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Zastupitelé obce Vernéřovice na svém zasedání schválili strategický dokument
Strategický plán rozvoje obce Vernéřovice na období 2022 – 2032,
usnesením 3/2022 bodem č. 1. Jedná se o základní plánovací dokument a
zároveň nástroj pro řízení rozvoje obce na uvedené období.
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1 ÚVOD
Podle zákona o obcích, č. 128/2000 Sb. je program rozvoje obce základním
plánovacím dokumentem obce. Strategický plán rozvoje obce Vernéřovice bude
tedy hlavním nástrojem řízení rozvoje obce Vernéřovice na nadcházející roky.
Strategický plán formuluje představy o budoucím vývoji Vernéřovic na základě
analýzy současné situace. Strategický plán také navrhuje konkrétní aktivity,
které pomohou tyto představy úspěšně uskutečnit. Hlavním smyslem tohoto
dokumentu je napomáhat zaměstnancům i zastupitelům města s řízením
rozvojových činností (při rozhodování zastupitelstva, při přípravě projektů, při
tvorbě rozpočtu). Strategický dokument dále zvýší připravenost obce k podání
žádostí o dotační podporu, čímž pomůže Vernéřovicím se získáním vnějších
finančních prostředků. Dalším, avšak neméně důležitým úkolem dokumentu, je
informování

veřejnosti a podnikatelských subjektů v obci o směřování obce v

příštích letech.
Strategický rozvojový plán je zpracováván na střednědobý časový horizont, tj.
na

10 let. Plánovacím obdobím dokumentu jsou roky 2022–2032. DSO

Broumovsko

je

realizátorem

projektu

s

názvem:

“DSO

Broumovsko

–

profesionalizace veřejné správy a zpracování strategických a koncepčních
dokumentů, reg. č. projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014436 v rámci
výzvy č. 092 v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), který je
finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen
na vzdělávání úředníků a volených zástupců jednotlivých obcí, na tvorbu
strategických

a

koncepčních dokumentů jednotlivých členských obcí DSO

Broumovsko, a na vytvoření strategického dokumentu samotného DSO. Na
zpracování

strategického plánu rozvoje obce Vernéřovice se podíleli starosta,

vybraní zaměstnanci obce, zastupitelé obce a zástupci DSO Broumovsko. Všichni
zúčastnění měli možnost vyjádřit svůj názor na nynější situaci a formulovat své
představy o budoucím vývoji Vernéřovic. Začátek spolupráce při sestavování
dokumentu je datován na říjen 2020. Obyvatelé obce se zapojili do tvorby
strategie prostřednictvím pracovních skupin sestavených ke strategickým plánům
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a formou dotazníkového šetření.
Strategický plán a koncepce DSO Broumovska je v souladu se strategií rozvoje
Královéhradeckého kraje. Vize Královéhradeckého kraje, tj. „Královéhradecký kraj
– místo pro kvalitní život“, se promítá do cílů samotné obce a navazuje na ni.
Výchozí podmínky, totiž rovnoměrný rozvoj měst a obcí, vysoká kvalita života
obyvatel, posilování konkurenceschopnosti a vzdělanostní struktury regionu, jsou
integrovány do strategického plánu. Strategický plán obce Vernéřovice je tak v
souladu s nadřazenými strategiemi rozvoje.
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2 ANALYTICKÁ
ČÁST
Účelem analytické části je popis současné situace ve Vernéřovicích. Na základě
poznatků a zjištěných pozitivních, resp. negativních stránek obce lze vyvodit
závěry a stanovit budoucí kroky významné pro rozvoj obce. Na základě výsledků
analytické části bude formulována návrhová a implementační část tohoto
dokumentu.

2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
Charakteristika obce obsahuje komplexní zhodnocení současné situace v obci.
Kapitola se zabývá hlavními rozvojovými problémy obce a také

definuje jejich

příčiny. Analýza obce je zasazena do prostorového kontextu.

Obec Vernéřovice leží ve Východních Čechách, v Královéhradeckém kraji. V rámci
kraje

bychom

ji

nalezli

v

okrese

Náchod,

v

blízkosti

Broumova

a

Adršpašsko-teplických skal.

2.1.1 Historický vývoj
Obec Vernéřovice byla založena jako ves lánového typu emfyteutickým právem za
kolonizace Broumovska ve druhé polovině 13. století. Poprvé se v písemných
pramenech připomíná kolem roku 1351 pod názvem “Wernhirsdorf”. Byla patrně
založena německým lokátorem Wernerem (Wernhirem), který patrně pocházel ze
sousedního Slezska. Tato poddanská ves ležící mezi broumovským klášterním
panstvím a územím rodu erbu třmene byla původně v držení vládyckých rodů.
Teprve roku 1434 se stala majetkovou součástí broumovského kláštera, když ji
7

spolu se sousedními vesnicemi Vižňovem a Meziměstím prodali bratři Johnové
tehdejšímu opatu Heřmanovi. Ještě v průběhu následujícího století byla klášterem
vedena jako občanská majetková zástava.

K datu 1484 se tato osídlená lokalita uváděla v písemných pramenech již jako
Německé Vernéřovice. V rámci celého klášterního panství bylo postupně zavedeno
poměrně prosperující zemědělské hospodářství a zdejší poddanská ves (obdobně
jako ostatní poddanské vsi na celém panství) se stala hospodářskou zásobárnou
broumovského kláštera. Podle tzv. Hesseliova urbáře z roku 1676 bylo ve
Vernéřovicích evidováno celkem 27 rolníků a 25 chalupníků, kteří odváděli peněžní
dávky na sv. Jiří a sv. Michala a rovněž odváděli tzv. lesní peníz, tj. dávka z užívání
lesa. K datu 1833 měly Vernéřovice celkem 168 domů a 1045 obyvatel. Stály zde
farní kostel sv. Michala, škola, dvůr a 2 mlýny. Obyvatelé se živili zemědělstvím, v
zimě ručním tkalcovstvím a přádelnictvím. Představenými obce byli tehdy rychtáři,
na Broumovsku zvaní šolcové, kteří žili na rychtách (šolcovnách) a ve vesnici
zajišťovali tzv. nižší soudnictví, zejména agendu majetkoprávní a přestupky.

Původní kostel se ve Vernéřovicích poprvé v písemných pramenech připomíná k
roku 1412. V roce 1540, za opata Matyáše, byl vystavěn dřevěný kostel sv.
Michala, jenž byl do roku 1587 podřízen ruprechtické faře a v roce 1589 se stal
samostatným farním kostelem. Po třicetileté válce, cca od poloviny 17. století,
naopak spadaly do jeho obvodu sousední vsi Bohdašín, Ruprechtice, Jetřichov a
Vižňov. Za opata Tomáše Sartoria byl v roce 1683 rozšířen a za opata Otmara
Zinkeho byl v letech 1719 - 1720 přestavěn do dnešní podoby.

Nejstarší zpráva o původní škole pochází z roku 1582; r. 1716 byla zřízena nová
školní budova v podobě přízemní dřevěné stavby. O sto let později, v roce 1816
byla přestavěna v kamennou stavbu.

Správní reorganizací v letech 1849 - 1850 byla zrušena feudální správa a
Vernéřovice se staly samostanou obcí s vlastním úřadem. Administrativně byly
zařazeny do územního obvodu okresního hejtmanství i okresního soudu v
Broumově. Namísto rychtářů se novými - podle obecního zřízení z roku 1864 - stali
již volenými představiteli obce starostové.

Díky zřízení železniční trati Choceň - Meziměstí - Broumov v roce 1875 se tento
poměrně chudý kraj začal zprůmyslňovat. Zejména v sousedním Meziměstí vyrostly
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velké textilní závody firem Walzel a Schroll. Ve zdejší obci fungovali běžní
živnostníci (pekaři, řezníci, ševci, truhláři, kováři, krejčí atd.) a obchodníci.
Lidnatost obce vykazovala podle úředního sčítání stagnující tendenci: r. 1850 1112 osob, r. 1869 - 1268 osob, r. 1880 - 1207 osob, r. 1900 - 1349 osob, r. 1921 1200 osob, r. 1930 - 1081 osob. Většina obyvatelstva (cca 80 - 90 %) byla
německé národnosti.

Poměrně intenzivně se zde (na základě spolkového zákona z r. 1867) rozvíjel
kulturní a spolkový život. V roce 1879 zde byl zřízen sbor dobrovolných hasičů (pod
patronací obecního úřadu); ten až do roku 1938 vyvíjel velice aktivní činnost. Dále
zde fungovaly tyto spolky: Spolek válečných veteránů, Německý tělocvičný spolek
“Jahn”, Dělnický tělocvičný a sportovní spolek, Společenský spolek “Eiche”, Pěvecké
a divadelní sdružení “Frohsinn”, Hudební kapela a Jazz-Band, Katolický lidový
spolek, Dělnický spolek sociálně demokratický, Spolek “Egid” a Spolek “Tawe”.

V polovině třicátých let došlo k vzestupu henleinovské SdP ve zdejším pohraničí.
Tzv.

mnichovskou

dohodou 30. září 1938 bylo odtrženo pohraniční území

Československa, tzv. Sudety, které byly přičleněny k nacistickému Německu. Tato
územně - správní změna se výrazně dotkla obce Vernéřovice. Místní občané získali
státní občanství německé říše; muži museli nastoupit na frontu a ženy do výroby.
Po pádu Německa v květnu 1945 bylo odtržené území vráceno zpět do historických
hranic československého státu. Tzv. Postupimskou dohodou doznala zdejší oblast v
průběhu let 1945 - 1946 další výraznou změnu. Původní obyvatelé německé
národnosti byli odsunuti a zdejší krajinu osídlili čeští přistěhovalci z vnitrozemí. V
pohraničí byly ustaveny místní správní komise, v průběhu r. 1946 přeměněné na
místní národní výbory. V průběhu r. 1960 došlo k místní změně, když se MNV
Vernéřovice sloučil pod sousední MNV Březová. Tento stav trval až do roku 1985,
kdy v rámci další územní integrace byl MNV Březová přičleněn pod střediskovou
obec MěNV Meziměstí. Po pádu v průběhu let 1990 - 1991, se zdejší obec Vernéřovice - osamostatnila ve vlastní samosprávu.

2.1.2 Poloha obce a vnější vztahy
Obec Vernéřovice leží ve Východních Čechách. Spadá do okresu Náchod a náleží
pod Královéhradecký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město
Broumov. Obec Vernéřovice se rozkládá asi 30 km severně od Náchoda, 10 km
severozápadně od města Broumov. Obec geograficky a turisticky řadíme do
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Kladského pomezí. Obec je vzdálena přibližně 3 km od polských hranic. Správní
území obce má celkovou rozlohu 941 ha. Katastr obce se nachází v nadmořské
výšce 453 m.n.m. Území této obce aktuálně obývá 326 obyvatel (k 31. 12. 2020).

Zdroj: mapy.cz. Katastrální území obce Vernéřovice.

V blízkém sousedství Vernéřovic se nachází několik obcí. Na sever od obce
Vernéřovice se nachází státní hranice s Polskem. Na východ od Vernéřovic leží
obce Meziměstí a Jetřichov. Na západě sousedí s Bohdašínem, katastrem města
Teplice nad Metují a nedalekým Adršpachem. Zhruba 30 km jižně od Vernéřovic
se nachází město Náchod a 66 km na jih krajské město Hradec Králové.

Obcí prochází silnice III. třídy (III/3023), kterou je spojena na jedné straně s
městem Meziměstí a obcí Bohdašín a Teplice nad Metují.

Obec je součástí Dobrovolného svazku obcí Broumovsko, MAS Broumovsko+,
Svazu měst a obcí ČR a Euroregionu Glacensis. Tento plán je zpracován v rámci
projektu na aktualizaci a realizaci strategických a koncepčních dokumentů, svým
vyzněním zapadá do celého rámce a vize rozvoje regionu Broumovsko.
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Obec

Vernéřovice

je

situována

v

příhraniční

oblasti

s

Polskem,

v

Královéhradeckém kraji. Poloha v těsné blízkosti hranice vytváří specifické
podmínky pro přeshraniční spolupráci a tato spolupráce je v celém regionu
poměrně aktivní – je realizována celá řada projektů, zaměřená převážně na
rozvoj

cestovního ruchu, budování nových turistických atraktivit a prvků

občanské vybavenosti.

2.1.3 Přírodní podmínky
Obec je geograficky středem severní části Broumovského výběžku a území
Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Je styčným územím Královéhradeckého
kraje České republiky s Polskou republikou. Geomorfologicky se jedná o kotlinu
Vernéřovického potoka, z níž se na sever ke státní hranici zvedá vršek Sokol
(504,4 m.n.m.), západní hranici formuje od severu Buková hora (630,6 mnm.),
hřeben Nad Studánkou a Mračný vrch ( 586,5 m.n.m.), od jihu pak údolí pod
Příkrou strání s vrcholem Hřebenáč (601,2 m.n.m.) až po potok protékající obcí
Březová a vtékající ve východní části do Vernéřovického potoka. Vodní hranici od
východu k severu uzavírá dolík pod Jiráskovou čtvrtí, vršek Nad Starostínem a až
po státní hranici řeka Stěnava. Vernéřovický potok je svodnicí všech povrchových
vod z údolí. Vzhledem k častým rozlivům při velkých vodách byly trasa i koryto
potoka na konci 80. let minulého století ve dvou etapách upraveny. Tyto úpravy
vyhovují hydrotechnicky (k vybřežení vod z koryta v zastavěném území obce už
nedochází), jsou však velmi necitlivé krajinářsky a ekologicky (z přírodního potoka
se stala mrtvá regulovaná strouha). Nicméně povodňová rizika rázovou dotací
Stěnavy zůstávají.

Na území zasahuje Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) a jsou zde
plochy regionálního a místního systému ekologické stability. V těsné blízkosti
Vernéřovic se nachází Národní přírodní rezervace Teplické skály. Jedná se o skalní
město s výraznými souvislými skalními stěnami. Od menšího Adršpašského
skalního města je tato oblast oddělena hlubokou Vlčí roklí. Teplické skály jsou
zpřístupněny prohlídkovým okruhem (délka 6 km).
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Ze severu je obec ohraničena pásem Javořích hor, na které navazují na polské
straně Góry Kamennie a dále pak Góry Sowie. Většinou zalesněné, k jihu příkře
spadající pásmo Javořích hor, je přibližně 25 km dlouhé. Dalšími vrcholy Javořích
hor jsou: Široký vrch a následně východním směrem výraznější kopce, jejichž
rozsochy se sbíhají ke Stěnavě: Hraniční vrch, Jelení vrch, Jedlový vrch a
Ruprechtický Špičák. Javoří hory chrání Broumovskou kotlinu ze severu a tvoří
malebnou kulisu krajině, kterou protéká Stěnava. Po hřebenu Javořích hor prochází
státní hranice s Polskem.

Na jihovýchod od obce leží hřeben Broumovských a Polických stěn, které na polské
straně přechází v Národní park hor Stolových, jehož součástí jsou tři přírodní
rezervace: Velká Hejšovina, Bludné skály a Batorowské rašeliniště.
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2.2 OBYVATELSTVO
V současnosti žije ve Vernéřovicích celkem 326 obyvatel, z toho 171 mužů a 155
žen. Průměrný věk obyvatel obce je 42,5 let: panuje zde téměř shoda s
průměrným věkem ČR, který je 42,2 let. V porovnání s jinými obcemi Broumovska
řadíme Vernéřovice k populačně mladším. V grafu níže lze vidět, že ubývání počtu
narozených dětí v obci se zvyšováním seniorského věku vede k postupnému
zvyšování průměrného věku. Počet obyvatel od 0 - 14 let je 40, ve věkové
kategorii 15 - 64 je to 221 a nakonec obyvatel 65+ je v obci 65.

Tabulka 1: Stav obyvatel k 31. 12. 2020.
Zdroj: ČSÚ (2021): Veřejná databáze

Ve vývoji počtu obyvatelstva je vidět velký skok mezi lety 1930 – 1950, kdy probíhal
odsun německého obyvatelstva, čímž se počet obyvatel snížil takřka o polovinu z
necelých 1100 obyvatel v roce 1930 na 550 v roce 1950. Nejvíce obyvatel žilo ve
Vernéřovicích kolem roku 1910 - téměř 1400. Z této zalidněné a prosperující obce se
po odsunu obyvatelstva původního německého, stala obec, jejíž počet obyvatel spíše
klesá, v současných letech stagnuje. Problém vylidňování doposud řeší celá
příhraniční oblast, která se v současné době potýká s útlumem tradičních
průmyslových a výrobních odvětví a vyšší nezaměstnaností. Přispívá k tomu i horší
dostupnost větších sídel a časová náročnost dojíždění, která negativně ovlivňuje
dojíždění obyvatel za prací. Přesto lze očekávat jiný vývoj v tomto trendu vzhledem
k novým trendům v práci (home-office, částečný home-office atd.) i vzhledem ke
zvyšování atraktivnosti celého Broumovska.
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Graf 1: Pohyb obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869.
Zdroj: ČSÚ (2021): Veřejná databáze

V posledních letech se v obci stav obyvatel příliš nemění, dá se říci, že spíše
stagnuje. Počet narozených a zemřelých je téměř vyrovnaný (v roce 2020 se 4 lidé
narodili a 4 zemřeli; 12 osob se přistěhovalo, 12 vystěhovalo). Výjimkou je rok
2019, kdy se 13 osob do obce přistěhovalo, pouze 3 se vystěhovaly a také se
narodilo více dětí než zemřelo osob (4 narození ku třem zemřelým).
Pokud obec chce postupně pomoci trendu zvyšování obyvatelstva v obci a snižování
průměrného věku, je potřeba vytvořit takové podmínky, aby mladí lidé měli
motivaci zůstávat v obci či se do ní stěhovat a zakládat rodiny. Vzhledem k
dostupné infrastruktuře (v obci funguje školka i škola), je potřeba zaměřit se
zejména na dostupné bydlení. Stejně tak je nutné myslet na rostoucí skupinu
seniorů a jejich kvalitu života a přizpůsobit tomu nabídku služeb a dostupného
bydlení. V Královéhradeckém kraji a na Náchodsku byla situace od roku 2002

doposud stabilní a přírůstek byl v rovnováze s úbytkem obyvatelstva.
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Tabulka 2: Pohyb obyvatel ve Vernéřovicích v letech 2016 - 2020.
Zdroj: ČSÚ (2021): Veřejná databáze

Graf 2: Pohyb obyvatel ve Vernéřovicích v letech 2016 - 2020.
Zdroj: ČSÚ (2021): Veřejná databáze
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Podle predikce vývoje počtu obyvatel Královéhradeckého kraje, by měl počet
obyvatel kraje až do roku 2030 soustavně klesat. Předpokladem je, že na území
Broumovska do roku 2030 ubude asi 14,1 % obyvatel oproti současnému stavu. Je
otázkou, zda-li se tyto scénáře, předpokládající takto výrazný pokles obyvatelstva,
naplní. I vzhledem k situaci s pandemií Covid-19 (2020-2022) se spousta věcí
proměnila - týká se to přístupu k práci, vzdělávání, možnostem práce atd.; navíc
Broumov kandiduje na titul Evropské hlavní město kultury 2028, je tedy možné
očekávat zvrat ve vývoji počtu obyvatel Broumovska.

Obrázek 1: Změna celkového počtu obyvatel v %, 2017-2030
Zdroj: ČSÚ (2014): Prognóza vývoje obyvatelstva města a SO ORP Hradec Králové na období
2018-2050

Tabulka 3: Obyvatelstvo Vernéřovic podle nejvyššího ukončeného vzdělání.
Zdroj: ČSÚ (2021): SLDB 2011.
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Vzdělanostní struktura v obci ja následující: 60 osob dosáhlo základního vzdělání
(včetně neukončeného), 116 osob má střední vzdělání včetně vyučení (bez
maturity), 47 osob má úplné střední vzdělání s maturitou, 10 osob spadá do
kategorie nástavbové studium či vyšší odborné vzdělání. 16 osob v obci je
vysokoškolsky vzdělaných, což je poměrně nižší zastoupení oproti jiným regionům.
Nižší stav vysokoškolsky vzdělaných je dán mj. vzdáleností nejbližší státní vysoké
školy, která se nachází až v Hradci Králové. Tyto jevy jsou pro obce a menší města
typické. Lze konstatovat, že se obec Vernéřovice výrazně neodchyluje od průměru
jinde. Vzdělanost obyvatel není překážkou pro další rozvoj obce.
Obec

nemá

problémy

se

sociálně

vyloučenými

lokalitami,

s

výskytem

sociopatologických jevů, národnostními menšinami a ani se sociálně slabými
obyvateli či skupinami obyvatel. V obci žije většinově česká populace, dva Němci a
přechodně několik Holanďanů.
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2. 3

EKONOMIKA A SITUACE NA TRHU PRÁCE

Podle údajů z registru ekonomických subjektů bylo v obci Vernéřovice registrováno
celkem 88 podnikatelských subjektů (k 31.12.2021). Podniků se zjištěnou aktivitou
je v obci 40. Z hlediska zaměření ekonomických subjektů tvoří největší část
podniky zaměřené na zemědělství, lesnictví a rybářství (12), dále profesní,
vědecké a technické činnosti (5) a stavebnictví (4). Živnostníků je v obci 21,
zemědělských podnikatelů 8 a právnických osob 11.

Tabulka 4: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti. Zdroj: ČSÚ (2021): SLDB 2011

Dle posledního Sčítání lidí, domů a bytů z roku 2011 bylo v obci Vernéřovice
zaevidováno

celkem

138

ekonomicky

aktivních

občanů,

z

toho

104

byli

zaměstnanci, 13 osob podnikalo, 12 osob bylo nezaměstnaných. Ekonomicky
neaktivních bylo celkem 169 - z toho 78 jsou nepracující důchodci, 53 žáci,
studenti a učni. V obci se nachází 18 osob s nezjištěnou ekonomickou aktivitou.
Míra

nezaměstnanosti

v

okrese

Náchod

je

kolem

3,4

%

-

nejvyšší

v
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Královéhradeckém kraji. V periferních územích na okrajích administrativních hranic
některých ORP jsou obce, kde se podíl nezaměstnaných pohybuje v rozmezí 5-6
(někde i více) %. Jedná se zejména o obce v SO ORP Broumov, kde dochází ke
kumulaci různých faktorů, které ovlivňují rozvoj daného území – velikost obce,
dopravní dostupnost, struktura obyvatelstva, nabídka pracovních míst a další.

Z obce Vernéřovice v roce 2011 celkově vyjíždělo do zaměstnání či do škol 91
obyvatel, což je kolem 1/3 všech obyvatel obce. Do zaměstnání vyjíždělo 60 osob,
což je asi polovina všech ekonomicky aktivních obyvatel v obci. 51 dojíždí za prací
do jiné obce okresu / 2 do jiného okresu kraje. Mimo Královéhradecký kraj
vyjížděly do zaměstnání 2 osoby. 31 osob odjíždí do školy. Velká část obyvatel

dojíždí za prací do Broumova, Meziměstí a Adršpachu. V místě není větší
zaměstnavatel. Obec Vernéřovice v rámci zaměstnává několik pracovníků v rámci
veřejně prospěšných prací.

Tabulka 5: Vyjíždějící do zaměstnání a škol. Zdroj: ČSÚ (2021): SLDB 2011

Podnikatelské subjekty

V obci působí několik drobných podnikatelů, např. truhlářství, automechanik,
několik menších zemědělských podnikatelů (chov ovcí, včelařství, chov koní) a dvě
velké firmy – Provena a.s. s chovem prasat a Ekofarma Bošina (ekologický chov
dobytka a jatka; rovněž v prostorách farmy provozují farmářský obchod s vlastními
výrobky a výrobky jiných lokálních pěstitelů a chovatelů).
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2. 4

VYUŽITÍ PŮDY A ZEMĚDĚLSTVÍ

Rozloha katastrálního území obce Vernéřovice činí 941,03 ha. Z hlediska využití
území tvoří více než polovinu - 594,18 ha - zemědělská půda. Z celkové výměry
zemědělské půdy tvoří většinu orná půda (468,52 ha), trvalý travní porost (115,28
ha) a dále zahrady (10,39 ha). Celkem 346,84 ha tvoří nezemědělská půda, z toho
285,08 ha lesní pozemky, 4,34 ha vodní plochy. Z hlediska soběstačnosti a
dostupnosti přírodních zdrojů je na tom území obce Vernéřovice nadmíru dobře.
Zemědělská půda je zároveň hlavním ekonomickým pilířem obce - udržitelná péče
o ni by měla být základem dalšího rozvoje, obec silně podporuje ekologické
zemědělství.

Zastavěné plochy a nádvoří tvoří pouhých 9,81 ha z celkové rozlohy 941,03 ha
obce. To ukazuje na venkovský charakter území s velkým množstvím přírodních
ploch a nízkým podílem ploch zastavěných. Území obce je díky vysoké lesnatosti a
značnému podílu trvalých travních porostů a orné půdy vyvážené a přispívá k
hodnotnému krajinnému rázu.

Tabulka 6: Druhy pozemků (ha) v obci Vernéřovice k 31. 12. 2021. Zdroj: ČSÚ (2022): Veřejná
databáze.

Zemědělství ve Vernéřovicích je v současné době ve znamení ekologické výroby.
Podle počtu obhospodařovaných hektarů je největší místní podnik Ekofarma Bošina
(353 ha), která se zabývá dominantně pastevním chovem hovězího dobytka.
Součástí

farmy

jsou

i

malá

jatka.

Ostatní

drobní

zemědělští

podnikatelé
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obhospodařují své pozemky většinou také v ekologickém režimu (chov ovcí
Havrlant, ekofarma Vlkovi - včelařství a chov skotu, Mařačková, Oubrecht, Zuzula,
Zavadil). Výkrmna prasat firmy Provena a.s. umístěná na jihozápadním okraji obce,
je vedena v konvenčním režimu hospodaření. V současné době nevyužívá plně svoji
kapacitu.
Celkově je vliv zemědělství na životní prostředí a krajinu pozitivní a nedochází v
problémům. Režim ekologického hospodaření, který je na většině pozemků, takřka
vylučuje negativní dopady na životní prostředí. Velkokapacitní výkrmna prasat
dodržuje platné pravidla vyvážení kejdy a část produkce umísťuje do bioplynové
stanice.

Graf 3: Druhy pozemků v obci Vernéřovice k 31. 12. 2021. Zdroj: ČSÚ (2022): Veřejná databáze
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2. 5

CESTOVNÍ RUCH

Atraktivity cestovního ruchu – přírodní, kulturní a turistické cíle
Vernéřovice nepatří mezi hlavní cíle turistů, přesto nabízí několik možností, jak
využít klidného prostředí k rekreaci. Vernéřovice se mohou uplatnit jako vhodné
zázemí pro pobyt na Broumovsku. Výhodou je i poloha obce, která se nachází v
těsné blízkosti Adršpašsko-teplických skal.
Mezi poskytovatele ubytování patří manželé Albert a Hermina van Kampen z
Holandska, kteří ve Vernéřovicích provozují kemp. Zaměřují se převážně na
Holanďany, ale ubytování je využíváno i našinci. Mimo vlastní kemp poskytují ještě
ubytování v několika původních statcích.
V okolí bývalého poutního kostela na kraji lesa (Soulkostel Vernéřovice) na západě
obce, je v letních měsících provozován tábor pro děti. Místo hostuje také celou řadu
kulturních akcí alternativního střihu.
Část nemovitostí v obci majitelé využívají jako chalupy na rekreaci, případně je
individuálně pronajímají. Cestovní ruch je ovšem v obci spíše marginální. Část
návštěvníků navštíví kostel Sv. Michaela, který je s přilehlou farou dominantou
obce. Příležitost navštívit kostel využívají návštěvníci Broumovska zejména v letním
období, kdy se koná hudební festival Za poklady Broumovska. Přes Vernéřovice
vede cyklotrasa na Meziměstí.
Obec je ideálním východiskem pro pěší turistiku i cykloturistiku s dobrou
dostupností turistických atraktivit v okolí, jako je Broumovský klášter, Broumovské
stěny, Teplicko-adršpašské skalní město, Centrum Walzel v Meziměstí, Golf klub
Broumov, AQA Land Meziměstí apod.

Kulturní památky

Barokní kostel sv. Archanděla Michaela

Kostel je nedílnou součástí Broumovské skupiny kostelů. Nynější kostel, který za
svůj vznik vděčí opatu Otmaru Zinkemu, byl vybudován v letech 1719 - 1720,
respektive 1722, kdy se dokončovalo jeho vnitřní vybavení, zřejmě podle plánů
Kryštofa Dientzenhofera. Stavba je složena z eliptické lodi, k níž je připojena
sakristie (na východ) a věž (na západ). Průčelí jsou členěna meziokenními lizénami,
22

které tvoří svislé i vodorovné pásy vyplněné vrhanou omítkou. Na jižní straně byly
sluneční hodiny. Vchody jsou tři: hlavní pod věží, 1,56 m široký a 2,80 m vysoký,
pravoúhlý. Nad tímto vchodem ve štukovém orámování je bílá mramorová
šestihranná deska s nápisem: PRINCIPI, CAELESTIS, EXERCITUS, S. MICHAELI,
DEDICAT. 1719, O. A. B. To je v překladu: "Knížeti nebeských zástupů, sv.
Michaelovi, věnoval Otmar, opat broumovský". Boční vchod vede z jižní strany a
poslední do sakristie. Oba jsou pravoúhlé v kamenných ostěních. Uvnitř působí
jediná eliptická loď, 16 m široká a 26 m dlouhá, jako sál, do něhož ční 10 pilířů,
vystupujících ze zdi. Na vysokém náběhu je rovný strop hladce omítnut.
Polychromie vnitřku má modrošedou barvu s hnědými stínovanými archivoltami a
římsami, s šedou obloučkovou atikou s modrým průhledem ke stropu (naposledy
vymalováno v roce 1941). Sakristie je 5 m široká a 4 m dlouhá, zaklenuta valeně s
výsečemi. Zajímavostí interiéru je kruchta vyčnívající ve 3 obloucích do lodi. Ta je
přístupná z kostela dvěma dřevěnými schodišti a pokračuje v emporách, které jsou
3 po každé straně, nejsou pouze ve výklencích, v nichž se nachází oltáře. Empory i
kruchta jsou vroubeny zábradlím z čtyřbokých barokních kuželek. Na hlavním oltáři
je obraz od Ant. Felixe Schefflera: Zjevení sv. archanděla Michaela na hoře Gargano
v jižní Itálii. Po stranách sochy sv. archandělů Gabriela a Rafaela. Varhany byly
zrekonstruovány po r. 1990. Do roku 1916 měl kostel celkem 5 zvonů (4 ve zvonici
a 1 v lucerně), toho roku byly 4 z nich státem zrekvírovány. K zbylému přibyly roku
1924 nové dva zvony pořízené z dílny broumovského zvonaře Oktaviána Wintra.
Zvony byly opět zrekvírovány ve druhé světové válce, zůstal opět jeden zvon. Dnes
má kostel stále pouze jeden zvon z roku 1600 o průměru 105 cm a výšce 80 cm s
nápisem RUF MICH AN IN ZEID DER NOT SPRICHT DER HERR SO WILL ICH DICH
ERRETTEN UND DU SOLIST MICH PREISEN / ANNO 1600 (Zavolej mě v čase nouze,
říká Bůh, tak tě chci chránit a ty mě máš velebit). Dále jsou na zvonu uvedení
donátoři a jsou zde vyobrazeny znaky broumovského a břevnovského kláštera a
krucifux. Uvnitř kostela ve zdi lodi je zazděn renesanční náhrobek původně ze
hřbitovní zdi z pískovce, uprostřed vyhloubený s polychromovaným reliéfem
postavy muže hnědých vlasů a vousů, v modravých koženkách a šatě a hnědém
plášti. Jde o náhrobek vernéřovického šolce (rychtáře) Blasia Meissnera, který
zemřel v roce 1579 ve věku 41 let.
Vernéřovické zvony (detailní popis viz webové stránky obce)
Fara (v soukromém vlastnictví, nutná rekonstrukce)
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Poutní kostelík panny Marie u Vernéřovické studánky / Soulkostel
Novogotický poutní kostel panny Marie Pomocné u Vernéřovické studánky byl
postaven v letech 1892 - 1904. Staviteli byli úředně jmenováni August Teuber z
Teplic n. M. a Josef Schmidt z Broumova. 19. června 1898 byl slavnostně vysvěcen
a upevněn kříž na věž. Celý kostel byl pak vysvěcen až 15. 8. 1904. Stalo se tak na
Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Kostel vysvětil broumovský opat Bruno
Čtvrtečka. O údržbu a provoz poutního areálu se starali místní obyvatelé, členové
Studánčího výboru. Ti si ze svého středu vybírali tzv. opatrovatele. V roce 1916
zrekvírovala rakouská armáda zvony. Po válce se život na tomto poutním místě brzo
obnovil. Zánik však přinesla 2. světová válka a odsun obyvatel po ní. Kostel chátral,
nejcennější část inventáře – obraz Vernéřovické Panny Marie Pomocné – našel azyl
na faře ve Vernéřovicích. Areál kolem kostela rovněž chátral, zarůstal novým lesem.
Prodejní boudy byly později využity jako zázemí letních pionýrských táborů (dětské
tábory se zde konají dodnes). Objekt zchátralého kostela prodaly Vernéřovice
společnosti Strooikaasmusic, která jej poskytuje k hudebním a kulturním účelům.

Kultura
Kulturní a společenský život obce se realizuje většinou na sále v kulturním domě s
restaurací, na hřišti za obchodem a v Písáku. Kulturní sál prošel kompletní
rekonstrukci vnitřního vybavení na sále. Zahrnuje novou parketovou podlahu, nové
stoly a židle; nové plynové topení, které nahradilo staré naftové. Ke kulturnímu
životu obce patří koncerty pořádané v rámci festivalu Za poklady Broumovska v
místním kostele.
Základní umělecká škola Broumov má ve Vernéřovicích svou pobočku - v budově,
kde je zároveň sídlo Obecního úřadu, a pořádá koncerty svých žáků.
Majitelé bývalého poutního kostela (Soulkostel) na západě obce pořádají pravidelně
koncerty moderní a alternativní hudby, místo hostuje také festivaly a slouží pro
nahrávací

účely.

Obec

se

také

snaží

zprostředkovat

obyvatelům

návštěvu

divadelních představení v Meziměstí, Broumově, případně v jiných městech. Díky
dobré dopravní dostupnosti mají občané dobré spojení s kulturní nabídkou v
blízkých městech. Jedná se zejména o Broumov (Divadlo, Klášter, Muzea,
společenské a kulturní akce) a Meziměstí (Divadlo, Centrum Walzel).
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2.6 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
2.6.1 Zásobování pitnou vodou
Obec Vernéřovice je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu. Tento je
napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Meziměstí, který má celkem sedm
hlavních tlakových pásem. Vernéřovice patří do III. a IV. tlakového pásma. Pitná
voda je do obce dopravována litinovým potrubím DN 200 mm samospádem z
podzemního vodojemu 2 x 250 m3 z Dolních Teplic ( dno vodojemu je na kótě 515
m n.m. ). Vodojem je zásobován podzemní vodou z vrtu č. 9 v Teplicích nad Metují.
Přívodní potrubí je ve Vernéřovicích napojeno na zásobní řad DN 250 mm – hlavní
zásobovací řad IV. tlakového pásma. K zajištění vhodných tlakových podmínek v
tomto pásmu byl severně od obce vybudován přerušovací a zásobní podzemní
vodojem 2 x 250 m3 (dno vodojemu je na kótě 490 m n.m. ). Kvalita vody je po
hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou MZdr č. 376/2000 Sb., kterou se
stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

2.6.2 Kanalizace a čištění odpadních vod
Zásadním problémem Vernéřovic je nakládání se splaškovými vodami, obec nemá
centrální ČOV. Až na výjimky (v obci jsou vybudovány 4 domovní mikročistírny) jsou
sváděny do septiků a žump, i z těchto ale často bez předčištění do Vernéřovického
potoka.
Obec Vernéřovice nedisponuje žádnou splaškovou kanalizací ani centrálním či
skupinovým čištěním splaškových vod, ve východní části obce jsou provedeny
krátké úseky v podstatě povrchové kanalizace, které slouží pro odvodnění
komunikace III. třídy, souvisejících chodníků a zpevněných ploch prostřednictvím
uličních vpustí, zároveň však i splaškových vod ze septiků a žump přilehlých
pozemních staveb, a to do otevřeného koryta Vernéřovického potoka (celková délka
této kanalizace je cca 1 km, hloubka uložení je do 1 m, jedná se převážně o
zatroubené silniční příkopy). Ostatní úseky zpevněných i nezpevněných komunikací
jsou odvodňovány do terénu, místně splachem do potoka, na terénu končí až na
výjimky dešťové vody ze střech rodinných a bytových domů v obci. Problémem je,
že může docházet ke kontaminaci potoka únikem ropných látek, především ze
zemědělské techniky; zvláště v zimních měsících dochází k akumulaci srážkové vody
v uzavřených prohlubních komunikací, násobené dotací z přilehlých soukromých
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pozemků. Pro nakládání s dešťovými vodami předpokládá územní plán obce v
souladu s platnou legislativou na soukromých pozemcích krom vůči potoku nejníže
položených staveb důsledné řešení vsakem, na kumulovaných a frekventovaných
dopravních plochách (parkoviště u prodejny a hostince) osazení sorpčních vpustí.

2.6.3 Odpadové hospodářství
Obec

Vernéřovice

má

funkční

systém

třídění

odpadů,

který

na

základě

individuálního přístupu vede k nadprůměrnému množství vytříděného odpadu na
občana a nízkému množství směsného odpadu, který končí na skládkách.
Obec Vernéřovice dlouhodobě prosazuje individuální odpovědnost za tvorbu odpadů
a upřednostňuje placení za množství, nikoli placení poplatků na osobu. Tato politika
je podpořena ze strany obce dostatečným množstvím nádob na tříděný odpad.
Občané si kupují vývoz popelnice, když je potřeba, čímž se ovlivňuje množství
odpadu, které přes popelnice obec vyprodukuje. Dlouhodobě se obec nachází na
předních místech ve statistice třídění odpadů.
V roce 2021 získala obec Vernéřovice cenu za čistou obec (“Čistá obec 2020”)
Královéhradeckého kraje. Obec má v přepočtu na obyvatele nejvíce vytříděného a
nejméně komunálního odpadu.

Jak hodnotíte nakládání s odpady, třídění a recyklaci v obci?

Obrázek 2: Výsledky dotazníkového šetření. Vlastní zpracování.
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2.6.4 Vytápění
Zásobování teplem a teplou vodou je řešeno převážně z lokálních zdrojů a z
domovních kotelen na tuhá paliva nebo elektřinu. Celá oblast Broumovska má nižší
stupeň plynofikace. Pro řešené území není reálně dostupný žádný centrální zdroj
tepla, ani se na něm s žádným zdrojem neuvažuje. V obci není zaveden plyn.

2.6.5 Veřejné osvětlení

V obci se nachází veřejné osvětlení.

2.6.6 Dopravní obslužnost a infrastruktura
Obec má dobrou dopravní dostupnost. Přes Vernéřovice vede autobusová linka mezi
Broumovem a Adršpachem, případně Trutnovem, která poskytuje dostatečný počet
spojů. Nedaleké Meziměstí zase umožňuje vlakové spojení směrem na Náchod,
Trutnov a Broumov. Hromadná přeprava osob je zajištěna pouze autobusy smluvně
vázané společnosti, k dispozici jsou tři kryté autobusové zastávky. V pracovních
dnech je četnost spojů dostatečná, zejména v ranních a odpoledních hodinách jezdí
autobusy prakticky každou půlhodinu. O víkendu jezdí pouze několik spojů za den.
Silnice II. a III. třídy prochází celým Broumovským výběžkem a na silnici I. třídy se
lze napojit v Náchodě (vzdálenost cca 35 km). Nejbližší rychlostní komunikace nebo
dálnice je za Jaroměří: D11 nebo R35 (vzdálenost cca 80 km).
Jak hodnotíte dopravní obslužnost v obci?

Obrázek 3: Výsledky dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.
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Železniční doprava
Nejbližšími železničními zastávkami jsou pro různé části obce a různé typy
vlakových spojů srovnatelně Bohdašín, Březová a hlavně Meziměstí na čerstvě
rekonstruované trati Choceň – Náchod – Teplice n. M. – Meziměstí; případně
Broumov.

Místní komunikace
Dopravní zátěž obce je vcelku malá, tvořena hlavně osobními vozy obyvatel obce,
přestože je obec průjezdná směrem na Meziměstí. Jedná se o silnici č. 3023, která
začíná v Teplicích nad Metují a napojuje se na silnici č. 302 dále směr
Hejtmánkovice a Broumov.
Jak hodnotíte místní komunikace včetně chodníků?

Obrázek 4: Výsledky dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

Turistické trasy a cyklotrasy
Obec se nachází v turisticky vyhledávané oblasti, díky atraktivitě pískovcových skal
a

přírodních

a

kulturních

památek.

Lákadlem

pro

turisty

jsou

zejména

Adršpašsko-teplické skály, Jiráskovy skály, Ostaš a skalní a horské útvary
česko-polského přihraničí. Z obce lze po žluté turistické trase dojít přes Bukovou
horu do Teplic nad Metují, pokračovat dále do Zdoňova a na Křížový vrch.

28

Zdroj: mapy.cz. Turistické trasy v blízkosti Vernéřovic.

Mezi cyklostezky mezinárodního a republikového významu patří:
∙ trasa č. 4000 – okruh Stěny. Mezinárodní trasa vede přírodními rezervacemi
okolo horských hřbetů se skalními útvary a vyhlídkami na obou stranách
česko-polské hranice,
∙ trasa č. 4001 – Vyhlídková cesta. Částečně sdílí trasu Stěny, vede více terénem
v oblasti NPD Broumovské stěny,
∙ trasa č. 4002 – Javoří hory. Trasa vede lesními cestami, nabízí krásné výhledy
do Broumovské kotliny a na pásmo Broumovských stěn i Javořích hor. Trasa může
navazovat na cyklotrasu č. 4020,
∙ trasa č. 4003 – Pánova cesta. Trasa se dá spojit s trasami 4000 a 4001,

z

Martínkovic dojedete do Ameriky v Křinicích pod Broumovskými stěnami a
pokračujete přes hřeben do obce Suchý důl,
∙ trasa č. 4020 – Stolové hory. Nejdelší cyklotrasa regionu spojuje lázeňská
města v Polsku s Adršpašsko - teplickými skalami. Trasa dlouhá 126 km, z toho 63
km v Polsku a 63 km v ČR.
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2.7 OBČANSKÁ VYBAVENOST
2.7.1 Bydlení
Obec Vernéřovice má dle Sčítání lidí, domů a bytů (dále jen SLDB) z roku 2011
bytový fond obce tvořen 136 budovami. Z toho bylo 128 rodinných domů a 7
bytových domů a 1 kategorie ostatní budovy. Fyzické osoby vlastní celkem 82
nemovistostí, ve spoluvlastnictví vlastníků bytů je celkem 8 budov - z toho 2
rodinné domy a 6 bytových domů. 1 bytový dům v obci patří fyzické osobě. V obci
je řada unikátních statků broumovského typu. Převážnou část zástavby tvoří
rodinné domky a hospodářská stavení.

Tabulka 7: Domovní fond. Zdroj: ČSÚ (2021): SLDB 2011

Jak hodnotíte možnosti pro výstavbu rodinných domů a kvalitu bydlení?

Obrázek 5: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.
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2.7.2 Školství
Obec Vernéřovice je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola (IČO 75016630). Ve Vernéřovicích je otevřena Základní škola – od prvního
stupně do páté třídy - v historické budově školy. Navýšení počtu žáků je možné aktuálně je ve škole kolem 13 dětí. Obec vnímá jako zásadní, že školka i škola
fungují. Děti díky tomu navazují společenské kontakty s vrstevníky přímo v obci a
nejsou zatěžovány dojížděním. Navíc se podílejí na společenském a kulturním životě
obce a budují si tak vztah k obci.
V budově se nachází i mateřská škola společně s kuchyní a jídelnou pro děti a
zaměstnance školy a školky. Ředitelka příspěvkové organizace a vedení obce si
kladou za cíl udržet dlouhodobě vynikající úroveň výuky a zajistit dětem a
pedagogům

co

nejlepší

podmínky.

Na

financování

příspěvkové

organizace

zastupitelstvo obce uvolňuje takřka čtvrtinu rozpočtu. V současné době je školka i
škola

relativně

dobře

vybavená.

Pro

děti

a

zaměstnance

slouží

nově

zrekonstruovaná kuchyně a jídelna. Ve škole i školce byla vyměněna okna a
rekonstruované sociální zařízení. Do budoucna je plánovaná výměna krytiny na
střeše budovy školky. Obec ve spolupráci se školou postupně doplňují vybavení
školní zahrady a zahrady ve školce nákupem herních prvků.

Jak hodnotíte kvalitu vzdělávání v ZŠ a MŠ?

Obrázek 6: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.
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2.7.3 Zdravotnictví
Za zdravotnickými službami musí obyvatelé dojíždět. Nejčastější a nejbližší je
Broumov, kde jsou dostupné základní ordinace (v rámci polikliniky či soukromé
ordinace lékařů) a pohotovosti. Nemocnice v Broumově je vybavena lůžky pro
následnou péči; nachází se zde oddělení interny. V Broumově (cca 5 min, 4 km) je i
výjezdové pracoviště Rychlé záchranné služby. Nejbližší nemocnice je v Náchodě.
Dostupná zdravotní péče je i v Meziměstí.
Jak hodnotíte dostupnost zdravotní péče?

Obrázek 7: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

Sociální služby
Specializované zařízení sociálních služeb v obci není. Senioři mohou využívat
zvýhodněného stravování (nebo odběr obědů) přímo ve školní jídelně.
Sociální služby v obci Vernéřovice jsou zajišťovány pomocí síti sociálních služeb
Broumovska. Příspěvková organizace města Broumova zajišťuje sociální služby
občanům Broumovska v jejich složitých životních situacích. Centrum sociálních
služeb Naděje zaštiťuje v současnosti 4 registrované sociální služby:
∙ Domov pro seniory
∙ Pečovatelská služba
∙ Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
∙ Odborné sociální poradenství

32

2.7.4 Organizace, sport a spolky

Kulturní a společenský život v obci je pestrý. Je založený na aktivitě většího počtu
lidí. Zastupitelstvo obce organizuje akce a finančně se podílí na přípravě většiny
akcí, které se ve Vernéřovicích konají. Na společenském životě obce se podílejí
důchodci z Klubu důchodců, místní hasiči, fotbalisté a školka a škola. Vlastní akce
pořádá také Ekofarma Bošina, místní myslivci a příznivci motorek. Přehled
jednotlivých akcí je dostupný na obecních stránkách. Sportovní aktivity obce se
soustředí kolem minifotbalu. Na obecním hřišti se pořádá pravidelně turnaj a pod
hlavičkou obce se zapojuje tým do okresních soutěží. Dále se na hřišti za obchodem
hraje nohejbal, košíková a mladá generace nacvičuje skateboard. Vernéřovické
družstvo se pravidelně účastní hasičských soutěží, občané jsou aktivní v družstvech
stolního tenisu a juda. Pravidelně obec pořádá šachový turnaj. Tyto aktivity
podporuje obec ze svého rozpočtu.

Jak hodnotíte úroveň sportovního vyžití?

Obrázek 8: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

Spolky
Klub důchodců
SDH
Fotbalisté
Myslivecký spolek
Motorkáři
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Jak hodnotíte úroveň kulturního vyžití?

Obrázek 9: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

2.7.5 Služby
V obci funguje pošta, která sídlí v budově bývalé fary u kostela sv. Michaela
Archanděla v centru obce. V obci funguje obchod se smíšeným zbožím a pravidelně
je otevřená restaurace, kterou aktuálně (2022) provozují Němci. Obchod i
restaurace slouží mimo svou hlavní úlohu také k neformálnímu setkávání obyvatel.
Obchod na farmě Bošina je farmářským obchodem, který nabízí lokální produkci
vlastní i jiných drobných producentů. Obecní hostinec a kulturní sál se zázemím ve
spojených objektech v centru obce je po částečné rekonstrukci. K tomuto zařízení
přísluší dlážděná pobytová plocha a parkoviště. V kostele jsou slouženy nedělní

bohoslužby. Kostelní hřbitov je ve vlastnictví obce, stará část je tvořena hroby z
období před rokem 1945. Hřbitovní zeď je na několika místech narušena a je
plánována její oprava. Cestovní ruch je zastoupen několika ubytováními v soukromí,
vesměs v budovách bývalých statků. Obec je prezentována jako klidné tiché místo
uprostřed nádherné přírody.
Jak hodnotíte občanskou vybavenost?

Obrázek 10: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.
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Ubytovací kapacity
Chalupa č. 4274
1 - 5 osob ve dvou ložnicích

Chalupa Statek
2 - 11 osob ve 4 ložnicích

2.7.6 Informační servis obce
O dění v obci a okolí jsou všichni pravidelně informováni na webových stránkách
obce a na obecních vývěskách. Plán společenských, sportovních a kulturních akcí,
aktuality v obci a další informace jsou veřejně dostupné na webových stránkách
obce.
Jak hodnotíte komunikaci obecního úřadu s občany?

Obrázek 11: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

2.7.7 Správa obce
Obec Vernéřovice tvoří základní územní celek vymezený vlastním katastrálním
územím. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Je
veřejnoprávní korporací s plnou právní subjektivitou, má vlastní majetek a
vystupuje v právních vztazích svým jménem. Obec leží ve správním obvodu
Broumov. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon
státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony. Obec má v
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současné době 2 stálé zaměstnance. Další pracovníky obec zaměstnává sezónně od
jara do konce listopadu. K tomu spolupracuje s Úřadem práce v Broumově a
dlouhodobě využívá institut veřejně prospěšných prací. Úřední hodiny obce jsou v
pondělí a středu od 10.00 - 12.00 a 13.00 - 15.30 v pondělí a od 10.00 - 12.00 a
13.00 - 17.00 ve středu.
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2.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
CHKO Broumovsko
Obec

Vernéřovice

leží

na

území

chráněné

krajinné

oblasti

Broumovsko.

Broumovský výběžek ve východních Čechách, ohraničený věncem hor Javořích,
Stolových a Jestřebích, je malebná krajina s ostrůvky divoké přírody, známá
především svými rozsáhlými skalními městy a unikátní církevní a lidovou
architekturou. Staleté osídlení a hospodaření dalo vzniknout ekologicky a esteticky
cenné oblasti, jedinečné v rámci celé naší země. Mozaika lesů a zemědělských
pozemků, doplněná menšími sídly a liniemi stromořadí, remízky a drobnými
stavbami, je protkaná sítí potoků a ozdobená skupinami skal a tajemnými skalními
městy. Jako strážci se nad ní tyčí stolové hory Ostaš, Bor, Broumovské stěny a
polská Hejšovina.

Jak hodnotíte přírodní prostředí v okolí obce?

Obrázek 12: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny, první proslulé rozsáhlým skalním
městem, druhé podivuhodnými skalními útvary, jsou nejcennějšími částmi zdejší
přírody, kde na specifický pískovcový reliéf a s ním související inverzní klima, jsou
vázány vzácné druhy květeny a zvířeny. Zdaleka však nejsou jedinými přírodními
klenoty

v oblasti: na stovkách lokalit je zaznamenán výskyt vzácných a

zranitelných

druhů, rozmanitých biotopů a zajímavých výtvorů neživé přírody.

Význam některých lokalit se odráží v jejich vyhlášení za maloplošná zvláště
chráněná území a lokality soustavy Natura 2000.
CHKO Broumovsko bylo vyhlášeno v roce 1991, má celkovou rozlohu 410 km2 a
jeho součástí jsou 2 národní přírodní rezervace, 1 národní přírodní památka, 3
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přírodní rezervace a 5 přírodních památek. V působnosti Správy CHKO Broumovsko
je i národní přírodní památka Babiččino údolí. Na území CHKO Broumovsko je
vyhlášeno 8 evropsky významných lokalit a ptačí oblast.

Území je rozděleno do čtyř zón ochrany přírody. Nejcennější je území I. zóny, která
zahrnuje zejména přírodní ekosystémy pískovcových skalních oblastí i dochované
zbytky přírodě blízkých lesů na těžko přístupných lokalitách a údolní nivy s větší
biologickou rozmanitostí. Tvoří přibližně desetinu celkové plochy CHKO.
II. zóna CHKO (zabírá 14% území CHKO) zahrnuje lesy s různou, někdy značně
změněnou druhovou skladbou, od starších, kvalitních listnatých a smíšených
porostů až po čistě jehličnaté monokultury. Porosty jsou většinou stejnověké. Na
zemědělské půdě tvoří II.zónu polokulturní až kulturní travinné porosty.
Největší část, více než tři čtvrtiny území zaujímají III. a IV. zóna. Jsou tvořeny
zemědělskými pozemky a lesy s různou druhovou skladbou, vesměs jehličnaté, ale
občas i velmi kvalitní smíšené a listnaté porosty menšího rozsahu, které nelze
zahrnout do II. zóny a sídelními útvary. Lesy ve IV. zóně jsou menšího rozsahu,
obklopené rozsáhlými plochami zemědělské půdy. IV. zóna je vymezena v prostoru
Broumovské kotliny, nový návrh zonace počítá s jejím podstatným zmenšením.
Nově by však měla zahrnout i některé sídelní útvary, které jsou nyní součástí III.
zóny.
V roce 2103 byl veřejně projednán a schválen Plán péče o CHKO Broumovsko
platný do roku 2022. Tento dokument je hlavním odborným podkladem pro
rozhodování Správy CHKO. Jsou v něm stanoveny cíle ochrany přírody a nástroje k
jejich dosažení. Rovněž všechna maloplošná chráněná území v CHKO mají své
plány péče. Ke zlepšení stavu chráněného území využívá Správa dotační programy
Ministerstva

životního prostředí. Kosení luk, výsadby stromořadí a solitérních

dřevin, zvyšování podílu buku a jedle v lesích, péče o památné stromy, ostraha
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hnízd sokola a opatření

na ochranu obojživelníků při jarním tahu podporuje

Program péče o krajinu. Zakládání nových vodních ploch a obnovu mokřadů a
přírodního charakteru toků umožňuje Program revitalizace říčních systémů.
Živou pamětí krajiny jsou památné stromy. V CHKO požívá ochrany institutu
památného stromu 20 výjimečných stromů. U každého je umístěn panel s
informacemi o jeho druhu, rozměrech, stáří a ošetřování, někdy i pověst spojená
se stromem. Výskyt některých druhů rostlin, živočichů nebo přírodních stanovišť je
v CHKO

významný i z celoevropského hlediska. Ptačí oblast evropské soustavy

chráněných území Natura 2000 byla vyhlášena v lednu 2005 pro ochranu sokola
stěhovavého a

výra velkého. Zahrnuje všechny významné pískovcové celky na

Broumovsku, které jsou pro tyto druhy ideálním životním prostředím. Pro ochranu
mihule potoční jsou na

národní seznam evropsky významných lokalit zařazeny

části toků Metuje a Dřevíče. Pro svůj výskyt vzácných biotopů byly na tento
seznam zařazeny také Adršpašsko-Teplické skály, Broumovské stěny a dosud
nechráněná lokalita Žaltman.

Národní přírodní rezervace Broumovské stěny
Národní přírodní rezervace Broumovské stěny (pol. Broumowskie Ściany) byla
vyhlášena v roce 1956 na rozloze 638 ha k ochraně krajinářsky významného
nesouměrného hřbetu (kuesta) Broumovských stěn s řadou skalních měst. Nalézá
se asi 4 km západně od města Broumov v okrese Náchod.
Broumovské stěny z kvádrových pískovců středního turonu tvoří přirozenou hranici
mezi Polickem a samotnou Broumovskou kotlinou. V závislosti na úklonu vrstev
jsou svahy směrem do Polické pánve mírné, zato k severovýchodu do rovinaté
Broumovské kotliny spadá hřeben stěnami.
Severní polovina Broumovských stěn se jeví jako jednoduchý a úzký asymetrický
hřbet (typická kuesta), který od výrazného Honského Špičáku (652 m.n.m.)
přechází na jihovýchodě přes Strážnou horu (688 m.n.m.) a Loučnou horu (647 m.
n.m.) do mírné ploché sníženiny u obce Slavný. V průběhu celého hřbetu jsou v
nejvyšších částech kolmé a převislé skalní stěny, v některých partiích až 50 m
vysoké (Strážní hora, Hvězda, Supí hnízdo aj.). Mírně ukloněné svahy k jihozápadu
jsou členěné několika hlubokými a dlouhými skalními kaňony. Nejznámější z nich
je Kovářova rokle. V blokových akumulacích se nacházejí pseudokrasové jeskyně,
protékané podzemním tokem (suťové jeskyně). Podobný ráz mají i některé další
dlouhé rokle (Hruškova, Hájkova apod.), které rovněž odvodňují jihozápadní svahy
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Broumovských stěn směrem na řeku Metuji.
I severovýchodní svahy jsou členěné skalními roklemi se stejně divokou modelací,
ty však vzhledem k prudkým svahům tohoto úbočí mají jen krátký průběh. V jejich
dnech, zahlcených mocnými blokovými sutěmi, se nacházejí podzemní systémy
pseudokrasových suťových jeskyní, z nichž jeskyně ”Pod Luciferem” je svou délkou
395 m nejdelší a nejrozsáhlejší jeskyní v Broumovských stěnách. Jižní polovina
Broumovských stěn od obce Slavný až po sedlo Machovský kříž na jihovýchodě
nabývá složitější morfologii. Vlivem zvětšené frekvence tektonických poruch má
zde terén podobu rozsáhlých pískovcových strukturních plošin s výrazným
uplatněním pseudokrasového reliéfu. Na jihovýchodě je to plošina Signálu (708 m.
n. m.), příkře spadající do údolí Židovky a k zdrojnicím Bělského potoka. Okraje i
povrch plošiny jsou modelovány pestrými tvary selektivního zvětrávání pískovců i
svahovými gravitačními pohyby a jsou rozčleněné roklemi a soutěskami i do
menších skalních měst.
Plošina

Božanovského

Špičáku

(773

m.n.m.)

je

nejvyšší

částí

celých

Broumovských stěn. Má rovněž velmi bohatou a pestrou pseudokrasovou modelaci
s uplatněním selektivního zvětrávání a gravitačních procesů. Je také známá
výskytem velkého počtu tzv. skalních hřibů, dále i skalních mís a různých typů
škrapů. Poslední strukturní plošinou Broumovských stěn je pískovcové plató mezi
vrcholy Velké kupy (708 m.n.m.) a Koruny (769 m.n.m.). Plošina výrazně
vystupuje příkrými a vysokými srázy nad plochou Broumovskou kotlinu, opět s
pestrou pseudokrasovou modelací. Poslední strukturní plošinou Broumovských
stěn je pískovcové plató mezi vrcholy Velké kupy (708 m.n.m.) a Koruny (769 m.
n.m.). Členitá morfologie především okrajů těchto strukturních plošin podmiňuje i
početný výskyt podzemních prostor jeskynního až propasťovitého charakteru.
Česká část Stolových hor, která je zařazena v NPR Broumovské stěny, se nachází
jihovýchodně

od

Machovského

sedla.

Geologicky

a

geomorfologicky

je

pokračováním Broumovských stěn. Polská část Stolových hor navazuje na
Broumovské stěny a je součástí NP Stolové hory. Nejvyšším vrcholem polské části
je Velká Hejšovina (Szczeliniec Wielki).
Nejzajímavější partie Broumovských stěn jsou zpřístupněné hustou sítí turistických
značených cest a stezek, které umožňují poměrně pohodlný průchod jinak těžko
prostupného

terénu.

Četné

vyhlídkové

vrcholy (Hvězda, Supí koš, Koruna,

Ruprechtický Špičák, Božanovský Špičák a další) poskytují výhledy nejen na blízký
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skalní terén a další okolí Policka a Broumovska, ale i k dalekým obzorům s
charakteristickou konturou hřebenů Krkonoš, Sovích hor, Orlických a Bystřických
hor a přes polskou Kladskou kotlinu až po vzdálený Králický Sněžník a Jeseníky.
Nejvíce navštěvovanou partií Broumovských stěn je Hvězda (671 m.n.m.), která je i
velkou křižovatkou turistických cest. Přitažlivostí tohoto místa je nejen výhled do
Broumovské kotliny s pohraničními horami v pozadí, ale také známá barokní kaple,
postavená v letech 1732–33 podle plánů K. I. Dientzenhofera a oblíbená turistická
chata, která je postavená ve švýcarském slohu. V těsné blízkosti Broumovských
stěn u obce Suchý Důl mělo docházet v letech 1892-1895 ke 23 zjevením Panny
Marie Suchodolské, tehdy čtrnáctileté Kristině Ringlové. Církev dodnes tyto události
neuznala. Rezervací prochází rozvodí mezi Severním mořem a Baltským mořem.
Geopark Broumovsko nese statut Národního geopark.
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2.9 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou nejen regionálního
rozvoje, jejíž podstatou je odhalení a současně vzájemné porovnávání vnitřních
silných a slabých stránek a vnějších podmínek působících na obec. Jedná se o
analýzu hlavních tendencí současného a budoucího vývoje obce.

SWOT, což je zkratka z anglických slov:
∙ S = STRENGHTS – silné stránky, přednosti, výhody: CO JE NA NÁS
DOBRÉ
∙ W = WEAKNESSES – slabé stránky, nedostatky, slabiny: CO NÁS
OHROŽUJE
∙ O = OPPORTUNITIES – příležitosti, možnosti: JAKÉ MÁME
MOŽNOSTI
∙ T = THREATS – hrozby, nežádoucí ohrožení: CO NÁS MŮŽE
OHROŽOVAT

Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování
(nebo alespoň omezování) stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost
budoucí

realizace

příhodných

možností,

a

naopak

se

omezuje

dopad

pojmenovaných hrozeb.

Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce,
vymezení problémových oblastí a zaměření rozvojového plánu obce.
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Silné stránky

Slabé stránky

❖ Příroda CHKO Broumovska
❖ Občanská vybavenost (škola, školka,
pošta, obchod, hospoda)
❖ Výrazné osobnosti v obci (tahouni,
např. Bošinovi)
❖ Krásné vzrostlé stromy (památná
lípa)
❖ Netradiční místa a kulturní akce Soulkostel a kaplička

❖ Špatná dostupnost zdravotní péče
(zubař, obvodní lékař)
❖ Nedostatek stavebních parcel a
obecních bytů
❖ Nedostatek pracovních
příležitostí v obci - nutnost dojíždět
za prací
❖ Soužití farmářů a myslivců s vlky
❖ Stárnutí obyvatelstva - chybí
domov pro seniory (staří lidé
zůstávají sami ve velkých domech)
❖ Úbytek obyvatelstva

❖ Kulturní památky Dientzenhoferovský kostel a Boží
muka
❖ Dobrá dopravní dostupnost (autobus,
vlak v Meziměstí)
❖ Součást Natura 2000 (ptačí oblast
Broumovsko)
❖ Chránění a vzácní živočichové (např.
rysi, ropucha krátkonohá)
❖ Samospráva obce
❖ Sportovní aktivity (cyklistika,
běžkařské trasy, turistika; blízkost skal
a koupaliště v Meziměstí)
❖ Ekologické zemědělství (Bošinovi,
Havrlant, Vlkovi)
❖ Blízkost Polska
❖ Unikátní genius loci
❖ Výrazná architektura (statky,
chalupy, domky)
❖ Blízkost Broumova (klášter, kvalitní
kultura, turistický ruch)
❖ Dobrá kvalita vody
❖ Kostel součástí Festivalu Za
poklady Broumovska

❖ “Nezapouštění” kořenů
❖ Špatná dopravní dostupnost do
velkých center (odříznutá obec - i
geograficky)
❖ Pohraničí - Sudety
❖ Dlouhá zima a chlad
❖ Chybí komplexní pozemkové úpravy
❖ Lánový typ obce - chybí centrum
❖ Obchod (nemovitost) není obce a
majitel ji nechce prodat
❖ Obci chybí malobyty pro seniory
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Příležitosti

Hrozby

❖ Brownfield - areál “prasečáku” - nové
využití místa

❖ Stárnutí obce (včetně vylidňování a
málo dětí)
❖ Ztráta občanské vybavenosti

❖ Opuštěné domy po starých lidech
❖ Nové krajinné prvky - vodní plochy
/ aleje
❖ Rozvoj lokální ekonomiky (např.
pekárna - návaznost na historii)
❖ Fara - zahájit jednání s majitelem
p. Netíkem (startovací byty, byty
pro seniory, komunitní centrum,
muzeum…)
❖ Vybudování dostupného bydlení
❖ Rozvoj turistických tras
❖ Hospoda - 2 velké nevyužité sály
❖ Soulkostel jako místo pro
alternativní kulturu a festivaly
❖ Pracovní příležitosti

❖ Omezení ze strany správy CHKO
❖ Dopravní obslužnost - obec
doplácí
❖ Mizející kořeny a rodinné vazby
❖ Z obce se stane “chalupářská”
obec
❖ Ohrožení samosprávy pro nezájem a
neaktivitu obyvatel - nechuť kandidovat
❖ Nerealizace pozemkových úprav
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VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Obec Vernéřovice byla podpořena v rámci Operačního programu Zaměstnanost, k
realizaci projektu “DSO Broumovsko – profesionalizace veřejné správy a
zpracování strategických a koncepčních dokumentů”. Tento projekt je mimo jiné
zaměřen

na

tvorbu

strategických

a

koncepčních dokumentů jednotlivých

členských obcí DSO Broumovsko. Dokumenty zpracovalo DSO Broumovsko.
Pro co nejširší pohled na problematiku každé obce a zpracování kvalitních
strategických

a

koncepčních

dokumentů,

byl

kladen

důraz

na

zapojení

významných aktérů obce do pracovní skupiny, která formovala vizi a strategii
rozvoje obce v horizontu deseti let. Široká veřejnost byla zapojena formou
dotazníkového šetření. Hlavním účelem dotazování bylo zjištění názorů a
postřehů místních občanů. Občané odevzdávali vyplněné tištěné dotazníky v
úředních dnech na obecním úřadě, případně je vkládali do schránky obecního
úřadu. Vzor dotazníku je součástí tohoto dokumentu jako příloha.
Návrhová část byla prodiskutována na třech setkáních pracovní skupiny, které se
uskutečnily v průběhu realizace strategického plánu obce v době od roku 2020
do roku 2022.
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3 NÁVRHOVÁ
ČÁST
Návrhová část vychází z poznatků analytické části a SWOT analýzy. Reflektuje
témata, která jsou pro další rozvoj obce stěžejní. Návrhová část postupuje od
obecných cílů ke konkrétním aktivitám.

STRATEGICKÁ VIZE
Dlouhodobá vize určuje představu o budoucnosti obce, vyjadřuje, jak se bude
obec rozvíjet a měnit. Strategická vize vychází z poznatků analytické části a z
nápadů pracovní skupiny. Realizace strategických cílů napomůže k naplnění této
vize a zajistí tak kvalitní životní prostor pro obyvatele Vernéřovic.

Vize obce Vernéřovice
Obec Vernéřovice je nadále samostatnou, klidnou obcí, která poskytuje
všechny prvky občanské vybavenosti při zachování venkovského rázu obce
s důrazem na trvalé bydlení v obci. Vyniká udržovaným vzhledem, aktivní
spolkovou činností, důrazem na zdravé životní prostředí a ekologické
zemědělství, které už nyní v obci převládá.

STRATEGICKÉ CÍLE
Strategické cíle představují výsledný stav, kterého by mělo být dosaženo v
horizontu platnosti dokumentu.
Obec Vernéřovice si stanovila strategické cíle, kterých chce dosáhnout do roku
2032, cíle jsou tedy definovány na období 10 let. Strategické cíle vychází z
potřeb občanů obce a definovaných problémů v analytické části. Strategické cíle
vychází také z vize obce Vernéřovice. Strategické cíle vyjadřují žádoucí stav,
kterého by mělo být do roku 2032 dosaženo.
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VIZE:
CÍL 1: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
CÍL 2: SPRÁVA OBCE
CÍL 3: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

47

CÍL 1: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Priorita 1.A: Zdravé životní prostředí
Specifický cíl: Zdravé životní prostředí i pro budoucí generace
Opatření
1.A.1:

Péče o krajinu, půdu, vodní plochy a ovzduší

Opatření
1.A.2:

Nové prvky v krajině

Priorita 1.B: Opravy a úpravy v obci
Specifický cíl: Zlepšení vzhledu obce
Opatření
1.B.1:

Obecní zeleň
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CÍL 2: SPRÁVA OBCE

Priorita 2.A: Služby a vybavenost
Specifický cíl: Kvalitní nabídka služeb a občanské vybavenosti
Opatření 2.A.1:

Rozvoj a udržení služeb v obci

Priorita 2.B: Rekonstrukce a výstavba
Specifický cíl: Zlepšení vzhledu obce a lepší možnosti pro život
Opatření 2.B.1:

Opravy a výstavba

Priorita 2.C: Technická infrastruktura
Specifický cíl: Rozvoj technické infrastruktury
Opatření 2.C.1:

Komunikace a odpady

CÍL 3: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Priorita 3.A: Podpora volnočasových aktivit
Specifický cíl: Zajistit kvalitní volnočasové vyžití, příležitosti pro kulturu
a turistiku
Opatření 3.A.1:

Spolky a spolková činnost

Opatření 3.A.2:

Turistika a cestovní ruch

Opatření 3.A.3:

Kultura Broumovska ve Vernéřovicích
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4 IMPLEMENTAČNÍ
ČÁST
Účelem implementace je zajistit úspěšné zavedení strategického plánu do praxe
řízení obce.
Strategický rozvojový plán byl sestaven v souladu s cíli následujících
strategických dokumentů:
∙ Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+
∙ Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
∙ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny

Broumovsko pro období 2021-2027

OPATŘENÍ A AKTIVITY
Opatření a aktivity formulují konkrétní přístup k řešení strategických cílů.
Opatření budou naplněna realizací konkrétních rozvojových aktivit.
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CÍL 1: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Priorita 1.A: Zdravé životní prostředí
➪ Opatření 1.A.1: Péče o krajinu, půdu, vodní plochy a ovzduší

Aktivita

1.A.1.1: Obnova rybníka u kapličky

Popis aktivity

Cílem je využít některý z dotačních programů na zádrž vody
v krajině tak, aby se v obci mohl obnovit rybník u kapličky.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k
realizaci

Záměr

Aktivita

1.A.1.2: Ekologické zemědělství

Popis aktivity

V obci se primárně hospodaří ekologicky (Bošina, Havrlant,
Vlk). Protože ekologické zemědělství má příznivý vliv na
půdu, zadržování vody v krajině a biodiverzitu, je cílem
motivovat majitele půdy k ekologickému zemědělství.
Součástí je i motivace k vysazování remízků a alejí.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Odhad rozpočtu
aktivity
Připravenost k
realizaci

--Průběžně probíhá
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Aktivita

1.A.1.3: Vysazování alejí

Popis aktivity

Aleje a stromořadí mají v krajině nezastupitelnou funkci.
Cílem je vysazovat aleje, ideálně ovocných stromů. V
případě potřeby vyjednávat s vlastníky pozemků.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k
realizaci

Záměr

Aktivita

1.A.1.4: Topení v domácnostech

Popis aktivity

Motivace ke změně návyků v topení (kotlíkové dotace).
Topení je jedním z výrazných zdrojů znečištění ovzduší a je
záhodno hledat způsoby, kterými lze míru znečištění omezit.
Obec např. může pomoci starším lidem v obci s vyplněním
žádosti na kotlíkové dotace atd.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

Dle potřeby

Odhad rozpočtu
aktivity
Připravenost k
realizaci

--Záměr
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➪ Opatření 1.A.2: Nové prvky v krajině

Aktivita

1.A.2.1: Oprava stavidla

Popis aktivity

Nabízí se oprava stavidla na potoce (umožní zahradit potok)
tak, aby vodu mohli používat místní hasiči ze SDH.
Historicky fungovalo.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k
realizaci

Záměr

Aktivita

1.A.2.2: Pozemkové úpravy

Popis aktivity

Je potřeba provést pozemkové úpravy na katastru obce týká se polních cest, přístupnosti a sjednocení vlastnických
vztahů.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity
Připravenost k
realizaci

--Záměr

53

Priorita 1.B: Opravy a úpravy v obci
➪ Opatření 1.B.1: Obecní zeleň

Aktivita

1.B.1.1: Lepší péče o obecní zeleň

Popis aktivity

Soubor sezónních prací za účelem udržení bezpečného
stavu zeleně (zametání, pokos, průklest). Potřeba
kvalifikovaného pracovníka, který nastaví správnou formu
péče a výsadby.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Odhad rozpočtu
aktivity
Připravenost k
realizaci

--Průběžně probíhá
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CÍL 2: SPRÁVA OBCE
Priorita 2.A: Služby a vybavenost
➪ Opatření 2.A.1: Rozvoj a udržení služeb v obci

Aktivita

2.A.1.1: Udržení stávajícího rozsahu služeb

Popis aktivity

Zachování stávajících služeb v obci, především obchodu,
pošty, hospody, školy a školky; vytváření vhodných
podmínek pro podnikání.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Aktivita

2.A.1.2: Modernizace MŠ

Popis aktivity

Zkvalitňování výukových prostor včetně vybavení; podpora
pořádání exkurzí, zájmových kroužků atd.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce a MŠ

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Odhad rozpočtu
aktivity

---
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Aktivita

2.A.1.3: Rekonstrukce obchodu

Popis aktivity

Obchod nepatří obci, obec proto zvažuje vyjednávání
odkoupení se stávajícím majitelem proto, aby se mohla
zahájit rekonstrukce. Náhradní variantou je nákup mobilního
domu, ve kterém by sama obec obchod provozovala.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k
realizaci

Záměr

Aktivita

2.A.1.4: Zásilkovna Z-BOX

Popis aktivity

Vernéřovice by na své území chtěly umístit Z-BOX, službu
Zásilkovny, pro snadnější vyzvedávání balíků. Je potřeba
kontaktovat Zásilkovnu a určit místo, na kterém Z-BOX
bude umístěn. Betonový základ je v režii Zásilkovny.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Záměr
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Priorita 2.B: Rekonstrukce a výstavba
➪ Opatření 2.B.1: Opravy a výstavba

Aktivita

2.B.1.1: Oprava a údržba obecního majetku

Popis aktivity

Zajištění postupné opravy budov v majetku obce včetně
údržby.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Záměr

Aktivita

2.B.1.2: Hřbitovní zeď - oprava

Popis aktivity

Hřbitovní zeď potřebuje opravu. Existuje projektová
dokumentace.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

PD
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Aktivita

2.B.1.3: Kulturní sál - oprava

Popis aktivity

Střecha kulturního sálu potřebuje opravit.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Záměr

Aktivita

2.B.1.4: Rekonstrukce veřejného osvětlení

Popis aktivity

Modernizace a výměna svítidel veřejného osvětlení za
účelem udržení jejich dobrého technického stavu.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

PD
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Aktivita

2.B.1.5: Vznik parcel pro výstavbu rodinných domů

Popis aktivity

Vázáno na pozemkové úpravy. Aktuálně obec může
poskytnout 2-3 parcely.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

---

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Záměr

Aktivita

2.B.1.6: Domov či byty pro seniory

Popis aktivity

V obci chybí malobyty pro seniory. Vzhledem k tomu, že
populace stárne a staří lidé často zůstávají sami ve velkých
domech, záměrem obce je vybudovat malobyty tak, aby
senioři mohli zůstat v obci v případě, že již nezvládnou
údržbu velkého domu. Lze navázat na smlouvu s
pečovatelskou službou.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

---

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Záměr
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Priorita 2.C: Technická infrastruktura
➪ Opatření 2.C.1: Komunikace a odpady

Aktivita

2.C.1.1: Oprava místních komunikací

Popis aktivity

Nutnost oprav některých komunikací (nezpevněné blátivé
vedlejší komunikace, účelové komunikace, asfalt na boční
cesty).

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Záměr

Aktivita

2.C.1.2: Odpady

Popis aktivity

Dovolí-li zákon, vrátit se k individuální odpovědnosti za
tvorbu odpadů. Vylepšit kontejnerová stání (bahno).

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---
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CÍL 3: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Priorita 3.A: Podpora volnočasových aktivit
➪ Opatření 3.A.1: Spolky a spolková činnost

Aktivita

3.A.1.1: Podpora spolků a soudržnosti v obci

Popis aktivity

Zajištění kvalitního volnočasového vyžití prostřednictvím
kulturních aktivit, které jsou pořádány nebo spolupořádány
místními spolky.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Průběžně probíhá

Aktivita

3.A.1.2: Rozvoj sportovišť

Popis aktivity

Rekonstrukce, modernizace a údržba zařízení pro sportovní
aktivity. Rozvoj zázemí sportoviště "Na Písáku".

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

Dle potřeby

Odhad rozpočtu
aktivity
Připravenost k
realizaci

--Záměr
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Aktivita

3.A.1.3: Kulturní akce v obci

Popis aktivity

Obec má tradici pořádání kulturních akcí - jedna z
nejvýraznějších je Gáblík. Cílem je pokračovat v pořádání
kulturních akcí v obci, které přispívají k setkávání obyvatel
a posilování mezilidských vztahů.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Průběžně probíhá

➪ Opatření 3.A.2: Turistika a cestovní ruch

Aktivita

3.A.2.1: Turistické stezky a rozvoj cestovního ruchu

Popis aktivity

Údržba turistických stezek + jejich další rozvoj. Obcí
prochází Svatojakubská cesta - možnost propagace širší
veřejnosti.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Odhad rozpočtu
aktivity

---
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Aktivita

3.A.2.2: Cyklostezky a cykloturistika

Popis aktivity

Podpora rozvoje cykloturistiky, údržba cyklostezek. Nabízí
se i možnost umístění nabíječky na elektrokola u místního
obchodu.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Odhad rozpočtu
aktivity

---

➪ Opatření 3.A.3: Kultura Broumovska ve Vernéřovicích

Aktivita

3.A.3.1: Kultura Broumovska

Popis aktivity

V obci probíhají koncerty v rámci známého festivalu Za
poklady Broumovska a v obci se také nachází Soulkostel
jako výrazné místo alternativní kultury, kde se pořádají
festivaly, besedy, koncerty a někdy je prostor využíván také
jako nahrávací studio.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
Průběžně
termín realizace
Odhad rozpočtu
aktivity

---
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ZPŘÍSTUPNĚNÍ DOKUMENTU
Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách Vernéřovic a zároveň
bude k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě.

HODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU
Plnění strategického plánu bude kontrolováno průběžně, bude vyhodnoceno, do
jaké míry byly naplánované záměry skutečně realizovány, či z jakých důvodů
případně realizovány být nemohly. Současně budou případně přehodnoceny
jednotlivé záměry z hlediska možnosti a potřebnosti jejich realizace a bude také
zkontrolováno nastavení priorit záměrů.
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