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Přestože hlavní smysl celého strategického rozvojového plánu spočívá v realizaci
konkrétních projektů nebo jednotlivých opatření, je strategická část jeho stěžejní částí představuje rozhodování o tom, jaké hlavní problémy budou prioritně prostřednictvím tohoto
dokumentu řešeny. Navazuje na poznatky získané z analytické části a vychází z potřeb
daného území. Na základě výsledků z předchozích analýz zde byla definována vlastní
specifická vize obce, nalezeny a zformulovány hlavní cíle rozvoje, při jejichž dosažení budou
důsledně uplatňovány hlavní zásady trvale udržitelného rozvoje, a předpoklady jejich
naplnění.
Materiál Strategie rozvoje obce Dřevohostice postupně identifikoval a zformuloval
celkem 3 strategické cíle, k jejichž naplnění se dospěje za pomocí 6 priorit a 17 opatření.
Zvolená struktura jednotlivých cílů, priorit a opatření akceptuje hlavní směry rozvoje a
priority vyšších územních celků (hl. Olomouckého kraje) a navazuje na jejich programy
rozvoje, strategické dokumenty a jednotlivé odvětvové koncepce. Snaží se být v souladu
zejména s Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (Berman Group ve
spolupráci s Odborem strategického rozvoje Olomouckého kraje), který byl schválen na 8.
zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 17. února 2006.

11. VIZE
Vize je bezkonfliktní sdílené vyjádření společné rámcové představy budoucího stavu
obce Dřevohostice, formuluje základní směr rozvoje území a popisuje stav, jehož by mělo být
dosaženo. Jejím smyslem je určit zásadní orientaci obce. Vyšla nejen ze znalosti místní
situace, ale i z pochopení evropských trendů a potřeb. Vize, jenž byla zformulována na
základě konsensu komunity, je obecnou charakteristikou hlavních cílů a směrů řešení.
K jejímu dosažení a naplnění přispívají jednotlivé části návrhu (cíle, priority, opatření, atd.).
Na rozdíl od strategických cílů, jenž jsou soustředěny na střednědobý interval (do roku 2013),
je vize zpracována v dlouhodobém časovém intervalu (do roku 2020).
Vize obce Dřevohostice:
Obec, která s ohledem na zachování typického krajinného rázu území a kvalitního
životního prostředí, vytváří pro obyvatele všech věkových kategorií a různého sociálního
postavení důstojné životní podmínky pro všestranný rozvoj, zajišťuje dostatečnou
občanskou vybavenost, kvalitní infrastrukturu a široké spektrum dostupných služeb, a
to zejména pro občanské aktivity, společensko-kulturní a sportovně-rekreační vyžití
místní obyvatel i zdejších návštěvníků a turistů. Obec intenzivně využívá svého
potenciálu a místních zdrojů (hlavně obnovitelných zdrojů energie) k rozvoji cestovního
ruchu i dalších podnikatelských aktivit s dostatečným počtem pracovních příležitostí, a
to vše v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje (s důrazem na naplňování
standardů EU).
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12. STRATEGICKÉ CÍLE
K naplnění vize obce Dřevohostice stanovili významní lokální aktéři regionálního
rozvoje mj. následující strategické cíle, které v nejobecnější rovině vyjadřují veškeré
jejich představy:
1. Kvalita života a rozvoj venkova
2.
Rozvoj infrastruktury
3. Ekonomický rozvoj
Tyto cíle vycházejí z jednotlivých odvětvových koncepcí Olomouckého kraje a jsou
v souladu s prioritami a opatřeními Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
(PRÚOOK) i schválenou územně plánovací dokumentací vyšších územních celků, zejména s
Územním plánem velkého územního celku (ÚP VÚC) Olomoucké aglomerace.
Z ÚP VÚC Olomoucké aglomerace (Terplan s.r.o., Praha), který byl schválen
usnesením vlády ČR č. 422 ze dne 16. 7. 1997, z jeho první změny schválené Zastupitelstvem
Olomouckého kraje dne 28. 11. 2002 i z usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne
18. 12. 2003, kterými jsou doplněny a upřesněny zásady uspořádání území nebo limity jeho
využití ve vybraných oblastech, vyplývají pro Strategický rozvojový plán obce Dřevohostice
požadavky na ochranu přírody a krajiny, respektování tras nadřazených sítí silniční sítě a
technické infrastruktury, včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem (koridorů).
Jednotlivé cíle, ale ani celá strategie rozvoje, nejsou v rozporu s platným Územním
plánem obce Dřevohostice (Architektonická kancelář AKC, Brno), a tak tento strategický
plán v současné době nevyvolává potřebu jakékoliv změny územního plánu (schváleného na
3. zasedání Zastupitelstva obce Dřevohostice, dne 21. 12. 2006).

12.1 Kvalita života a rozvoj venkova
Venkovské osídlení a celý venkovský prostor má nezastupitelný společenský, kulturní,
ekologický a hospodářský význam. Proto je nezbytné, aby docházelo ke
zdravému, komplexnímu a vyváženému rozvoji venkova (všech jeho složek i stránek) v rámci
trvale udržitelného života a rozvoje společnosti. Rozvojem venkova se rozumí žádoucí vývoj
a obnova k dosažení stability a konkurenceschopnosti venkovských oblastí při zachování
přírodních a kulturních zdrojů území, včetně společenství lidí. Zajištění obnovy venkova je
natolik specifickou problematikou, že ji nelze vnímat a řešit sektorově. Zvýšení kvality
prostředí lze dosáhnout jen důslednou harmonizací a koordinací ekonomických, ekologických
a sociálních strategií místního rozvoje.
Snahou místních aktérů regionálního rozvoje se stane především harmonický rozvoj
zdravého životního prostředí a zlepšování kvality (zvyšování atraktivity) života na venkově,
a to jak v oblasti sociálně-ekonomické, tak po stránce udržení hodnot venkovské krajiny, její
produkční i mimoprodukční funkce (zejména estetické hodnoty a ekologické stability).
Zapomínat se nebude ani na obnovu a rozvoj venkovského rázu života vesnic, ochranu
a uchování kulturního a přírodního dědictví venkova. Zlepšování životního prostředí je na
tomto místě třeba chápat ne ve významu zlepšování klasických indikátorů životního prostředí
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v úzkém slova smyslu (veřejná zeleň, čistota, kvalita vzduchu, vody, nízká hlučnost, atd.), ale
ve zlepšování široce chápaného životního prostředí – tzn. podmínek bydlení, estetičnosti
prostředí, mezilidských vztahů, základních lidských potřeb, atd.
Sociální aspekty rozvoje venkova se pokud možno budou řešit především zvýšením
zaměstnanosti, zlepšením dostupnosti a kvality bydlení, rozvojem sociálních služeb,
uspokojováním kulturních a společenských zájmů obyvatel, zmírněním procesu ubývání
obyvatelstva, zlepšením jeho vzdělanostní a věkové struktury. Prakticky to znamená vytvořit
takové podmínky, aby mladá generace neodcházela z venkova do městských aglomerací z
ekonomických i jiných důvodů, resp. aby se ekonomické a sociální výhody života ve městech
dostaly do rovnováhy s ekologickými i sociálními výhodami života na venkově a celkový
migrační úbytek mladé populace byl pozastaven. Úkolem je také vytvářet důstojné životní
podmínky v obci pro ohrožené skupiny obyvatel (hlavně pro seniory, rodiny s dětmi,
nezaměstnané, atd.) a pro minoritní skupiny.
Od realizace tohoto cíle se mj. očekává zlepšení životní úrovně a životního prostředí
obyvatel venkova a zlepšení jejich vztahu ke své obci a svému okolí, zvýšení patriotismu
(vědomí sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím a společenstvím lidí) a péče o
vnitřní prostředí sídla, pokud možno s co nejširším využitím občanských aktivit a zapojením
neziskového sektoru. Smyslem je podnítit místní cítění občanů a podporovat občanskou
sounáležitost v území.
Strategický cíl „Kvalita života a rozvoj venkova“ má v rámci Programu rozvoje
územního obvodu Olomouckého kraje vazbu zejména na jednotlivá opatření priority č. 3
„Rozvoj lidských zdrojů a podpora vzdělanosti, včetně vzdělávací infrastruktury“.
U tohoto cíle je zřejmá vazba i na Územní plán velkého územního celku Olomoucké
aglomerace a z příslušných odvětvových koncepcí Olomouckého kraje především na
„Koncepci zemědělské politiky a rozvoje venkova v Olomouckém kraji“, „Celoživotní
vzdělávání v Olomouckém kraji“, „Koncepci rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém
kraji“ a také se dotýká „Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Olomouckého kraje“.

12.2 Rozvoj infrastruktury
Vybavenost regionu infrastrukturou, stejně jako kvalitní životní prostředí, patří k
základním podmínkám vyrovnaného a komplexního rozvoje území, přispívá ke kvalitě života
a zdraví obyvatel a zvyšuje celkovou atraktivitu území pro život, práci i investice. Kvalitní
infrastruktura je nejen jedním ze základních předpokladů rovnoměrného ekonomického a
sociálního rozvoje území, ale výrazným způsobem se podílí na samotné kvalitě životní
prostředí.
Velkým problémem pro současnou i budoucí populaci je především negativní dopad
dopravní infrastruktury na životní prostředí, neboť zatížení životního prostředí z dopravy
neustále narůstá a jeho sumárně nepříznivý vliv se stále prohlubuje. Její negativní vliv se
projevuje především v produkci emisí znečišťujících ovzduší, vyšší hladině hluku (včetně
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doprovodných důsledků na zdraví obyvatelstva) a v záboru půdy při výstavbě nebo
rekonstrukcích pozemních komunikací.
Cílem tohoto problémového okruhu je ochrana a celkové zlepšování stavu životního
prostředí a jeho jednotlivých složek, stejně jako rozvoj a zkvalitňování dopravní
infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje (s důrazem na naplňování
standardů EU). Do budoucna bude třeba především dodržovat následující kritéria
udržitelnosti: minimalizovat nároky na čerpání neobnovitelných zdrojů a šetrně využívat
obnovitelné přírodní zdroje, suroviny, energii, minimalizovat zábor území, negativní vlivy na
prostředí, emise do ovzduší a vod, kontaminaci půdy, produkci odpadů i hlukovou zátěž,
zabránit potenciálním rizikům a haváriím, zajistit důslednou ochranu, případně zmnožení a
zkvalitnění základního přírodního a lidského kapitálu.
Z pohledu udržitelného rozvoje je klíčový sektor dopravy, poněvadž vedle zemědělství
je nejvýznamnějším narušovatelem tohoto principu. Podpora dopravy šetrnější k životnímu
prostředí se proto v území zaměří především na šetrnou přestavbu, popřípadě výstavbu
komunikací tak, aby vedly k minimalizaci zdravotních rizik a co nejméně zasahovaly do
prostředí jak vizuálně, tak emisemi a hlukem.
Strategický cíl „Rozvoj infrastruktury“ má v rámci Programu rozvoje územního obvodu
Olomouckého kraje vazbu zejména na opatření „Rozvoj, modernizace a rekonstrukce silniční
sítě a železniční dopravy“ priority č. 4 „Rozvoj dopravní a informační infrastruktury, včetně
návazných funkcí“. Částečně se také dotýká opatření „Zvýšení konkurenceschopnosti, kvality
a intenzity zemědělství a rozvoj mimoprodukčních funkcí zemědělství a návazných
zpracovatelských činností“ priority č. 2 „Stabilizace a rozvoj nemetropolitních oblastí (včetně
informačních technologií)“.
U tohoto cíle je zřejmá vazba i na Územní plán velkého územního celku Olomoucké
aglomerace (hlavně řešené úseky A. Vodní hospodářství, B. Doprava, C. Energetika a spoje,
E. Ochrana přírody a krajiny) a z příslušných odvětvových koncepcí Olomouckého kraje
především na:
„Koncepci ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje“,
„Koncepci zemědělské politiky a rozvoje venkova v Olomouckém kraji“,
„Územní energetickou koncepci Olomouckého kraje“,
„Územní generel dopravy silnic II. a III. třídy na území Olomouckého kraje“.

12.3 Ekonomický rozvoj
Základním předpokladem úspěšného rozvoje obce a celkového zvyšování životní
úrovně jejich obyvatel je podpora podnikatelských aktivit a vytváření příznivých podmínek
pro rozvoj podnikání. Podnikatelé mají zásadní význam pro zaměstnanost a rozvoj
venkovských oblastí, protože poskytují tamním obyvatelům práci v místě jejich bydliště,
stabilizují zaměstnanost v prostoru s omezenou nabídkou trhu práce a stabilizují celkovou
ekonomickou situaci venkovského prostoru (mj. přispívají do místních rozpočtů formou
částečného podílu obce na dani z příjmu fyzických osob z podnikání). Podnikatelé také
přispívají k tvorbě image obce a jejího vnímání jak vlastními obyvateli, tak i „vnějším
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prostředím“, hrají důležitou roli při obnově a úpravě staveb v intravilánu obcí (podílejí se na
zlepšení jejich vzhledu), zajišťují nezbytné služby pro zdejší obyvatele, jejichž existence mj.
napomáhá k jejich rozhodnutí (a to především mladých lidí) zda setrvat v území či nikoliv.
Pro obec je velmi důležitá existence pokud možno silné a co nejvíce diverzifikované
podnikatelské sféry z důvodu snížení rizika celkového ekonomického úpadku oblasti v době
krize v jednom odvětví. Existence dostatečně početné podnikatelské sféry v území může
ovlivnit i rozhodování většího investora o příchodu do daného regionu a realizaci vlastní
investice.
Velmi význačným ekonomickým, ale i kulturním a společenským prvkem, který
významně ovlivňuje tvorbu hrubého domácího produktu a příjmy do místních rozpočtů,
zvyšuje zaměstnanost, podporuje investiční aktivity a přispívá k celkovému
socioekonomickému rozvoji území, je cestovní ruch. Cestovní ruch je mnohostranným
odvětvím, které zasahuje do řady dílčích činností a zejména s ohledem na silný multiplikační
efekt patří mezi nejvýznamnější součásti ekonomiky s relativně rychlou návratností.
Bariérou dalšího rozvoje cestovního ruchu v území je především neuspokojivá
(kvalitativně i kvantitativně) základní materiální vybavenost obce turistickou infrastrukturou a
jeho nedostatečná prezentace a propagace. Proto bude většina finančních prostředků v oblasti
cestovního ruchu plynout do aktivit a projektů zaměřených na tato opatření, čímž dojde ke
zvýšení turistické návštěvnosti obce i samotného významu cestovního ruchu v místní
ekonomice. Vzhledem k tomu, že rozvoj cestovního ruchu je podmíněn zachováním zdravého
životního prostředí a atraktivního území obce, je nutno při jeho rozvíjení (v našem případě
venkovského turistického ruchu) důsledně zohledňovat principy udržitelného rozvoje.
Smyslem tohoto problémového okruhu je vytváření příznivých podmínek pro celkový
ekonomický rozvoj – především pro rozvoj cestovního ruchu a také pro rozvoj podnikání.
V oblasti cestovního ruchu se jednotlivé aktivity zaměří zejména na budování základní
materiální turistické infrastruktury, rozvoj služeb cestovního ruchu, zlepšení celkové úrovně
propagace a informovanosti o možnostech a nabídce obce v oblasti cestovního ruchu,
v oblasti rozvoje podnikání pak na vytváření příznivého podnikatelského prostředí, stabilizaci
stávajících a rozvoj nových podnikatelských aktivit v obci, které přispějí k růstu výkonnosti
podniků, celkovému snížení nezaměstnanosti v území či ke zkvalitnění životních podmínek
místních obyvatel i návštěvníků obce, na podporu aktivit zaměřených na zvýšení dostupnosti
informačních a poradenských služeb podnikatelských subjektů a v neposlední řadě také na
vzájemnou spolupráci veřejného a soukromého sektoru.
Strategický cíl „Ekonomický rozvoj“ má v rámci Programu rozvoje územního obvodu
Olomouckého kraje vazbu zejména na následující dvě opatření priority č. 2 „Stabilizace a
rozvoj nemetropolitních oblastí (včetně informačních technologií)“:
• „Rozvoj cestovního ruchu“.
• „Podpora malého a středního podnikání mimo centrální urbanizovanou část kraje zejména
cestou využití místních surovin a tradičních produktů“.
U tohoto cíle je zřejmá vazba i na Územní plán velkého územního celku Olomoucké
aglomerace (hlavně řešený úsek D. Rozvojové plochy podnikatelských aktivit) a z příslušných
odvětvových koncepcí Olomouckého kraje především na:
„Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje“,
„Koncepci rozvoje cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje“,
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„Koncepci rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje“,
„Koncepci rozvoje podnikání v Olomouckém kraji“,
„Koncepci zemědělské politiky a rozvoje venkova v Olomouckém kraji“.

13. PRIORITY A OPATŘENÍ
Vedle strategických cílů bylo identifikováno a zformulováno celkem 6 priorit a 17
opatření, které budou v této kapitole rozčleněny podle jednotlivých cílů.

13.1 Kvalita života a rozvoj venkova
K naplnění tohoto strategického cíle byly stanoveny 2 priority, k jejich dosažení se
přispěje za pomocí 5 opatření:
13.1.1 Rozvoj lidských zdrojů
Rozvoj lidských zdrojů je jednou z nejvýznamnějších součástí rozvoje municipalit s
určujícím vlivem na zaměstnanost, životní úroveň jejich obyvatel a hospodářskou
konkurenceschopnost. Udržitelný rozvoj venkova není možný bez kvalifikované, adaptabilní
a mobilní síly lidského kapitálu.
Přestože jsou demografické charakteristiky obce ovlivněny Ústavem sociální péče pro
mládež a dospělé muže Dřevohostice, je vzdělanostní, ale i věková skladba obyvatelstva,
které jsou hlavním ukazatelem rozvojového potenciálu obce, nepříznivá. Z hlediska
efektivního řízení lidských zdrojů a podpory konkurenceschopnosti místní ekonomiky bude
potřebné zvyšovat vzdělanostní úroveň obyvatelstva, a to ve všech jeho stupních, včetně
dalšího vzdělávání a jeho vazeb na počáteční vzdělávání, aby docházelo k prohlubování
znalostních i kvalifikačních dovedností obyvatel s cílem posílit jejich adaptabilitu a flexibilitu
na trhu práce. Dále bude potřeba vytvářet vhodné podmínky pro život v obci, aby došlo nejen
k zamezení odchodu mladých lidí z obce, ale také pokud možno k příchodu nových obyvatel.
Priorita se zaměří jednak na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj bydlení a na
rozšiřování kapacit domovního a bytového fondu, a jednak na zkvalitňování stávající a
budování nové občanské vybavenosti v obci, která je jednou ze základních podmínek rozvoje
společnosti na venkově i trvalého a udržitelného osídlení venkova. Snahou bude především
zlepšit celkové podmínky pro kulturní, společenské a sportovní vyžití, stejně jako občanské
aktivity, místních obyvatel, čímž dojde nejen ke zlepšení životní úrovně stávajících i nově
příchozích obyvatel, ale také ke zlepšení služeb pro rozvoj cestovního ruchu v území. Důraz
bude kladen na pestrou nabídku pro aktivní trávení volného času seniorů, dětí a mládeže,
stejně jako na potřeby specifických skupin obyvatel (ženy na mateřské, handicapované osoby,
atd.). Je třeba si uvědomit, že investice do volnočasových kulturních, společenských,
sportovních a rekreačních aktivit a zařízení přinášejí multiplikační efekt (násobný místní
užitek), a to v navazujících oblastech - zvýšení zaměstnanosti, zvýšení či aktivizace
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návazných služeb, provozování zařízení pro sportovní turistický ruch, provozování
obslužných činností (např. občerstvení, ubytování, apod.)
Snahou bude vytvářet místní partnerství z různých oblastí společenského života,
posilovat a budovat formální i neformální sítě mezi jednotlivými subjekty, jakožto nositeli
mnoha činností naplňujících místní rozvoj, podílet se na společné přípravě místních
rozvojových projektů a jejich následné realizaci. Tyto aktivity mohou mj. přispět k podpoře
společenské i pracovní integrace určitých (sociálně slabých) skupin, které jsou ohroženy
marginalizací a vyčleněním ze společnosti, práce či vzdělávání.
13.1.1.1 Rozvoj infrastruktury pro trávení volného času, podpora občanských a spolkových
aktivit obyvatel
Toto opatření je zaměřeno na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci, rozšiřování a
obnovu objektů, zařízení a areálů určených k volnočasovým aktivitám za účelem přispět k
rozšíření nabídky společenského, kulturního a sportovního vyžití místních obyvatel i
návštěvníků obce, a to jak v letním, tak i během zimního období. Také by mělo dojít k
lepšímu (celoročnímu) využívání existujících zařízení a areálů veřejných subjektů, a to včetně
jejich zpřístupnění pro širokou veřejnost, popř. pro návštěvníky obce a turisty.
Budou podporovány tradiční kulturní, společenské a sportovní aktivity pro trávení
volného času, stejně tak jako zcela nové aktivity. Zvláštní zřetel bude kladen na podporu
volnočasových aktivit dětí a mládeže, stejně jako seniorů a handicapovaných osob v obci
s cílem přispět k jejich integraci. Upřednostňovány budou akce, které budou mít regionální
dopad a budou přispívat k dobrému jménu obce, a akce, na kterých se bude podílet více
subjektů (místních spolků, organizací, veřejných i soukromých subjektů, atd.) či různých
zájmových skupin.
Dalším cílem opatření je podpora činnosti neziskových organizací, místních zájmových
spolků (sportovních, kulturních, vlastivědných, atd.), klubů či institucí, vzájemná koordinace
jejich aktivit, popř. aktivit realizovaných společně s veřejnými subjekty.
Aktivity navržené k dosažení tohoto opatření:
• Oprava stávajících dětských hřišť
• Výstavba nového víceúčelového obecního hřiště
• Rekonstrukce sokolovny
• Rekonstrukce hřiště v areálu základní školy
• Rekonstrukce hřiště v areálu mateřské školy
• Rekonstrukce objektu č.p. 97
• Vytvoření klubovny pro seniory
• Rekonstrukce půdního prostoru hasičské zbrojnice
• Rekonstrukce hřiště v areálu Výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní
školy a střední školy Dřevohostice
13.1.1.2 Rozvoj bydlení
Snahou je v souladu s územním plánem obce připravit co nejlepší podmínky pro
bytovou výstavbu a výstavbu nových rodinných domů, a to především vymezením co
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nejvhodnějších lokalit pro bydlení a následným vybudováním inženýrských sítí v těchto
lokalitách. Aktivně bude podporována výstavba bytů a bytových domů, zejména pak obecních
nájemních bytů pro sociálně nejpotřebnější skupiny obyvatel (seniory, zdravotně
handicapované, mladé rodiny s dětmi, atd.). Opatření je také zaměřeno na modernizaci,
rekonstrukci, rozšiřování (pomocí přístaveb, nástaveb, apod.) či regeneraci stávajícího
domovního a bytového fondu s cílem vylepšit celkový architektonický vzhled obce. Veškeré
stavební úpravy i novostavby musí respektovat charakter stávající venkovské zástavby.
Aktivity navržené k dosažení tohoto opatření:
• Příprava pozemků pro bytovou výstavbu a výstavbu nových rodinných domů
• Výstavba nových bytových domů a nájemních bytů
• Rekonstrukce stávajících obecních nájemních bytů
13.1.1.3 Rozvoj vzdělávací infrastruktury a celoživotního vzdělávání
V důsledku změny demografických ukazatelů bude třeba racionálně optimalizovat
školská zařízení, vytvářet vhodné podmínky nejenom pro rozvoj vzdělávání ve školách, ale i
pro celkový rozvoj dětí a žáků. Snaha bude směřována nejen na rekonstrukci, modernizaci,
opravy či rozšiřování školských areálu (budov, sportovních areálů, jídelen, tělocvičen, hřišť,
atd.) a na zlepšení jejich vybavení, ale také na vytváření kvalitních vzdělávacích a
výchovných programů.
Uplatnění jednotlivce na trhu práce závisí nejen na úrovni jeho vzdělání a na získané
kvalifikaci, ale také na jeho ochotě se dále učit popř. rekvalifikovat. Proto se vedle
počátečního vzdělávání zaměří jednotlivé aktivity tohoto opatření také na celoživotní
vzdělávání a na prohloubení nabídky dalšího vzdělávání (s důrazem na jazykové dovednosti,
využívání informačních technologií, i tzv. měkké dovednosti či „soft-skills“ - např. schopnost
pracovat v týmu, řešit problémy, umět komunikovat s lidmi, apod.) s cílem zlepšit znalosti,
dovednosti a kvalifikovanost z hlediska osobního, občanského, sociálního i profesního.
Vzdělávací soustava by měla být za podpory spolupráce škol, rodičů, zaměstnavatelů i
úřadu práce ve všech svých stupních schopna pružně a účinně reagovat na měnící se
kvalifikační požadavky jednotlivých profesí a na celkové trendy na trhu práce.
Aktivity navržené k dosažení tohoto opatření:
• Vytvoření školícího centra venkova
• Rekonstrukce základní školy
• Rekonstrukce mateřské školy
• Nové vzdělávací a výchovné programy na školách
13.1.2 Zlepšení vzhledu a image obcí
Obec se zaměří na vytváření své celkové pozitivní image, a to nejen vzhledem k
návštěvníkům a turistům, ale také i ve vztahu k vlastním obyvatelům. Obyvatelé
mikroregionu tvoří jeho základní složku, jejich význam je pro dané území naprosto
jednoznačný, a tak se celá řada aktivit orientuje na zlepšování jejich životních podmínek, aby
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se v tomto regionu cítili co nejspokojeněji a nadále se u nich prohluboval pocit integrity
(sounáležitosti) k tomuto prostoru.
Obnova, zachování a rozvoj specifického charakteru venkovských oblastí, spolu
s revitalizací venkovské krajiny, vede nejen ke stabilizaci venkovské sídelní struktury,
zlepšení estetického obrazu krajiny a zvýšení ochoty obyvatel zůstat ve venkovském
prostředí, ale i k přilákání nových obyvatel do regionu a zajištění celkové budoucí perspektivy
vesnice. Snahou této priority je přispět k vylepšení celkového obrazu obce, ke zlepšení jejího
vzhledu a čistoty, tak aby zde vzniklo příjemné prostředí pro život. Bude se jednat zejména o
upravenost veřejného prostranství, zachování, obnovu a údržbu tradičního rázu venkovské
zástavby, uchování venkovského stavebně-kulturního dědictví a o celkový architektonický a
urbanistický rozvoj obce.
Při obnově venkovského rázu vesnice je velmi důležitá participace obyvatel venkova,
proto je do ní vhodné zapojit co nejširší veřejnost a také podporovat činnost místních
zájmových spolků a sdružení. Veškeré aktivity směřujících do zlepšování vzhledu a image
obce Dřevohostice by měly být společně koordinovány. Je třeba, aby tato obec a její celková
image, jenž by měla být soustavně posilována a vylepšována, vstoupily do podvědomí nejen
místních obyvatel, ale pokud možno co nejdále za jeho hranice.
13.1.2.1 Výstavba, rekonstrukce, oprava veřejných budov a objektů v majetku obce i dalších
subjektů (včetně případné změny účelu jejich užívání), obnova a údržba venkovské
zástavby
Opatření zahrnuje chystané a plánované projekty subjektů veřejného i neziskového
sektoru, které se týkají nové výstavby, rekonstrukce a opravy veřejných budov, objektů
občanské vybavenosti (pro místní občany, spolky, zájmové skupiny, atd.) a dalších
obdobných zařízení, s cílem zlepšit jejich stavebně-technický stav, popř. nalézt nové možnosti
jejich využití, a tak přispět k celkovému zachování a obnovení typické venkovské zástavby
(lidového stavitelství, drobné architektury, atd.).
Aktivity navržené k dosažení tohoto opatření:
• Rekonstrukce objektu obecního úřadu
• Rekonstrukce objektu kina – po důkladné analýze možností jeho využitelnosti
13.1.2.2 Úprava, rekonstrukce a údržba veřejných prostranství (včetně veřejné zeleně) v obci
Snahou bude upravit, rekonstruovat a udržet veřejné prostranství obce se zaměřením na
úpravu jejího centra v souladu s venkovským charakterem a současnými estetickými
a bezpečnostními požadavky, modernizovat vybavení obce (veřejné osvětlení, veřejný
rozhlasu atd.), přispět k obnově a výsadbě doprovodné veřejné zeleně s cílem stabilizovat
přírodní prostředí intravilánu obce a celkově zlepšit její vzhled a čistotu.
Aktivity navržené k dosažení tohoto opatření:
• Rekonstrukce a úprava náměstí
• Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení
• Rekonstrukce a výstavba veřejného rozhlasu
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Veřejné osvětlení zámeckého areálu

13.2 Rozvoj infrastruktury
K naplnění tohoto strategického cíle byly stanoveny 2 priority, k jejich dosažení se
přispěje za pomocí 7 opatření:
13.2.1 Rozvoj dopravní infrastruktury
Na území obce Dřevohostice není zajišťována žádná železniční, vodní ani letecká
doprava, veškeré dopravní vztahy jsou realizovány prostřednictvím silniční dopravy.
Nejvýznamnější pozemní komunikací je silnice č. II/150 Votice – Valašské Meziříčí, která
bohužel prochází obcí (přímo jejím středem), kde vykazuje citelné dopravní závady. Vedle
dopravních závad se v obci projevují i ostatní negativní vlivy silniční dopravy (hl. na životní
prostředí a na zdraví obyvatel), které se díky zvyšujícímu se dopravnímu zatížení dále
prohlubují. Z výpočtu ukazatele dopravní polohy vyplývá, že Dřevohostice mají špatnou
dopravní polohu, což mj. odrazuje ekonomické subjekty od realizace svých podnikatelských
záměrů na území obce. Limitujícím faktorem dalšího rozvoje obce v oblasti dopravní
infrastruktury je také špatný stavebně technický stav pozemních komunikací, absence
dopravní sítě (cyklostezek a cyklotras) pro rozvoj cyklistické dopravy a pomalé kroky
vedoucí k její výstavbě.
Stejně jako i v jiných obcích či městech, dochází zde k přechodu poptávky
k individuální osobní automobilové a silniční nákladní automobilové dopravě (tyto prostředky
poskytují maximální míru svobody mobility při relativně nízkých nákladech), což má za
následek zvýšení negativních účinků silniční dopravy, provozované na neadekvátní silniční
síti, na zvýšení ekologické zátěže a postupnou degradaci silniční sítě trpící nedostatkem
finančních prostředků na její údržbu, opravy a rekonstrukce.
Vzhledem ke zvyšující se poptávce po silniční dopravě je třeba v koordinaci s ostatními
rozvojovými záměry a územně funkčními limity v území optimalizovat dopravní systém tak,
aby splňoval požadavky rozšíření a udržitelného rozvoje. Proto je tato priorita zaměřena na
zlepšení parametrů dopravní infrastruktury, a to především na zlepšení kvality regionální
silniční sítě, odstranění bodových závad a zlepšení údržby stávajících komunikací, což
povede ke zvýšení plynulosti dopravy a bezpečnosti silničního provozu, ke snížení
nehodovosti a zdravotních rizik. V zájmu zlepšení dopravní situace a životního prostředí bude
výstavba a modernizace silnic orientována mj. i na výstavbu obchvatu obce, odstraňování
dopravně závadných míst a hlavně také na budování nových cyklostezek a značení nových
cyklotras mimo hlavní dopravní tahy.
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13.2.1.1 Výstavba, rekonstrukce či modernizace silniční sítě, zlepšení stavu pozemních
komunikací (včetně chodníků a doprovodné zeleně), výstavba a rekonstrukce
složek klidové infrastruktury (parkovišť, odstavných ploch, zastávek)
Pozemní komunikace (silnice II. a III. třídy, místní a obslužné komunikace) budou v
rámci oprav upravovány ve stávající trase s odstraňováním dopravních závad z hlediska
nevyhovujících parametrů šířkového, směrového či výškového uspořádání, nevyhovující
kapacity, negativních vlivů na životní prostředí (bude respektován veřejný zájem ochrany
přírody a krajiny), z hlediska potřeb urbanizace území a koordinace s ostatními rozvojovými
záměry v území. Moderním trendem je podpořit stavebními úpravami zklidnění ulic až k
rychlosti 30 km/h, která zaručuje větší bezpečnost pro zranitelné účastníky silničního
provozu. Hlavní snahou a úkolem zklidňování dopravy (nebo také humanizace dopravy) je
sladit charakter uličního prostoru s funkcemi příslušné komunikace, která jím prochází.
U širokých průtahů obcí, které vytváří předpoklad pro rychlou jízdu vozidel, bude
navržena redistribuce ploch ve prospěch chodců (chodníky), cyklistů (pruhy, pásy, stezky) a
statické dopravy (parkovací zálivy) a dojde k zúžení vlastních jízdních pruhů. Pozornost bude
věnována především úsekům, jenž jsou zdrojem zvýšeného stupně ohrožení života a zdraví.
Křižovatky silnic s místními komunikacemi budou usměrňovány zbudováním ostrůvků. V
území bude dále prosazována výstavba obchvatu obce, která odvede tranzitní dopravu mimo
obytné území.
Zvýšena pozornost bude mj. kladena na výstavbu dostatečného počtu odstavných ploch
a parkovišť, aby především došlo k zamezení svévolného parkování osobních automobilů na
místech veřejné zeleně a také k celkovému snížení parkujících automobilů v centru obce.
Aktivity navržené k dosažení tohoto opatření:
• Rekonstrukce a oprava místních komunikací, včetně výstavby bezpečnostních prvků
• Budování a rekonstrukce chodníků v obci
• Výstavba obchvatu obce (silnice č. II/150 Votice – Valašské Meziříčí)
• Budování nových odstavných ploch a záchytných parkovišť
13.2.1.2 Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu
Opatření je zaměřeno na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a značení regionálních a
místních cyklistických komunikací (včetně tématických) – cyklostezek a cyklotras (vedených
pokud možno po komunikacích s minimálním provozem, po lesních a polních cestách) v
návaznosti na okolní mikroregiony s výjezdy na Helfštýn, Hostýnské vrchy a Kroměřížsko.
Obec se stane významným dopravním uzlem, ve kterém budou na páteřní cyklostezku
Mikroregionu Moštěnka navazovat další cyklistické komunikace s možností výjezdu ve směru
na Bezuchov, Domaželice, Lipovou, Prusinovice a Radkovy. V návaznosti na cyklistické
komunikace bude také budována doprovodná infrastruktura pro cyklisty – odpočívadla,
orientační systémy, informační tabule a panely, stojany na kola, odpadkové koše podél
jednotlivých tras, atd.
Aktivity navržené k dosažení tohoto opatření:
• Výstavba nových cyklostezek a cyklotras (včetně tématických – např. „Po stopách
zapomenutých vodních mlýnů podél říčky Moštěnka“)
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13.2.2 Zlepšování environmentální infrastruktury, zachování typického krajinného rázu
Životní prostředí je fenomén, který vyžaduje neustálý vývoj v posuzování a hodnocení
změn, jevů a programových opatření. Přitom výsledky a dopady v přímé souvislosti s péčí
o životní prostředí doprovázejí účinky vůči ostatním problémovým okruhům a tématům
programu rozvoje. Kvalita životního prostředí ovlivňuje hospodářský růst, rozvoj dalších
odvětví (zemědělství, doprava), vývoj osídlení a zdraví obyvatel. Zcela zjevný je vliv
životního prostředí na zdraví obyvatel, kdy zhoršená kvalita životního prostředí může vést ke
zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva a tím k vyšší nemocnosti, zvýšení nákladů na
zdravotní péči, snížení efektivity pracovní síly s přímým dopadem na ekonomický potenciál
podnikatelských subjektů.
V obci Dřevohostice bylo za poslední desetiletí podniknuto několik významných kroků,
které výrazným způsobem přispěly k celkovému zlepšení stavu životního prostředí v území.
Jednalo se především o výstavbu nové čistírny odpadních vod a kanalizační sítě, vybudování
plynovodu, rekultivaci skládky tuhého komunálního odpadu, atd.
Přesto se ale stále nedaří odstranit zátěže vzniklé v důsledku negativního vlivu lidské
činnosti, ať už se jedná o intenzivní zemědělskou činnost, která měla negativní dopady na
přetváření a modelaci krajiny a výrazným podílem přispěla k oslabení autoregulačních
pochodů v ekosystémech, zvýšení půdní eroze a eutrofizaci vody, o silniční dopravu, jejíž
podíl na zhoršování stavu životního prostředí postupně roste, nevhodné vodohospodářské
zásahy či o další ekonomické aktivity v území, spojené mj. s vysokými energetickými nároky.
V důsledku těchto činností dále došlo ke snížení průchodnosti krajiny (především vlivem
liniových staveb a scelováním zemědělských pozemků), k poklesu biodiverzity na úrovni
druhů i ekosystémů a snížení ekologické stabilita krajiny.
Smyslem této priority je zachovat ekologicky cenné oblasti území, zamezit jejich
degradaci, stabilizovat a přeměňovat ty oblasti, které představují ekologicky nestabilní
(labilní) prostory, jenž jsou ohroženy zejména erozí, a obecně chránit životní prostředí kraje
v souladu s pravidly udržitelného rozvoje tak, aby do budoucnosti docházelo ke zhodnocování
krajiny a životního prostředí vůbec. Za účelem zachování ekologické funkčnosti krajiny je mj.
nutné zvyšovat její retenční a akumulační schopnost, zabezpečit ochranu území proti
povodním a erozi, snažit se zadržet vodu v krajině, zpomalit její odtok a napomoci k celkové
revitalizaci přírodního prostředí.
Významným způsobem by měly být také podporovány aktivity podporující využívání
alternativních a obnovitelných zdrojů energie, snížení energetické náročnosti výkonnosti
místní ekonomiky a jejich jednotlivých odvětví, racionální využívání zdrojů a úspor energie
přispívajících k udržitelnému rozvoji společnosti. Pozornost bude také zaměřena na odpadové
hospodářství – na zkvalitnění nakládání s odpady, zvýšení podílu využívaných odpadů na
základě podpory odděleného sběru odpadů, na budování systémy na podporu odděleně
sbíraných a následně využívaných specifických druhů odpadů, snižování množství
odstraňovaných odpadů, atd.
Důraz je nutné také klást na rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
(zejména ve školství) jako nepřímého nástroje k podpoře zlepšování kvality životního
prostředí a prosazování udržitelného rozvoje, poněvadž ne všichni obyvatelé obce mají
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v současné době ekologické cítění, což se projevuje zejména spalováním komunálního
odpadu v domácnostech během topné sezóny.
Investice do ochrany a rozvoje životního prostředí jsou až na určité výjimky investicemi
dlouhodobými až generačními, nicméně investicemi nutnými pro zachování kvalitního
životního prostředí v kraji a pro zajištění ekologické funkčnosti a podpory samoregulačních
funkcí krajiny, která tak bude schopná se v budoucnu bez vnějších zásahů lépe vyrovnávat
s vnějšími vlivy, kterým v současnosti snadněji podléhá.
13.2.2.1 Revitalizace přírodního prostředí a obnova krajinných struktur, optimalizace vodního
režimu krajiny a s tím spojené snižování rizika povodní
Cílem tohoto opatření je posílit ekologickou stabilitu krajiny, a to zejména formou
vytváření a obnovy krajinných prvků a budováním územních systémů ekologické stability,
zastavit pokles biodiverzity, zvýšit retenční schopnost krajiny a tím celkově zlepšit přírodní
poměry. Vedle prvků majících v krajině nezastupitelnou funkci (ekologicky významné
krajinné segmenty tvořící kostru ekologické stability) budou podporovány zejména plochy,
které mají stabilizační funkci a vyznačují se velkou biologickou rozmanitostí (rybniční
rákosiny, remízky, meze, vlhké nivní louky, břehové porosty, apod.) a také historické krajinné
struktury (včetně polních cest).
Důraz bude kladen mj. i na obnovu přirozeného vodního režimu krajiny, na snížení
povrchového odtoku a eroze (vodní i větrné) v území, zvyšování akumulační schopnosti
krajiny a na omezování vzniku a dopadů rizikových situací, zejména povodní – obnovou a
revitalizací vodních ploch (rybníků, nádrží, apod.), úpravou koryt vodních toků (prováděnou
přírodě blízkým způsobem), budováním prostor umělé retence (poldrů) či staveb
k neškodnému odvedení mimořádných průtokových množství v korytech toků (hrází,
odlehčovacích ramen koryt), atd.
Aktivity navržené k dosažení tohoto opatření:
• Revitalizace vodních ploch – Dřevohostický les
• Revitalizace rybníka „Dračky“
• Obnova odkaliště u cukrovaru
13.2.2.2 Podpora regenerace urbanizované krajiny
Opatření je zaměřeno na udržitelný rozvoj sídel prostřednictvím zachování a zvyšování
počtu a rozlohy segmentů přírodního charakteru v zastavěných územích a na podporu
biodiverzity urbánních ekosystémů. Cílem je podporovat vznik a obnovu přírodě blízké
zeleně v sídelním prostředí, která umožní existenci ostrůvků relativně nenarušené přírody
v obci s převážně dekorační či izolační zelení (jako protiváhy umělého sídelního prostředí), a
obnovu a rozvoj funkčních ploch sídelní zeleně zlepšující kvalitu života obyvatel. Snaha bude
směřována zejména na podporu „páteřní“ sídelní veřejné zeleně, historických krajinných
prvků, na obnovu a ochranu zámeckého parku či výsadbu zeleně na místech odstraněných
starých zátěží, a to vždy s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů.
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Aktivity navržené k dosažení tohoto opatření:
• Rekonstrukce a úprava zámeckého parku
• Rekonstrukce a úprava vodního příkopu kolem zámku
• Rekonstrukce a výsadba aleje kolem zámku
13.2.2.3 Úspory energie, využívání obnovitelných zdrojů energie
Opatření je zaměřeno na výstavbu nových zařízení a rekonstrukci stávajících zařízení
s cílem zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny i
kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie (z biomasy, skládkového a kalového plynu,
bioplynu, apod.), a realizovat úspory energie. Za tímto účelem bude zejména podporováno
zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplením
obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměnou či rekonstrukcí výplní otvorů – oken,
dveří, apod.), využívání odpadního tepla (rekuperace), zavádění efektivnějších systémů
distribuce energií a environmentálně šetrných systémů vytápění objektů a ohřevu teplé vody,
a to jednak u staveb veřejného sektoru (např. v obecních objektech, ve školských budovách, v
ústavu sociální péče, apod.), a jednak u rodinných a bytových domů.
Aktivity navržené k dosažení tohoto opatření:
• Zateplení základní školy
• Zateplení mateřské školy
• Zateplení obecních nájemních bytů
• Výstavba fotovoltaické elektrárny – solární ohřev teplé vody
13.2.2.4 Zkvalitnění nakládaní s odpady a jejich nové materiálové či energetické využití
S cílem zkvalitnit nakládání s odpady bude pozornost zaměřena jednak na zavádění
systému odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady, a také hlavně na pořízení
techniky a výstavbu nových zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, především na jeho
třídění a recyklaci, se snahou maximálně využívat odpad jako náhradu primárních přírodních
zdrojů, a tím přispět ke zvýšení podílu využívaného a druhotně zpracovaného odpadu nad
odpadem odstraněným.
Aktivity navržené k dosažení tohoto opatření:
• Výstavba kompostárny na využití biologického odpadu
• Výstavba bioplynové stanice v areálu ZD Dřevohostice pro zpracování bioodpadu
• Výstavba sběrného dvora
13.2.2.5 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu (EVVO)
Opatření je zaměřeno na rekonstrukci stávajících nevyužívaných objektů nebo výstavbu
nových za účelem vzniku center, středisek a poraden pro environmentální vzdělávání,
poradenství a osvětu s cílem zabezpečit plošnou dostupnost kvalitních informací o životním
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prostředí a udržitelném rozvoji či zabezpečit kvalitní infrastrukturu (materiální, technické a
provozní zázemí) pro realizaci programů environmentálního vzdělávání a environmentální
poradenství pro diverzifikované cílové skupiny. Z těchto důvodů bude pozornost také
věnována technickému vybavení těchto zařízení (center, středisek a poraden) a na tvorbu
odborných materiálů a pomůcek pro EVVO.
Aktivity navržené k dosažení tohoto opatření:
Středisko environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty – ekoporadna pro širší územní celek

13.3 Ekonomický rozvoj
K naplnění tohoto strategického cíle byly stanoveny 2 priority, k jejich dosažení se
přispěje za pomocí 5 opatření:
13.3.1 Rozvoj cestovního ruchu
Jedním z rozhodujících faktorů úspěšnosti obce v oblasti cestovního ruchu je šíře
nabídky a kvalita infrastruktury cestovního ruchu. Významně ovlivňují spokojenost
návštěvníků a působí na jejich rozhodování, zda dané území ještě někdy příště navštíví. Jak
již bylo řečeno výše, v Dřevohosticích je nevyhovující (kvalitativně i kvantitativně) základní
materiální vybavenost turistické infrastruktury. Absence veřejně přístupných ubytovacích
zařízení, nedostatečná kvalita doprovodných a doplňkových služeb cestovního ruchu,
neuspokojivý počet zařízení (hlavně kulturních a společenských) a aktivit pro trávení volného
času a nedostatek alternativních atrakcí a atraktivit pro turisty v případě špatného počasí,
způsobuje, že většina návštěvníků a turistů tímto územím pouze projede či se zastaví jen na
krátký čas.
Z popisu stavu problematiky infrastruktury cestovního ruchu v obci Dřevohostice je
zřejmé, že se obec v rámci této priority bude do budoucna orientovat zejména na opravy a
rekonstrukce místních kulturních památek se snahou o jejich celoroční využití, vybudování
nových ubytovacích kapacit, vybavení regionu infrastrukturou potřebnou pro sportovní,
kulturně-společenské a rekreační vyžití (zde je zřejmá vazba na prioritu Rozvoj lidských
zdrojů) a na produkty spojené s aktivními pobyty (pěší a cyklo turistikou) či rozvojem
venkovské turistiky. Je třeba mít stále na paměti, že z rozvoje nabídky a kvality infrastruktury
cestovního ruchu, jenž bude v souladu s tendencemi trvale udržitelného rozvoje, budou mít
prospěch nejen návštěvníci regionu, ale také místní obyvatelé.
Slabá úroveň propagace a informovanosti o možnostech a nabídce obce v oblasti
cestovního ruchu (např. chybí kvalitně zpracované aktuální propagační materiály) a zřejmá
absence cílené a koordinované nabídky produktů cestovního ruchu zaměřená na různé cílové
skupiny dává tušit, že obec se také zaměří na promyšlený, kvalitní a cílený marketing se
snahou se dostat do širšího podvědomí co největšího počtu potenciálních návštěvníků a
turistů. Hlavními propagačními nástroji se stanou především nové propagační a informační
materiálů (mapy, letáky, brožury, apod.) a webmarketing, stejně tak bude v obci vytvořeno
nové turistické informační centrum. Celá propagační a prezentační koncepce obce bude mít
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vazbu na okolní významné turistické destinace a bude realizována v koordinaci s ostatními
obcemi regionu.
13.3.1.1 Oprava a rekonstrukce nemovitých kulturních památek a obnova památek drobné
architektury
Smyslem opatření je pomocí oprav, obnovy a rekonstrukce kulturních památek přispět k
celkovému zlepšení jejich stavu a k zamezení dalšího chátrání a devastace s cílem nalézt
vhodné aktivity pro jejich celoroční využití, aby se pokud možno co nejvíce zapojily do
kulturního a společenského života obce. Jako vhodné se jeví budování nových stálých
výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké
aktivity a tradiční lidovou kulturu, či pořádání různých koncertů, výstav a dalších
společensko-kulturních akcí. Pozornost bude zaměřena jednak na nemovité kulturní památky,
které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a které zasluhují největší
ochranu, a jednak na památky drobné architektury a kulturní prvky obce.
Aktivity navržené k dosažení tohoto opatření:
• Rekonstrukce a oprava zámku
• Výstavba Muzea lidové kultury Hostýnského Záhoří
• Výstavba Hasičského muzea Mikroregionu Moštěnka
• Obnova památek drobné architektury a záchrana historických objektů v obci
13.3.1.2 Výstavba, modernizace a rekonstrukce ubytovacích a stravovacích zařízení
Vzhledem k poloze obce v blízkosti atraktivních turistických destinací (Hostýnských
vrchů, atd.) se opatření zaměří na novou výstavbu ubytovacích kapacit pro projíždějící turisty
a cykloturisty, ve snaze jim nabídnout pohodlné ubytování s patřičným komfortem a hlavně
za rozumnou cenu. Pozornost bude také věnována rekonstrukci, modernizaci a stavebním
úpravám stávajících stravovacích a občerstvovacích zařízení. Opatření přispěje k vyšší kvalitě
i rozsahu poskytovaných služeb cestovního ruchu v území, což napomůže k dosažení a
udržení dlouhodobé rentability a vytvoření příhodných podmínek trvale udržitelného
konkurenceschopného prostředí.
Aktivity navržené k dosažení tohoto opatření:
• Výstavba turistické ubytovny v areálu zámku
• Výstavba restauračního zařízení v objektu zámku
13.3.1.3 Propagační a informační materiály pro podporu cestovního ruchu v obci a jejím
okolí, vytvoření informačního centra
Smyslem je vytvořit soubor propagačních a informačních materiálů podávající
informace o samotné obci i jejím okolí, o jednotlivých zajímavostech, přírodních
atraktivitách, kulturních památkách, společensko-kulturních a sportovních zařízeních a
akcích, o volnočasových aktivitách, doporučených trasách na výlety, službách pro turisty
(možnosti ubytování, stravování, apod.), atd. Tyto materiály (informační letáky, brožurky,
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mapky, atd.) budou pokud možno vydávány také v jazykových mutacích a distribuovány co
největším počtem možných distribučních kanálů.
Pro návštěvníky a turisty bude také zřízeno certifikované turistické informační centrum,
které bude koordinátorem veškerých propagačních a prezentačních aktivit v obci a jejím
okolí. Bude nejen poskytovat informace návštěvníkům o regionu, prodávat suvenýry,
upomínkové předměty a turistické známky a poskytovat dostatečné množství kvalitních a
aktuálních propagačních materiálů, ale také vytvářet propagační a prezentační koncepci obce
s vazbou na okolní významné turistické destinace a v koordinaci s ostatními obcemi regionu.
Aktivity navržené k dosažení tohoto opatření:
• Vytvoření nových propagačních a informačních materiálů
• Zřízení turistického informačního centra
13.3.2 Rozvoj podnikatelského prostředí a podnikatelských aktivit, podpora malých a
středních podniků
Obec Dřevohostice je mj. charakteristická téměř nulovým počtem středních a velkých
podnikatelských subjektů, které by v obci vytvářely dostatečný počet pracovních příležitostí a
podílely se výrazným způsobem na stabilizaci místní ekonomiky. Velká část obyvatel je tak
závislá na pracovním trhu nedalekých měst (zejména Přerova a Bystřice pod Hostýnem) a na
každodenní vyjížďce do zaměstnání. V důsledku stárnutí populace a zvyšujícího se podílu
osob v poproduktivním věku, čili osob ekonomicky neaktivních, mj. dochází k dlouhodobému
poklesu ekonomické aktivity obyvatel. Také absence systému společné podpory a motivace
rozvoje malého a středního podnikání, nedostatečná podpora začínajících firem a nedostatek
vhodných ploch a objektů připravených k podnikatelským aktivitám obci v současné době
neumožňuje efektivně využívat svůj veškerý rozvojový potenciál.
Tato priorita je obecně zaměřena na posílení ekonomické a sociální soudržnosti a
vytváření příhodných podmínek trvale udržitelného konkurenceschopného prostředí tohoto
území. Jeho posláním je prostřednictvím rozvoje podnikání a zlepšení celkového
podnikatelského klima podpořit celkový hospodářský rozvoj obce, přispět ke stabilizaci
zdejšího podnikatelského prostředí a napomoci rozvoji stávajících podnikatelských subjektů,
a také se snažit do regionu přilákat nové investory a tím přispět k rozšíření ekonomické
základny regionu o konkurenceschopné podnikatelské subjekty, následkem čehož dojde mj.
ke zvýšení zaměstnanosti, která je jedním z nejdůležitějších ukazatelů celkového
ekonomického a sociálního rozvoje obce, a k růstu životní úrovně místního obyvatelstva.
Většina aktivit a investic je prováděna podnikatelskými subjekty, samotná Obec nemá
příliš mnoho příležitostí, jak bezprostředně ovlivnit podnikatelské aktivity, přesto se její
představitelé a zástupci budou snažit vytvářet vhodné podmínky pro realizaci investičních
záměrů podnikatelských subjektů, a to zejména zajištěním komplexních služeb
(poradenských, informačních, propagačních, atd.) pro malé a střední podniky i velké
investory a případně i podporou při zajišťování vhodných podnikatelských nemovitostí
(objektů či ploch) pro ekonomické aktivity. Zástupci veřejné sféry se taktéž budou podílet na
aktivním utváření vzájemných funkčních, více či méně formálních, vazeb (veřejněsoukromého partnerství) za účelem pozitivní intervence směrem k soukromé sféře, což
vyplývá ze vzájemné „potřebnosti“ veřejné a soukromé sféry.
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Dobře fungující podnikatelská infrastruktura, stejně jako vhodné motivační podmínky,
zajistí obci do budoucna dobrý předpoklad pro stabilizaci hospodářství a efektivní rozvoj
místní ekonomiky, což bude mít díky multiplikačnímu efektu řadu dalších pozitivních dopadů
na široký region.
13.3.2.1 Poskytování informačních a poradenských služeb pro rozvoj podnikání, spolupráce
mezi subjekty veřejné a soukromé sféry
Jednotlivým podnikatelským subjektům (stávajícím, nově vznikajícím či příchozím) i
potenciálním zahraničním investorům budou poskytovány aktuální informace (o možnostech
a podmínkách podnikání v obci, možnostech získání finančních prostředků z fondů EU a ČR,
atd.), poradenské, vzdělávací a asistentské služby s cílem napomoci rozvoji
konkurenceschopného podnikatelského prostředí a zvýšit celkový zájem o investice v obci.
Obec bude také pravidelně informovat podnikatele o vlastních rozvojových záměrech, hledat
možnosti vzájemné (trvalé a systematické) spolupráce, prohlubovat zainteresovanost
podnikatelských subjektů na celkovém rozvoji venkova a v neposlední řadě také vytvářet
atmosféru vzájemné důvěry a porozumění.
Aktivity navržené k dosažení tohoto opatření:
• Vznik podnikatelského fóra
• Vznik on-line poradenství pro jednotlivé podnikatelské subjekty pomocí internetu
13.3.2.2 Rozvoj podnikatelských aktivit
V rámci tohoto opatření budou podporovány veškeré podnikatelské aktivity na
území obce, včetně výstavby, rekonstrukce, regenerace, rozvoje či rozšiřování
podnikatelských nemovitostí (budov, objektů a ploch), s cílem podpořit růst
konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru, zvýšit zájem o podnikání v obci, zajistit
dostatek pracovních příležitostí a přispět tak ke snížení nezaměstnanosti. Upřednostňovány
budou aktivity, které budou co nejefektivněji využívat místních přírodních a surovinových
zdrojů a také potenciálu obnovitelných a alternativních zdrojů energie či svým zaměřením
přispějí k celkovému snižování energetické náročnosti výroby. V souladu se zásadami trvale
udržitelného rozvoje bude taktéž podporován rozvoj řemesel a řemeslné výroby, stejně jako
rozvoj mimoprodukčních forem zemědělství.
Aktivity navržené k dosažení tohoto opatření:
• Rekonstrukce areálu firmy Bioma Dřevohostice, a.s., podpora nových i stávajících
podnikatelských aktivit v areálu (např. firmy Z&Z Dřevohostice s.r.o.)
• Rozšíření objektu firmy DSD - Dostál, a.s.
• Přemístění stávající čerpací stanice pohonných hmot a výstavba nové na okraji obce
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