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Úvod
Strategický plán rozvoje obce je důležitý koncepční dokument, jehož
úkolem je sjednotit pohled na celkový rozvoj obce, definovat dlouhodobé cíle a
priority obce a návazně navrhnout konkrétní rozvojové projekty, včetně
způsobu realizace a financování.
V první (analytické části) strategického plánu jsou podrobně popsány a
hodnoceny nejrůznější faktory života v obci, provádí se srovnání, definují slabé
a silné stránky. Analytická část je tvořena profilem obce a SWOT analýzou.
Ve druhé, návrhové části dokumentu jsou specifikovány potřeby,
dlouhodobé i krátkodobé rozvojové záměry obce.
Způsob vypracování dokumentu je individuální a je zvolen především s
ohledem na velikost obce a administrativní význam.

Základní charakteristika a struktura obce
Obec Číhošť se nachází 9 kilometrů severovýchodním směrem od města
Ledeč nad Sázavou. Obec leží v nadmořské výšce 529 metrů. První písemná,
historicky doložená zmínka je z roku 1347.
Název vesnice vznikl
pravděpodobně z osobního jména zakladatele Čiehosta, a to z tvaru Číhostův.
V roce 1347 je také poprvé zmiňován kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je
v roce 1350 uváděn jako farní v děkanátu německo-brodském.
Na počátku 15. století byla v Číhošti postavena tvrz. Stávala na
východní straně vesnice, u dnešního domu č.p. 35. Čtvercové tvrziště je jen
nepatrně znatelné. Část vykopávek je uložen v Městském muzeu v Ledči nad
Sázavou.
V letech 1384-1390 byl majitelem vsi Kuneš z Číhoště, jehož dva bratři
vlastnili část vsi Tunochod (tehdy ještě Tuněchody). Následně Číhošť vystřídala
tři doložené majitele a během husitských válek o ní není žádná zmínka. V roce
1500 byla Číhošť i s tvrzí prodána Michalu Slavatovi z Chlumu a z Košumberka.
Slavata připojil majetek ke stavovskému hradu v Chlumu. Tvrz v Číhošti v té
době nikdo neobýval a ta postupně pustla. Naposledy je tvrz uváděná v roce
1543 v popise panství Slavatů z Chlumu. V roce 1579 byla Číhošť připojena k
ledečskému panství a majitelem se stal Jaroslav Trčka z Lípy. Trčkové drželi
Číhošť až do konfiskace jejich majetku v roce 1636.
Škola vznikla v obci už někdy v 17. století. V roce 1795 byla postavena
nová škola která sloužila do roku 1846. Následně byla postavena zděná škola
uprostřed vsi. Další stavební úpravy proběhly v roce 1900 a 1984. Ve škole se
nevyučuje od roku 2002. Číhošť má i svůj Sbor dobrovolných hasičů, který byl
založen v roce 1892. V roce 1921 byla postavena první silnice, jednalo se o
přípojku na silnici spojující Ledeč s Leštinou. Číhošť má od roku 1958 vlastní
poštovní úřad, a v roce 1969 byl také zřízen veřejný vodovod. Byla postavená
nová budova místního národního výboru do které se přestěhoval poštovní úřad
a v přízemí vznikla nová hasičská zbrojnice. V roce 1975 bylo vybudováno
fotbalové hřiště na pozemku darovaném JZD. Park s autobusovou otočkou byl
založen v roce 1982. Dominantou obce je gotický jednolodní kostel, ve kterém
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došlo k „číhošťskému zázraku“ - neobjasněnému pohybu křížku na oltáři. Tento
jev byl zpozorován v roce 1949. Zpráva se rychle roznesla a do kostela
přijíždělo mnoho věřících. To se nelíbilo vládnoucímu komunistickému režimu,
který vykonstruoval politický proces proti představitelům katolické církve.
Místní farář Josef Toufar byl zatčen a mučen, zemřel v roce 1952. V roce 1990
byl u kostela odhalen památník Josefu Toufarovi a v roce 2009 byla otevřena
stezka Josefa Toufara.
Hroznětín, Zdeslavice, Tunochody a Hlohov byly k Číhošti připojeny v
roce 1962.
Stručná charakteristika obce:
Ukazatel
Jednotka

Počet - hodnota

Celková rozloha

1628

ha

Územně statistická
jednotka NUTS II

Jihovýchod

Kraj (jednotka NUTS III)

Vysočina

Spádovost do většího
centra

km

9

Počet obyvatel k 15.11.
2011

obyvatel

317

Hustota obyvatel

Obyvatel/km2

19,47

Obyvatelstvo
Retrospektivní vývoj počtu obyvatel
Rok

1971

Počet 480
obyvat
el

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

450

375

381

346

346

331

327

335

Obec/část obce

Počet

Číhošť/Číhošť

156

Číhošť/Hlohov

36

Číhošť/Hroznětín

38

Číhošť/Tunochody

64

Číhošť/Zdeslavice

23

Celkem:
Zdroj: Evidence OÚ

317
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Rozložení obyvatel podle věku
Kategorie

Absolutní počet

Předproduktivní
Produktivní
Poproduktivní

35
232
50

Počet v
procentech
11,04%
73,2%
15,7%

Průměr na
Vysočině
15,8%
64,6%
19,6%

Dětská složka populace (předproduktivní – 0-14 let) se podílí 11,04% na
populaci obce. Podíl této věkové kategorie je ve srovnání s hodnotou za kraj
Vysočina nižší.
Počet osob v produktivním věku (15-65 let) je ve srovnání s krajem
Vysočina vyšší (73,2%)
Kategorie osob v poproduktivním věku (65 a více let) je ve srovnání
s průměrem vysočiny o něco nižší (15,7%)

Domovní a bytový fond
Obecní úřad eviduje na území obce Číhošť 94 trvale osídlených domů a
59 domů rekreačních. Převládá zástavba rodinnými domy.
Části obce

Trvale osídlené domy

Rekreační domy

Číhošť

41

12

Hlohov

17

23

Hroznětín

15

6

Tunochody

15

9

Zdeslavice

6

9

Trh práce
Nezaměstnanost v obci Číhošť se pohybuje okolo 4,74%. Tato hodnota je
výrazně nižší v porovnání s průměrem za kraj Vysočinu (10,73%)

Ekonomika obce
Příjmy obce jsou složeny z kapitálových, běžných a daňových položek.
Podstatnou část obecního příjmu tvoří dotace.
Rok 2010
Poskytovatel

POV

Účel dotace
Výkon státní správy
Hasiči
Cesta v Hlohově

Dotace v Kč
89 600
28 000
111 000
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Rok 2011
Poskytovatel
SFŽP
ERDF

OP LZZ

Účel dotace
Kanalizace
Odbahnění rybníka
v Hlohově
Výkon státní správy
Hasiči
Lesní hospodářství
Veřejně prospěšné práce

Dotace v Kč
9 358 558
2 996 681
67 100
28 000
17 960
161 068

POV – Program obnovy venkova
ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje
OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Správa obce
Obecní úřad má sídlo v Číhošti, č.p. 44 v budově Obecního úřadu.
Současné zastupitelstvo pro období 2011 – 2015 má 9 členů. Součástí
obecného zastupitelstva jsou i následující výbory:
Finanční výbor
Kontrolní výbor
Výbor pro životní prostředí
Vydané vyhlášky a nařízení obce:
- Vyhláška č. 2/2010 – Obecně závažná vyhláška o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
- Vyhláška č. 3/2010 – Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
2011 – Nový řád veřejného pohřebiště

Školství
Základní škola (1. -3. ročník) byla z důvodu malého počtu žáků zavřena.
Žáci dojíždí do školského zařízení v Ledči nad Sázavou.

Sociální služby a zdravotnictví
V obci nejsou žádná zdravotní ani sociální zařízení.
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Obchod a služby
V obci se nachází pošta, prodejna smíšeného zboží, hostinec, knihovna a
fotbalové hřiště.

Kultura a volný čas
V obci se nachází fotbalové hřiště, kde se pořádají přátelská utkání týmů
z nedalekých okolí. V prostorách tělocvičny bývalé ZŠ je pingpongový stůl. V
místním pohostinství se konají kulturně-společenské akce. V obci se pravidelně
pořádá maškarní průvod, pouť, akce pro děti (karneval, dětský den). V obci
působí Sdružení dobrovolných hasičů, Červený kříž.

Cestovní ruch
Obec se nachází v nadmořské výšce 529 metrů v klidné oblasti vysočiny.
Poloha obce je vzhledem k okolním městům spíše periferní, krajina je vhodná
pro pěší turistiku a cykloturistiku. V zimě pak pro běžky. V roce 2009 byla
otevřena stezka pátera Josefa Toufara. V obci byl matematicky vypočítán a
geodeticky zaměřen geografický střed České Republiky, který už si získal
určitou pozornost turistů, obec je díky tomu navštěvovanější.
Číhošť je také známá „číhoštským zázrakem“ který se udál v kostele
Nanebevzetí panny Marie. Před tímto kostelem se nachází památník páteru
Josefu Toufarovi.

Barva

Průběh trasy

Km

modrá

Smrčná – Benetice – Dubice roz. - Opatovice –
Nezdínská studánka – Nezdín – Prosíčka – Číhošť –
Kynice – Dobrnice – Leština u Světlé

18,5

Doprava
Obcí prochází silnice II. Třídy. Obcí neprochází železniční trať, nejbližší
železniční zastávka je v obci Leština u Světlé (6 km). Veřejná doprava je
tvořena autobusovou dopravou a zajišťována dopravní společností Veolia
Transport Východní Čechy a.s. Přímá spojení jsou s městy Ledeč nad Sázavou,
Světlá nad Sázavou a Golčův Jeníkov. Cestování do větších měst (Havlíčkův
Brod, Jihlava) není možné přímo, pouze s přestupy.

Technická infrastruktura
Obec je přiměřeně technicky vybavena, má zavedenou elektřinu,
vodovod, kanalizaci, úpravnu vod, čistírnu vod, která je ve zkušebním provozu.
Obec je plynofikována. V obci probíhá výstavba bioplynové stanice. V obci je
zaveden vysokorychlostní internet
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SWOT analýza
Silné stránky
- turistické atraktivity
- zeleň a příroda
- dostupnost vysokorychlostního internetu
Slabé stránky
-absence dětských hřišť
-málo možností sportovního vyžití
Příležitosti
 vybudování cyklostezek a cyklotratí
 vybudování hřišť
 úprava vzhledu obce
Ohrožení
 postupné snižování počtu obyvatel

Vize, priority a specifické cíle
Tvorba strategie
Strategický plán obce Číhošť se skládá ze tří částí. První je analytická,
mapující výchozí podmínky a současný stav obce z hlediska demografického,
enviromentálního atd. Druhou fází strategického plánu je syntetická část, kde
jsou stanoveny silné a slabé stránky pomocí matice SWOT analýzy. Ze SWOT
analýzy jsou patrné oblasti, kde je nutné provést opatření.

Vize
Vize představuje základní představu o cílech v budoucnosti, kterých by
mělo být dosaženo v nějakém období. Stav naplnění ideálního cíle nemusí
nastat, ovšem k jeho dosažení je směřováno vynaložené a plánované úsilí a
prostředky.
Kvalitní život občanů obce
Zvýšení kvality občanské infrastruktury, kultury a sportu
Zkvalitnění technické infrastruktury a životního prostředí
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Specifické cíle
Úprava okolí Středu ČR
- odkoupení okolních pozemků
- vybudování přístupové komunikace od Hroznětína
- vybudování parkoviště
Připojení Lunochod a Hroznětína na vodovodní řád
Úprava poldru nad rybníkem Kacířem v Číhošti
Vykoupení pozemku v Zádvoří – výstavba koupaliště
Provedení pozemkových úprav – ve spolupráci s PF ČR
Zbudování dětských hřišť v Číhošti a osadách Hlohov, Hroznětín, Tunochody a
Zdeslavice
Úprava autobusové čekárny a okolí na rozcestí Číhošť- Ledeč n. S.
Vnitřní oprava kapličky ve Zdeslavicích
Úprava plochy v okolí Hygienického zázemí na hřišti v Číhošti
- výsadba keřů
- úprava trávníku
Zbudování víceúčelového hřiště na tenis, volejbal atd. na pozemku par. č.
100/12 u hřiště v Číhošti
Zbudování cyklostezky Číhošť – Kynice
Zbudování míst v osadách pro umístění odpadů při svozech
Kulturní akce
- vítání občánků
- sraz motocyklistů na Středu ČR
- dětské besídky
- sraz rodáků akce
- vánoční besídky
- hasičské soutěže
Výsadba zeleně u Čistírny odpadních vod
- protihluková stěna
- údržba vzrostlé zeleně v centru obce Číhošť
Odbahnění rybníka u Čistírny odpadních vod v Číhošti

Zpracovala
Martina Čepková

