side=mapy&text=mapy_uzemni
_cleneni, vlastní zpracování
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Na severu katastrálního území se nachází obec Cetkovice. Na západním okraji se rozprostírá obec Vanovice.
Jižně a západně sousedí Světlá s obcí Šebetov.

Obrázek 2: Orientační mapa obce2

Světlá leží v nadmořské výšce 431 m n. m. a rozkládá se na 223 ha:

2

•

Orná půda

•

Zahrada

•

Ovocný sad

•

Trvalý travní porost

•

Lesní pozemek

1,56 ha

•

Vodní plocha

1,31 ha

•

Zastavěná plocha a nádvoří

4,74 ha

•

Ostatní plocha

170,37 ha
12,08 ha
1,39 ha
18,89 ha

12,78 ha

Zdroj: mapy.cz
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Obrázek 3: Druhy pozemků3

Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy, TTP atd.)
a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota koeficientu
obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V obci Světlá
dosahuje koeficient hodnoty 0,12, což ukazuje na území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením
přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy.

3

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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Historické souvislosti a vývoj obce
Dle archeologických nálezů lze soudit, že nejstarší obyvatelstvo sídlilo na katastru obce již v předhistorickém
období. Roku 1078 bylo území kolem Světlé darováno olomouckým knížetem Otou Sličným klášteru Hradisko u
Olomouce, s nímž jsou dějiny obce velmi úzce spjaty. Důkazem je kamenný erb opata tohoto kláštera, který je
zasazen ve zdi domu č. p. 30 postaveném na místě správní budovy bývalého panského dvora, který byl v obci
založen roku 1563 za opata Kašpara z Litovle a dokončen byl roku 1597.

Samotná obec Světlá byla založena pravděpodobně roku 1250 hradišťským opatem Robertem. Pozdější
písemná zmínka o obci je z roku 1321 v souvislosti s pronájmem majetku rytířů ze Ptení a také roku 1499 v
listě krále Vladislava II., kde král zastavil opravu nad probožstvím knínickým Ladislavovi z Boskovic. Spolu s
dalšími okolními vesnicemi zde bylo vytvořeno panství neboli zboží knínické se střediskem v Knínicích. Toto
sídlo panství se postupně v 16. století přemístilo do Šebetova. V Šebetově byla roku 1850 zrušena
vrchnostenská kancelář a od té doby patřila Světlá do roku 1949 soudnímu okresu Jevíčko a politickému
okresu v Moravské Třebové. Ve válečné době byla Světlá podřízena politickému okresu Boskovice, kterému v
roce 1949 připadla. Od roku 1960 je Světlá součástí okresu Blansko.

Obrázek 4: Světelský dvůr ve 30. letech minulého století4

4

Zdroj: http://www.obecsvetla.cz/?mid=46
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Obec Světlá dnes sestává ze dvou místních částí, Světlá a Přívěst. Každá z částí má však rozdílnou strukturu
zástavby. Urbanisticky starší Světlá je tvořena v původní zástavbě okrouhlou návsí s kompaktní zástavbou
zemědělských usedlostí, které jsou delší okapovou stranou nasměrovány do návsi. Později vzniklá osada
Přívěst se rozrůstala východním směrem od bývalého dvora a vytvářela ulicovou zástavbu chudších obyvatel o
půdorysu písmene L, orientovaných štítovou stranou do ulice. Dodnes se také zachovala část budov původního
starého dvora.

Obrázek 5: Znak a vlajka obce5

Obecní znak je rozdělen čarou vedenou v horizontálním směru. V jeho horní části je vyobrazena opatská berla,
která je uzavřena dovnitř (pozn.: biskupská je otevřena ven) a dále je v horní části opatřena sudariem
(šerpou). Tato šerpa sloužila opatovi k uchopení berly (jednak aby opata nestudila a dále aby tento symbol
nebyl znečištěn = zneuctěn. Naproti tomu biskupská berla šerpu neměla, neboť biskup měl právo nosit
rukavice. Opat toto právo neměl). V dolní části znaku je srdce červené barvy, což symbolizuje dobré vztahy a
lásku. Ze srdce vyrůstají dvě červené růže se zlatými tyčinkami. Tyto dvě růže symbolizují dvě obce - Světlá a
Přívěsť, které se v minulém století spojily v jednu obec Světlou. Opatská berla je zlaté barvy a zobrazuje
historické založení obce - původně dvora opatem kláštera Hradisko u Olomouce.

5

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/De%C5%A1tn%C3%A1_(okres_Blansko)
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2.

Obyvatelstvo

K 1. 1. 2020 žilo v obci 244 obyvatel. Pro srovnání je na obr. 6 zobrazen vývoj počtu obyvatel v obci od roku
1869 (údaje vždy k 31.12.). Jak je vidět na grafu, křivka je velmi proměnlivá, s nejvyšším počtem obyvatel
evidovaných v letech do roku 1930, kolem 350. Mezi lety 1930 a 1960 počet obyvatel výrazně klesl, a to asi na
polovinu. Od roku 1960 byl počet obyvatel kolísavý a v posledních letech lze sledovat mírný nárůst.

Obrázek 6: Vývoj počtu obyvatel v letech 1869-20196

V souvislosti s vývojem počtu obyvatel se vyvíjí i poměrné zastoupení věkových skupin. Na obr. 7 je znázorněn
vývoj věkových skupin od roku 2015. Počty obyvatel v níže zobrazených věkových kategoriích jsou proměnlivé.
Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel v obci došlo prakticky k úměrnému nárůstu počtu občanu i v jednotlivých
věkových kategoriích. Mírný růst počtu postproduktivních občanů není specifickým problémem v obci, ale
trendem celé České republiky. Průměrný věk je v obci v posledních letech kolem 40. roku života. Průměrný věk
je menší než ve městě Boskovice (43,0) i městě Blansko (43,6).

6

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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Obrázek 7: Věková struktura obyvatelstva7

Všeobecně demografický vývoj v České republice není vůbec příznivý, obdobně jako je tomu v jiných vyspělých
zemích. V důsledku zvyšování střední délky života narůstá podíl obyvatel v důchodovém věku. Celkový počet
obyvatel nejvíce ovlivňuje migrace. Migrační přírůstek je v obci proměnlivý, v roce 2018 je ale kladný a velmi
výrazný, 18 osob. V tomto roce se do obce přistěhovalo 22 občanů. V roce 2019 pak 4 lidé.

7

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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Na obr. 8 je zobrazena věková struktura obyvatel k datu 31. 12. 2019. Nejvíce občanů žije ve Světlé ve věku
mezi 40. a 44. s převahou mužů. V důchodovém věku pak převažují ženy. Počet chlapců a děvčat do 14 let je
relativně vyrovnaný. Celkový počet žen žijících v obci je 114, mužů 130.

Obrázek 8: Věkové složení obyvatelstva v roce 20198

8

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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Z pohledu velikostní struktury obcí v ORP Boskovice patří Světlá mezi malé obce na území, viz obr. 9. Z tohoto
důvodu musí občané dojíždět např. na úřady, do zaměstnání, do škol a do zdravotnických zařízení. Je
zapotřebí dbát o zachování, popř. zvýšení kvality života, životního prostředí a vzhledu venkovského prostoru,
v opačném případě by mohlo také docházet ke stěhování obyvatel za lepšími životními podmínkami do měst či
okolních obcí.

Obrázek 9: Počet obyvatel v obcích ORP Boskovice9

9

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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3.

Hospodářství

Ekonomicky aktivních osob v obci Světlá k 31. 12. 2019 žilo 163, tzn. 67 % z celkového počtu občanů. Ve
Světlé má v posledních letech počet ekonomicky aktivních obyvatel relativně stabilní stav. Počet uchazečů o
zaměstnání v prosinci 2019 byl 3, tzn. podíl nezaměstnaných osob činil 1,8 %.

Nezaměstnanost od 1. 3. 2014 se vyjadřuje podílem nezaměstnaných osob, tzn. podílem dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje
doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti.

Obrázek 10: Vývoj nezaměstnanosti v letech 2014-201910

Na obr. 10 je patrné, že nezaměstnanost ve Světlé je velmi proměnlivá. Ve srovnání s Jihomoravským krajem i
Českou republikou byla v období roků 2015 a 2017 nižší. V roce 2016 se nezaměstnanost ve Světlé dostala nad
celkovou procentuální nezaměstnanost v České republice i v Jihomoravském kraji. Od roku 2017 měla míra
nezaměstnanosti v obci klesající tendenci a momentálně je velmi přijatelná. Vzhledem k sezónnosti některých
druhů činností stoupá nezaměstnanost zejména v zimních měsících, kdy klesají pracovní příležitosti
v zemědělství, stavebnictví či službách. Níže je uvedena tabulka s počtem volných pracovních míst v obci
Světlá evidovaných úřadem práce a počet uchazečů o zaměstnání.

10

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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Tabulka 1: Volná místa a uchazeči o zaměstnání v letech 2015-201911
Počet obyvatel

Počet uchazečů

Podíl nezaměstnaných

Volná pracovní

ve věku 15-64 let

o zaměstnání

obyvatel

místa

2015

155

8

5,1 %

0

2016

158

12

7,7 %

0

2017

152

5

3,2 %

0

2018

166

5

3,3 %

0

2019

163

3

1,8 %

0

Rok

Tabulka 2: Podnikatelské subjekty dle převažující činnosti k 31.12.201912

45
3
6
13

Podniky se
zjištěnou
aktivitou
26
1
3
8

7

5

1

.

4

4

.
.
.

.
.
.

3

1

.

.

2

2

.
.

.
.

.

.

3
.

1
.

Registrované
podniky
Celkem
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl celkem
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba
motorových vozidel
H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování
a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké
a technické činnosti
N Administrativní a
podpůrné činnosti
O Veřejná správa
a obrana;
povinné sociální zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče
R Kulturní, zábavní
a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti
X nezařazeno

11

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování

12

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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V obci je k 31. 12. 2019 evidováno 45 podnikatelských subjektů, z toho je dle ČSÚ 26 podniků se zjištěnou
aktivitou. Podle právní formy největší zastoupení podniků se zjištěnou aktivitou mají FO podnikající dle
živnostenského zákona (22), dále PO (4), konkrétně obchodní společnosti (2). Nejvíce aktivních firem k 31. 12.
2019 se zaměřuje na stavebnictví a velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel viz tab. 2.

Fungující podniky v obci jsou tvořeny převážně podnikajícími OSVČ. Tito podnikatelé mohou pozitivně
ovlivňovat míru nezaměstnanosti. Mezí místní podniky a firmy patří např. Cukrářství Kaderkovi, kominík Josef
Hes nebo stavby Dobeš. Nedostatek volných pracovních míst, nebo lepší finanční ohodnocení je důležitým
stimulem pro dojížďku lidí za prací. Nejčastěji lidé dojíždí za prací do Boskovic, Jevíčka nebo Velkých Opatovic.

Obrázek 11: Mapa podnikatelských aktivit v obci13

13

Zdroj: https://www.zlatestranky.cz/firmy/kraj/Jihomoravsk%C3%BD%20kraj/okres/Blansko/obec/Sv%C4%9Btl%C3%A1
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4.

Infrastruktura

Doprava
Základní komunikační osu obce Světlá tvoří silnice II. třídy č. 374. Územím obce vede železnice, ale není zde
vybudována železniční stanice. Ta je nejblíže v Šebetově nebo v Cetkovicích, obě jsou od Světlé vzdáleny cca 3
km. Občané Světlé jsou proto závislí na automobilové či autobusové přepravě.

Intenzita dopravy dle Celostátního sčítání dopravy z roku 2016 je 2496 voz./24 h dopravního provozu. Z toho
pak 1993 osobních vozidel, 461 těžkých motorových vozidel a 42 jednostopých motorových vozidel. Ve Světlé
se nenachází veřejné parkoviště. Občané často parkují u svých nemovitostí nebo v garážích.

Obrázek 12: Mapa silniční sítě14

14

Zdroj: http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/default.aspx
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Hromadná doprava je v současné době zajišťována autobusovou linkou 251, která je součástí Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje a dále pak linkou 680794, která je provozována dopravcem ČSAD
Ústí nad Orlicí. Přehled autobusových linek:
•

251 Jevíčko – Velké Opatovice – Světlá - Boskovice – Skalice nad Svitavou

•

680794 Moravská Třebová – Jevíčko – Světlá – Boskovice - Brno

Linka 680794 tedy zajišťuje přímé autobusové spojení s moravskou metropolí – Brnem, i s Boskovicemi. Tato
skutečnost je pro občany velmi výhodná při výběru zaměstnání či umístění dětí především na střední školy.

Obrázek 13: Autobusová zastávka15

V katastru obce se v současné době nenachází cyklotrasa ani jiná značená turistická stezka.

15

Zdroj: vlastní zpracování
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Obrázek 12: Turistická mapa 16

Technická infrastruktura
Zásobování vodou
Jímací území ve Světlé je situováno východně od obce po pravé straně silnice ve směru na Cetkovice. V této
oblasti se vyskytuje 6 kopaných studní, které zásobují výhradně obec Světlou. Voda pro vodovod obce je
odebírána z podzemních zdrojů. V současné době má obec funkční jeden vrt a v blízké době chce vybudovat
druhý a napojit na stávající vodojem. Vodovodní síť si obec spravuje sama.

Koncepce odkanalizování
Obec má jednotnou kanalizaci a od roku 2015 i čistírnu odpadních vod. V obci byl vybudován biologický rybník,
který slouží jako okysličovací a usazovací nádrž pro čištění vody. Vybudování rybníku vytvořilo také podmínky
pro další rozvoj obce, neboť nebylo povoleno napojení nových domů na stávající kanalizaci. Nové domy tak
musely mít vlastní domovní čistírnu nebo jímku na vyvážení. Na projekt obec získala dotaci z Jihomoravského
kraje.

16

Zdroj: mapy.cz, vlastní zpracování
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Obrázek 13: ČOV v obci Světlá17
Koncepce nakládání s odpady
Komunální odpad je občany tříděn a odvážen firmou Technické služby Malá Haná s.r.o. Organizace byla
založena několika obcemi regionu. Popelnice na komunální odpad jsou vyváženy každých lichý čtvrtek. Občané
v roce 2020 platí za sběr, odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu roční poplatek 380 Kč/os.

Obrázek 14: Sběrné místo tříděného odpadu18

17

Zdroj: vlastní zpracování

18

Zdroj: vlastní zpracování
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Obec neuplatňuje systém „door to door“, ale funguje sběr tříděného odpadu (plastů, papíru, bílého i
barevného skla) do kontejnerů u obchodu. PET lahve jsou sbírány zvlášť do připravených klecí. Bioodpad
mohou občané ukládat do svých kompostérů, které zdarma obdrželi do každého domu a dále pak do
kompostárny u sběrného dvora, který se nachází na konci zastavěné západní části obce. Ve sběrném dvoře se
vybírá elektroodpad, kovový opad, pneumatiky a nebezpečné látky. Je otevřen každou sobotu.

Obrázek 15: Sběrný dvůr19

Energetika
Obec je plně plynofikována. Řešené katastrální území je zásobováno elektrickou energií z distribuční soustavy.
Rozvojové lokality budou zásobovány z distribuční sítě napojené na stávající trafostanice.

Ostatní
Po celé obci je položena telefonní kabelová síť, ovšem většina obyvatel již dnes využívá služeb mobilních
operátorů. Signál všech operátorů je v obci dobrý. Území obce je pokryto signálem mobilních operátorů
telefonní sítě GSM. Místní rozhlas je bezdrátový. Veřejné osvětlení je umístěno na el. podpěrných bodech a je
tvořeno LED světly a z části výbojkovými svítidly, které chce obec v dohledné době taktéž vyměnit.
19

Zdroj: vlastní zpracování
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5.

Občanská vybavenost

Světlá poskytuje základní občanské vybavení. V obci se nachází obecní úřad, hasičská zbrojnice, pohostinství a
obchod COOP Jednota. Občané využívají také menší sál pro kulturní a společenské akce obce, který chce
vedení obce v budoucnu rozšiřovat.

Obrázek 16: Místní pohostinství20

V obci aktivně pracuje Sbor dobrovolných hasičů (založen již v roce 1885), Český červený kříž, fotbalový oddíl
FC Světlá a místní knihovna. V obci je jedno hřiště na malou kopanou a druhé na míčové hry, kde je i dětské
hřiště s prolézačkami. Občanská vybavenost je s přihlédnutím k počtu obyvatel na dobré úrovni.
V dotazníkovém šetření si však občané stěžovali na nedostatek sportovního vyžití v obci.

20

Zdroj: vlastní zpracování
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Obrázek 17: Místní prodejna COOP21

Školství
V obci Světlá není mateřská ani základní škola. Děti musí do školy dojíždět do okolních obcí, nejčastěji do
Cetkovic, kde se nachází mateřská i základní škola. Dále pak děti navštěvují mateřskou a základní školu
v Knínicích, kde je úplná škola s devíti ročníky, nebo mohou dojíždět až do Boskovic.

Za středoškolským

vzděláním pak žáci dojíždějí do Letovic, Boskovic nebo Jevíčka.

Zdravotnictví
V rámci poskytování zdravotních a sociálních služeb musí občané Světlé dojíždět do okolních měst a obcí.
Nejlepší zázemí poskytují Boskovice nebo Letovice, které jsou však od obce vzdáleny přibližně 15 km. Dobré
zdravotnické služby nabízí zdravotní středisko v Šebetově, praktický lékař pro dospělé, dětský lékař i zubní
ordinace.

Kultura
Bohatý kulturní a společenský život v obci je především díky spolkům a neziskovým organizacím. Významnou
měrou se totiž podílejí na aktivním a smysluplném trávení volného času. Ve Světlé nyní působí tyto
společenské a zájmové spolky:
•
21

SDH Světlá

Zdroj: vlastní zpracování
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•

FC Světlá

•

místní knihovna

•

myslivci

•

včelaři.

Spolky ve spolupráci s vedením obce organizují mnoho kulturních a společenských akcí. V průběhu celého roku
se koná řada pravidelných, tradičních, ale i nepravidelných akcí a událostí jako je např. Světelská pouť, běh
Světlou, Lampionový průvod, Masopustní průvod obcí, plesy a různé cyklovýlety. Akce většinou probíhají buď
na hřišti, obecním sále nebo na veřejných prostranstvích obce. Plesy se uskutečňují nejčastěji v Cetkovicích.

Obrázek 18: Hasičská zbrojnice22

22

Zdroj: vlastní zpracování
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Sport, volný čas a rekreace
V obci Světlá působí sdružení SDH a fotbalistů, kteří se aktivně podílejí na realizaci různých sportovních akcí,
při kterých mohou občané společně aktivně trávit volný čas.

Sbor dobrovolných hasičů Světlá byl založen roku 1885. Původní hasičská zbrojnice stávala u hlavní silnice na
místě, kde je nyní místní obchod. Byla to budova společná s radnicí a knihovnou. Základní kámen nové
hasičské zbrojnice byl položen v roce 1970. Byla postavena u horního rybníka a budova je společná s prostory
obecního úřadu, místní knihovny a sálu pro pořádání kulturních akcí. V obci se nachází jedno dětské a
fotbalové hřiště.

Obrázek 19: Budova obecního úřadu23

23

Zdroj: vlastní zpracování
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Obrázek 20: Dětské hřiště24

Obrázek 21: Fotbalové hřiště25

24

Zdroj: vlastní zpracování

25

Zdroj: vlastní zpracování
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Světlá, přestože je malá obec, nabízí k navštívení několik zajímavých míst. V centru obce stojí kaplička
Nanebevzetí panny Marie postavená v roce 1872. Ve Světlé se dochovalo několik budov z panského dvora
založeného v roce 1563 opatem kláštera Hradisko. V roce 1721 byl dvůr přestavěn barokně a ve zdi byl
umístěn erb kláštera Hradisko v Olomouci. Na území obce je roztroušeno několik křížů. Dochoval se zde soubor
roubených stodol pocházejících z 18. století a několik selských stavení z přelomu 19. a 20. století.

Obrázek 22: Kaplička Nanebevzetí panny Marie a sakrální stavba v obci26

U fotbalového hřiště se nachází pomník habsburského císaře Františka Josefa I. Tento pomník se v obci
nacházel již v dávné minulosti, ale v roce 1918 byl zničen. Jeho zbytky byly zazděny v domu č.p. 1. Před
několika lety byl pomník zrekonstruován a znovu v obci vystaven.
Další zajímavostí je v centru obce pomník Františka Palackého, který se v obci nacházel do konce II. sv. války.
Poté byl obnoven v 70. letech 20. st. místním rodákem.

26

Zdroj: vlastní zpracování
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Obrázek 23: Pomník Františka Josefa I.

Za budovou obecního úřadu a v centru obce se nachází malebné rybníky, kde se pravidelně konají výlovy nebo
místní kulturní a společenské akce.

Obrázek 24: Rybník za OÚ27

27

Zdroj: vlastní zpracování

32

PROGRAM ROZVOJE OBCE
SVĚTLÁ 2020-2026

V nejvyšší části nížiny Malé Hané, mezi Světlou a Borotínem, vznikl po ústupu posledního moře plochý hřbet,
který zde vytvořil rozvodnici dvou povodí - dnešní řeky Moravy a Dyje. Přírodní zajímavost tohoto vodního
předělu neboli rozvodí, se nachází asi 1 km západně pod obcí Světlou uprostřed roviny v lukách, v nadmořské
výšce přibližně 401 metrů, nedaleko železniční zastávky Světlá. Z východních kopců teče Světelský potok, který
se zde stáčí na sever, získává jméno Uhřický a vlévá se do říčky Jevíčka - povodí Moravy. Ze západních
protějších svahů od Borotína teče Stříbrný potok, který se zde v bezprostřední blízkosti několika kroků od
Světelského potoka naopak stáčí na jih a vlévá se do Semíče, tvořící povodí řeky Dyje.

6.

Životní prostředí

Stejně jako na převážné většině území České republiky, tak i na území obce Světlá převládá geologická
jednotka Český masiv. V době mladších třetihor, v miocénu, vniklo na území dnešní Malé Hané moře. Toto
moře zde usadilo vrstvy slínu, někde velmi mocné, s četnými krásně zachovalými zkamenělinami mořských
živočichů, hlavně dírkovců, korálů a měkkýšů. V nadloží slínu byly na některých místech mezi Světlou a
Cetkovicemi (ale i na jiných místech v okolí) usazeny pevné bělošedé litavské vápence obsahující hojně zrna
mořské řasy rodu Nullipora. Podle těchto řas jsou nazývané nulliporové.

Charakteristickým horninovým typem dle geovědní mapy (viz níže) jsou nezpevněné sedimenty, křemen a jeho
příměsi (č. 16). V okolí Uhřického potoka se nachází fluviální, písčité a hlinité sedimenty. Co se týče využití
půdy na území obce Světlá, tak převažuje zemědělská půda.

Obrázek 25: Geovědní mapa obce a okolí28

28

Zdroj: https://mapy.geology.cz/geocr50/

33

PROGRAM ROZVOJE OBCE
SVĚTLÁ 2020-2026

Na obrázku 24 sledujeme hrozbu erozního smyvu, který je také z velké části způsobený antropogenním vlivem
na krajinu. Nejistoty plynoucí z budoucího vývoje klimatu představují z dlouhodobého pohledu významný
rizikový faktor, který může nepříznivě ovlivňovat rozvoj sídel a narušovat funkce místní infrastruktury. Jedním z
rizik spojených se změnou klimatu může být zvýšená četnost a extremita přívalových srážek. Ty mohou v řadě
oblastí České republiky zvýšit ohrožení již dnes erozně náchylných pozemků a v řadě oblastí se mohou v
důsledku toho objevit nová rizika, která zde nebyla běžná. Vzhledem k výrazně častějšímu výskytu extrémních
situací v posledních dvou desetiletích je tato hrozba reálná a je vhodné se na novou situaci s předstihem
připravit.

Přívalové srážky doprovázené erozí půdy a transportem splavenin představují rizikový faktor ohrožující
obyvatelstvo, sídelní infrastrukturu, ale i zdroje povrchové vody či významné rekreační lokality. Množství
přívalových srážek se změnou klimatu roste a v budoucnu mohou rizika spojená s těmito extrémními jevy
ohrožovat významné části území ČR. Řešením je dodržování správného hospodaření v krajině, vytváření
remízků, biocenter, a biokoridorů.

Obrázek 26: Hrozba erozního smyvu29

29

Zdroj: https://heis.vuv.cz
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7.

Správa obce

Základní informace
Obec Světlá spravuje své záležitosti samostatně a zároveň vykonává státní správu prostřednictvím tzv.
přenesené působnosti v základním rozsahu (např. evidence osob). Nejvyšším orgánem obecní samosprávy je
zastupitelstvo volené na čtyři roky. Zastupitelstvo obce Světlá má 7 členů. Povinně jsou zřízeny finanční a
kontrolní výbory. V obci jsou dále realizovány tyto výbory: výbor pro stavby, pozemky a ŽP a výbor pro kulturu
a sport. V posledních volbách v roce 2018 občané Světlé zvolili tyto zastupitele:
•

Ing. Eduard Dokoupil

•

Ing. Jan Kaderka

•

Ing. Martin Cikánek

•

Roman Dobeš

•

Jiří Lizna

•

Mgr. Petr Palán

•

Jana Vlachová

Zastupitelstvo pracuje v čele se starostou panem Ing. Eduardem Dokoupilem a místostarostou Ing. Janem
Kaderkou.

Obec spravuje a zřizuje tyto veřejné budovy:
•

obecní úřad s knihovnou,

•

hasičskou zbrojnici.

Informovanost občanů je uskutečňována pomocí následujících sdělovacích prostředků – hlášení obecním
rozhlasem, webové stránky obce, úřední deska a místním zpravodajem. Dle výsledků dotazníkového šetření
35 % dotazovaných občanů získává informace o obci a o dění v ní prostřednictvím místního rozhlasu a 30 %
z webových stránek obce.
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Realizované projekty v obci
Tabulka 3: Realizované projekty v obci od roku 201530
Název projektu

Zdroje

Rok

Odpovědnost

Náklady

Oprava budovy OÚ

2015

obec

599 072

JMK

Stavba ČOV Světlá

2015

obec

5 295 359

JMK

2016

obec

7 617 613

jen vlastní
zdroje

2016

obec

906 824,13

MPSV

Oprava budov požární zbrojnice I a II

2016

obec

248 005

JMK

Výstavba Chodníku – část B

2016

obec

117 358

PRV JMK 2016

Světlá – chodníky u silnice II/374 – část A

2017

obec

148 073

PRV JMK 2017

2017

obec

513 396

jen vlastní
zdroje

2018

obec

515 867

PRV JMK 2018

Posílení vodních zdrojů v obci Světlá

2019

obec

427 081,60

SFŽP

Dopravní automobil s požárním přívěsem pro
JSDH Světlá

2019

obec

879 594

MV, JMK

Světlá – oprava vozovek místních komunikací
část 6c a 8c,9c

2020

obec

1 372 024

MMR

Inženýrské sítě v nové zástavbě
Světlá – oprava místních komunikací – část A

Oprava vozovek místních komunikací – část C
Pořízení
techniky
k údržbě
prostranství v obci Světlá

veřejných

financování

Dle výše uvedeného je patrné, že obec aktivně využívá prostředků z národních rozpočtů. Tento dokument
slouží především jako nástroj a podpora pro efektivní využívání dotačních příležitostí zejména z EU, ale také
státních či krajských dotací.

30

Zdroj: vlastní zpracování
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Rozpočet obce
Pro srovnání je uveden rozbor příjmů a výdajů za poslední dva roky. V roce 2018 i 2019 disponovala obec
rozpočtem cca 4,5 a 5,5 mil. Kč. Největší část obecního rozpočtu tvoří daňové příjmy.

Obrázek 27: Příjmy v letech 2018 a 201931

Ve výdajích obce dominují tzv. běžné výdaje, což jsou především nákupy služeb, materiálu a energie, jak je
vidět na následujícím obrázku a kapitálové výdaje.

Obrázek 28: Výdaje v letech 2018 a 201932

31

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz

32

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz
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Z grafu níže můžeme pozorovat, že příjmy a výdaje obce Světlá mají v každém roce jiný charakter. V roce
2016 disponovala obec největším objemem financí, ovšem také s největším negativním saldem ve sledovaném
období, které bylo způsobené realizací inženýrských sítí v nové zástavbě. Negativní saldo je možní sledovat i
v letech 2018-2019. Úkolem státu je posilování daňových příjmů obcí. Malé obce by měli plně využívat dotační
politiku státu, a to tak, že větší projekty lze spolufinancovat pomocí investičních dotací, ať už národních nebo
evropských programů.

Obrázek 29: Vývoj rozpočtu v letech 2010 - 201933

33

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/analyza/#
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A.2 Východiska pro návrhovou část
Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků z charakteristiky obce, z jednaní
s vedením obce, dotazníků pro občany a následné strategické analýzy, tzv. SWOT analýzy.

1.

Vyhodnocení dotazníku

Dotazníkové šetření v obci Světlá proběhlo v termínu od 20. 7. 2020 do 31. 7. 2020. Záměrem dotazníkového
šetření bylo získání informací a zpětné vazby od občanů obce k vytvoření Programu rozvoje obce Světlá 20202025. Tento strategický dokument bude využit při plánovaných aktivitách v obci až do roku 2025.
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 22 občanů. To je 11,6 % ze všech občanů, kteří v obci k 1. 1. 2020 žili.

Více jak 60 % dotazovaných občanů považují občanskou a technickou vybavenost v obci Světlá za
dostatečnou. Ostatním v obci chybí především:
•

zpracování projektu a přístavba OÚ,

•

lepší sportovní vyžití – modernizace fotbalového hřiště, lepší vybavení dětského hřiště,

•

čistá pitná voda – často teče oranžová,

•

špatná slyšitelnost rozhlasu.

Největší slabiny obce lidé spatřují v nedostatku sportovního vyžití v obci a v nedostatku kvalitní pitné vody.
Naopak se občanům líbí klidné prostředí, dobré vztahy a bohatý kulturní život v obci. Podrobné výsledky
dotazníkového šetření se nachází v Příloze 1.
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2.

SWOT analýza

Analýza SWOT nabízí souhrnné hodnocení situační analýzy území, vztahů a jevů. Dle metodiky pro zpracování
analýzy SWOT je vhodné identifikování silných a slabých stránek, které vycházejí z vnitřních dispozic obce
a dále příležitosti a hrozby, které vycházejí z vnějšího okolí.

Tabulka 4: SWOT analýza obce Světlá34

SILNÉ
STRÁNKY

Strengths

•

KLIDNÁ LOKALITA PRO BYDLENÍ

•

DOBRÉ SOUSEDSKÉ VZTAHY

•

PŘÍZNIVÝ STAV ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
BOHATÝ KULTURNÍ ŽIVOT
ZÁJEM OBČANŮ O DĚNÍ V OBCI
ČOV – BIOLOGICKÝ RYBNÍK

•
•
•

PŘÍLEŽITOSTI
•
•
•
•
•

Opportunities

ZLEPŠIT PODMÍNKY PRO RODINY S
DĚTMI
ZÁZEMÍ PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
OBČANŮ
PODPORA SPOLKŮ V OBCI
DOSTUPNOST
MODERNÍCH
TECHNOLOGIÍ A VYUŽITÍ SMART
ŘEŠENÍ
ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHUNAUČNÁ STEZKA, CYKLOSTEZKA

SLABÉ STRÁNKY
•
•

Weaknesses

•

KVALITA PITNÉ VODY
CHYBĚJÍCÍ OBČANSKÁ VYBAVENOST
(LÉKAŘ, POŠTA)
MÁLO PŘÍLEŽITOSTÍ KE SPORTOVNÍMU
VYŽITÍ
ZLEPŠIT PODMÍNKY PRO RODINY S DĚTMI

•

KANALIZACE

•

HROZBY

Threats

•

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA

•

NEZÁJEM OBČANŮ O DĚNÍ V OBCI

•

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

•

ŽIVELNÁ
EROZE)

•

ZHORŠENÍ EKONOMICKÉ SITUACE OBCE

•

NEVYUŽITÍ PŘÍLEŽITOSTI ROZVOJE OBCE

POHROMA

(POŽÁR,

SUCHO,

Z výše uvedené analýzy vyplývá, že obec Světlá má velký potenciál k dalšímu rozvoji. Na eliminaci slabých
stránek obce se již pracuje. Uvedené hrozby je potřeba mít na paměti a nepodceňovat možnost jejich výskytu.
Příležitostí, kam by obec mohla svými aktivitami směřovat je mnoho. Současné hospodaření ukazuje, že
většina výdajů plyne do služeb obyvatelům. Je potřeba stanovit jednoznačné aktivity dalšího rozvoje, nachystat
projekty a být připravení je realizovat za pomoci vhodných dotačních titulů.

34

Zdroj: vlastní zpracování
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B.

Návrhová část

Návrhová část vychází z výsledků situační analýzy území. Špičkou pomyslné pyramidy je určit vizi, tedy
zformulovat dlouhodobé cíle a směry jakými se bude obec v následujících letech ubírat. Vize je tedy žádoucí
budoucí stav, kterého má být v území dosaženo.
Na vizi navazují programové cíle, které vizi konkretizují a jsou opřeny o jednotlivá opatření, která vedou
k dosažení vytyčených cílů. Na opatření navazují jednotlivé aktivity, které jsou popsány v podobě konkrétních
projektů, které nastartují rozvoj v řešených oblastech. Pro lepší představu je hierarchie výše uvedeného
znázorněna na následujícím obrázku.

Obrázek 30: Rozvoj obce35

35

Zdroj: vlastní zpracování
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B1. Strategická vize obce
Jedná se o ideální obraz budoucnosti obce.
„Obec Světlá – příjemné a atraktivní místo pro život “

Obec Světlá má za cíl vytvořit příjemné a atraktivní místo pro život stávajících občanů a vytváření takového
prostředí v obci, které by přilákalo nové občany. Toho chce docílit rozvojem obce s využitím potenciálu území
a respektováním stávajících hodnot. Bude se snažit využívat SMART řešení vzniklých problémů nebo příležitostí
v obci. Cílem je vytvoření trvale rostoucí obcí plně využívající všech výhod polohy venkovské obce a jejího
vybavení.

Proto bude obec v budoucnosti především podporovat:
•

rozvoj občanské vybavenosti především kvůli novým obyvatelům v obci a udržení stávajících –
rekonstrukce OÚ a KD,

•

péče o krajinu a životní prostředí – revitalizace rybníka, obnova lesa,

•

využití nástrojů pro posílení turistického ruchu v obci,

•

řešení problémů v obci pomocí tzv. SMART řešení, které vedou ke koncepčnímu řešení daného
problému s pozitivním dopadem na všechny zainteresované osoby,

•

péče o životní prostředí na celém území obce.

Obec Světlá místně přísluší do Místní akční skupiny Partnerství venkova. Vedení obce by mělo znát přínosy
tohoto členství a plně ho využívat – možnosti dotací, odborné přednášky, konzultace.
Definice MAS je následující:
„Místní akční skupina (MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových
organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které
spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro
svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve
venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.“36

36

Zdroj: Národní síť MAS
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B.2 Opatření
Opatření obce konkretizují a vytyčují cíle k naplnění stanovené vize a stanovují směr pojetí řešení jednotlivých
témat. Opatření jsou časově spjaté s platností dokumentu, tj. pro obec Světlá na období 7 let (2020–2026).
Programová opatření reflektují a navazují na definované problémy a potřeby občanů obce. Jejich záměrem je
dosažení žádoucího stavu v obci do konce platnosti tohoto dokumentu. Jednotlivá opatření jsou prováděna
prostřednictvím daných rozvojových aktivit, jež jsou součástí kapitoly B. 3.

Výčet jednotlivých opatření:
1. Občanská vybavenost a podpora spolkové činnosti
1.1 Zkvalitnění a modernizace stávajícího vybavení a služeb
1.2 Rozvoj sportovních aktivit
1.3 Podpora spolkové a zájmové činnosti
2. Dopravní a technická infrastruktura
2.1 Zkvalitnění a rozšíření technické infrastruktury
2.2 Zkvalitnění a rozšíření dopravní infrastruktury
3. Péče o krajinu a životní prostředí
3.1 Péče o krajinu v obci a okolí
3.2 Životní prostředí
3.3 Péče o lesy

Navržená opatření a aktivity formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém období. Jednotlivá stanovená
opatření jsou naplňována prostřednictvím realizace konkrétních aktivit. Aktivity se opírají o volební programy a
programová prohlášení vedení obce. Následující aktivity vyplynuly ze společných setkání realizačního týmu při
tvorbě strategického dokumentu.
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Vize
„Obec Světlá – příjemné a atraktivní místo pro život “

1. Občanská vybavenost a podpora

2. Dopravní a technická

spolkové činnosti

infrastruktura

1.1

Zkvalitnění

a

modernizace

2.1 Rozšíření a zkvalitnění technické

stávajícího vybavení a služeb

infrastruktury

1.2 Rozvoj sportovních aktivit

2.2 Rozšíření a zkvalitnění dopravní

3. Péče o krajinu a životní prostředí

3.1 Péče o krajinu v obci a okolí

3.2 Životní prostředí

infrastruktury

1.3 Podpora spolkové a zájmové

3.3 Péče o lesy

činnosti
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1. Občanská vybavenost a podpora spolkové činnosti
Opatření 1.1: Zkvalitnění stávajícího vybavení a služeb
• Modernizace OÚ a KD
• Výstavba víceúčelového hřiště
• Oprava domu č.p. 38
• Revitalizace areálu „Pod lipami“
• Vybudování odpočinkových a výhledových míst

Opatření 1.2: Rozvoj cestovního ruchu v obci
•

Propagace obce

•

Vytvořit turisticky zajímavé cíle (Naučná stezka)

Opatření 1.3: Podpora spolkové a zájmové činnosti
•

Podpora místních spolků

•

Podpora stávajících a nových akcí

2. Dopravní a technická infrastruktura
Opatření 2.1: Rozšíření a zkvalitnění technické infrastruktury
• Vybudování nového vrtu a jeho napojení na stávající vodojem
• Výměna osvětlení za LED žárovky

Opatření 2.2: Rozšíření a zkvalitnění dopravní infrastruktury
•

Vybudování chodníku podél hlavní silnice

•

Oprava místní komunikace u hřiště

•

Údržba místních komunikací

•

Údržba chodníků

3. Péče o krajinu a životní prostředí
Opatření 3.1: Péče o krajinu
• Výsadba a péče o veřejnou zeleň
• Revitalizace vodní plochy
• Nákup komunální techniky – dle potřeby
• Naučná stezka
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Opatření 3.2: Životní prostředí
• Kvalitní odpadové hospodářství
• Vybudování ÚSES
• Péče o biocentra a biokoridory

Opatření 3.3: Péče o lesy
•

Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

•

Zalesnění

•

Nákup zemědělské techniky – dle potřeby
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B.3 Aktivity
Aktivity označují již konkrétní akci/projekt konaný v rámci určitého opatření. U aktivity je stanovena důležitost
realizace projektu, termín, odpovědnost, předpokládané náklady a zdroje financování. Hodnocení důležitosti
provedla pracovní skupina (zastupitelstvo obce), vyjadřuje důležitost/nezbytnost/potřebnost vykonání
konkrétní akce.

Legenda k hodnocení aktivit:

˄

vysoká důležitost

–

střední důležitost

˅

nízká důležitost

1. Občanská vybavenost a podpora spolkové činnosti
HODNOCENÍ

NÁZEV AKTIVITY

TERMÍNY

ODPOVĚDNOST

NÁKLADY
(V KČ)

ZDROJE
FINANCOVÁNÍ

–

Oprava domu č.p. 38

2020-2022

obec

2 000 000

obec/dotace

2021-2022

obec

500 000

obec/dotace

1 000 000

obec/dotace

Komentář: Oprava domu ve vlastnictví obce.

–

Dětské/workoutové
hřiště

Komentář: Z důvodu chybějícího vyžití pro děti u stávajícího fotbalového hřiště.

˄

Rekonstrukce KD a
OÚ

2022-2023

obec

Komentář: Z důvodu modernizace a potřebnosti většího prostoru rekonstrukce budovy, kde se nachází KD,
OÚ a knihovna.

–

Dovybavení
knihovny

2023

obec

50 000

obec/dotace

Komentář: Pořízení nového vybavení – projektor, interaktivní výukové prvky, mobiliář.

–

Revitalizace areálu
„Pod lipami“

2024

obec

750 000

obec/dotace

2025

obec

1 500 000

obec/dotace

Komentář: Zvelebení areálu „Pod lipami“.

–

Vybudování
víceúčelového hřiště

Komentář: Vybudování moderního víceúčelového hřiště pro různé sportovní aktivity na stávajícím hřišti.

˅

Naučná stezka

2026

obec

500 000

obec/dotace

Komentář: Vybudování naučné stezky v okolí místního rybníka.
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2. Dopravní a technická infrastruktura
HODNOCENÍ

NÁZEV AKTIVITY

TERMÍNY

ODPOVĚDNOST

NÁKLADY
(V KČ)

–

Realizace 2. vrtu

2020-2021

Svazek
vodovodů a
kanalizací

1 000 000

ZDROJE
FINANCOVÁNÍ
svazek/obec

Komentář: Realizace druhého vrtu z důvodu omezené kapacity pitné vody.

˄

Vybudování chodníku

2021-2022

obec

750 000

obec/dotace

Komentář: Z důvodu bezpečnosti bude vybudován chodník podél silnice na Šebetov.

˄

Napojení 2. vrtu na
vodojem

2021-2022

obec

500 000

obec/dotace

obec

5 000 000

obec/dotace

obec

1 000 000

obec/dotace

obec

dle
potřeby

obec/dotace

Komentář: Napojení nového vodovodního vrtu na stávající vodojem.

–

Oprava místní
komunikace u
fotbalového hřiště

2023

Komentář: Z důvodu potřebnosti opravy místní komunikace.

–

Nové veřejné osvětlení
2. etapa

2023-2024

Komentář: Výměna stávajícího osvětlení za LED.

˅

Komunální technika

dle
potřeby

Komentář: Obecní traktůrek, štěpkovač, vozík, pila, křovinořez nebo dle aktuální potřeby.

–

Oprava mostů

dle
potřeby

obec

dle
potřeby

obec/dotace

Komentář: Pravidelná údržba a obnova.
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3. Péče o krajinu a životní prostředí
HODNOCENÍ

NÁZEV AKTIVITY

˄

Péče o lesy

TERMÍNY ODPOVĚDNOST
20202026

obec

NÁKLADY
ZDROJE
(V KČ)
FINANCOVÁNÍ
dle
potřeby

obec/dotace

Komentář: Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, péče o lesy, výsadba.

˄

Revitalizace rybníka nad
obcí

20212024

obec

1 000 000

obec/dotace

20212026

obec

dle
potřeby

obec/dotace

obec

750 000

obec/dotace

Komentář: Oprava a vyčištění místního rybníka.

–

Doplnění zeleně

Komentář: Výsadba stromů a zeleně v intravilánu obce.

–

Kvalitní odpadové
hospodářství

20212026

Komentář: Využití dotace na sběrné nádoby do domácností (na tříděný odpad) a dokoupení velkoobjemových
kontejnerů do sběrného dvora.

˄

Čištění vody od uranu

2023

obec

500 000

obec/dotace

500 000

obec/dotace

1 000 000

obec/dotace

Komentář: Zakoupení technologického zařízení na čištění vody od uranu.

˅

Odpočinková zóna u
rybníka v centru obce

2024

obec

Komentář: Vytvoření odpočinkové zóny u rybníka a zvelebení krajiny.

–

Vybudování poldru

2025

obec

Komentář: Vybudování poldru na zadržování vody v krajině a jako ochrana proti povodněmi.

–

Zemědělská technika

dle
potřeby

obec

dle
potřeby

obec/dotace

dle
potřeby

obec

dle
potřeby

dotace

Komentář: Dle potřeby

–

Vytvoření ÚSES, péče o
biocentra a biokoridory

Komentář: Vytvoření ÚSES, doplnění výsadby, umožnění zachování přírodě blízkého ekosystému, prevence
proti erozi.
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SHRNUTÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI
Obec Světlá je obcí s velkým potenciálem rozvoje. Jedná se o tradiční, venkovskou obec. Většina obyvatel jsou
starousedlíci, všichni se dobře znají a v obci panuje určitá sounáležitost a kulturní život, o čemž svědčí i
množství konaných akcí.
Vedení obce dbá na to, aby docházelo k rozvoji obce přirozeným způsobem. Připravované projekty jsou jak
z oblasti rozšíření občanské vybavenosti, tak se také nezapomíná na v současnosti velmi diskutované životní
prostředí. Proto jsou v aktivitách obce zařazeny i projekty na doplnění zeleně či vytvoření biocentra, aby
docházelo k přirozenému zadržování vody v krajině.
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že občany nejvíce trápí zásadní problémy s vodou a nedostatek sportovního
vyžití v obci. Řešení pitné vody je v současné době již v přípravné fázi realizace.
V návrhové části si obec stanovila konkrétní aktivity k naplnění vize obce, která má za cíl z obce Světlé vytvořit
příjemné a atraktivní místo pro život. Dalo by se konstatovat, že tuto vizi již obec naplnila. Ovšem důležité je
udržet tento status i v následujícím období. K tomu účelu slouží právě tento strategický dokument, který je
zároveň pomůckou při strategickém řízení rozvoje obce.
V návrhové části pracovní skupina tvořící tento strategický dokument navrhla jednotlivé aktivity vedoucí
k naplnění stanovených opatření. Bylo provedeno hodnocení jednotlivých projektů z hlediska potřebnosti.
Jelikož obec Dlouhá Lhota má omezené finanční prostředky, je zapotřebí nachystat projekty tak, aby byla
možnost čerpat prostředky z dotací. Ve stanovených aktivitách obce jsou projekty, které nastartují rozvoj obce.
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B.4 Podpora realizace programu
Zastupitelé obce se seznámili s dokumentem Program rozvoje obce Světlá na období 2020-2026 již postupně
při jeho vzniku. Občané mají možnost prostudovat strategický dokument na webových stránkách obce.
Aktualizace Programu rozvoje obce Světlá bude prováděna alespoň jednou za rok. Tyto revize provede
pracovní skupina, jež byla založena v průběhu tvorby dokumentu. Tato pracovní skupina bude předkládat
návrhy na zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce je garantem i zodpovědným subjektem za Program rozvoje obce Světlá na období 20202026. Zastupitelstvo obce každoročně zmonitoruje a případně dokument zaktualizuje, a to vždy k 31. 12.
příslušného roku.
Program rozvoje obce Světlá bude využíván jako jeden ze základních podkladů při tvorbě každoročního
rozpočtu obce, rozpočtových výhledů a dlouhodobých finančních plánů.
Dokument bude dostupný na webových stránkách

http://www.obecsvetla.cz/ nebo v tištěné podobě

k nahlédnutí na obecním úřadě obce během úředních hodin.

Strategický dokument Program rozvoje obce Světlá schválilo zastupitelstvo obce dne………………
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