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ÚVOD
Strategický plán rozvoje obce Neuměřice je střednědobý dokument určující hlavní směry rozvoje obce
pro období 2017 až 2027. Jeho cílem je vytyčit priority, které budou pro rozvoj obce největším přínosem.
Hlavní přínos strategického plánování spočívá v tom, že pomáhá jasně si uvědomit žádoucí směry
dlouhodobého vývoje. Dále soustřeďuje úsilí a zdroje na řešení klíčových problémů. Ukazuje, jak se
připravit na budoucí vývoj vnějších podmínek, jak minimalizovat negativní dopad hrozeb a maximálně
zužitkovat příležitosti, jež se mohou v budoucnosti objevit a vytváří základ pro rozhodování o prioritách
obce.
Dokument bude sloužit jako podklad při rozhodování zastupitelstva obce týkající se rozvoje obce
Neuměřice. Jde o materiál otevřený, který je možno na základě dalších poznatků a postupem času
adaptovat. Úprava strategického plánu se obvykle děje v závislosti na průběhu a výsledcích realizace, na
vývoji situace v obci a na změnách ve vnějším prostředí.
Podkladem pro zpracování Strategického plánu rozvoje obce Neuměřice byly koncepční materiály obce,
projekty vypracované v předchozích letech, názory zastupitelů obce a občanů.
V první (analytické) části strategického plánu jsou podrobně popsány a hodnoceny nejrůznější faktory
života v obci, provádí se srovnání, definují slabé a silné stránky dané obce. Analytickou část tvoří profil
obce a SWOT analýza obce.
Ve druhé, tzv. návrhové části dokumentu jsou specifikovány potřeby, dlouhodobé i krátkodobé
rozvojové záměry dané obce. Krátkodobé záměry jsou detailně rozpracovány (popis, výstupy, termíny a
způsob realizace, využitelné zdroje financování apod.). Návrhová část je složena ze strategie obce a
akčního plánu obce.
Metodika, tedy způsob vypracování dokumentu, je individuální a je zvolen především s ohledem na
velikost obce a administrativní význam obce. Důležitým faktorem přípravy dokumentu je snaha o
maximální využití zdrojů EU v programovém období 2017 – 2027.

Charakteristika dílčích částí dokumentu
1/ Profil obce:
Profil obce je souhrnným dokumentem charakterizujícím sociálně ekonomickou situaci obce v rozsahu
nezbytném pro vytvoření výchozí poznatkové základny, z níž by se měla „odrazit“ strategie dalšího
rozvoje obce.
2/ SWOT analýza:
SWOT analýza je standardní metoda používaná k prezentaci analytických poznatků o nejrůznějších
objektech zkoumání. Jejím principem je jednoduchá, avšak výstižná a objektivní charakteristika
současných vnitřních silných a slabých stránek zkoumané obce a možných vnějších budoucích příležitostí
a ohrožení rozvoje obce. Výsledky analýz, koncentrované do závěrečné SWOT analýzy, budou využity pro
upřesnění kritických oblastí, jako základ pro zaměření celé rozvojové strategie obce a jako základ pro
formulaci strategických cílů a rozvojových priorit, opatření a aktivit.
3/ Strategie obce:
Na základě shromážděných informací, profilu a SWOT analýzy obce bude vytvořena Strategie obce. V
rámci této části Strategického plánu rozvoje obce bude deklarovaná vize obce, která výstižným
způsobem charakterizuje žádoucí budoucí stav obce v daném období. Půjde o období 2017 – 2027. Na
tuto vizi navazují strategické cíle dle navržených problémových okruhů. Problémové okruhy jsou
rozpracovány do jednotlivých opatření a aktivit. Strategie obce je základní platformou, na kterou budou
navazovat individuální projekty dílčího významu realizované obcí a jinými subjekty v obci.

4/ Akční plán:
Součástí akčního plánu jsou rozpracované záměry obce v kratším časovém horizontu, ale i výhledově do
r. 2027. Důležitým prvkem přípravy akčního plánu, volby a zapracování vhodných záměrů, je úzká
návaznost na dostupné grantové programy ČR a EU.
5/ Závěr:
Shrnutí, informace o zpracování a schválení v Zastupitelstvu obce Neuměřice.

Poloha obce Neuměřice - katastrální území Neuměřice

HISTORIE OBCE
Historie a období do I. světové války
Obec Neuměřice se nachází v okrese Kladno na trati ČD Slaný - Kralupy nad Vltavou, leží v nadmořské
výšce cca 197 metrů n.m., okolní pláně dosahují výšky 250 – 280 metrů n.m., v údolí asi 25 km dlouhého
Svatojiřského potoka, který pramení u Libušína a teče do Kralup n. Vlt., kde se spojuje se Zákolanským
potokem a vlévá se do Vltavy.
Nejstarší dochovaná zmínka o obci Neuměřice pochází z roku 1158. Obec se v těchto dobách psala
Nevremic, Neumierizicze, Neumierzicze, Neaumeritz, Nauměřice, Nouměřice, Neuměřici, Neumeritz atd.
Existuje více verzí, jak název Neuměřice vlastně vznikl. Většina historiků se klaní k názoru, že bývá často
nesprávně odvozováno od vladyky Neuměra a spíše se přiklání k tomu, že Neuměřice byly vlastně „nově
vyměřeny“.
Na území dnešních Neuměřic se našly archeologické nálezy, keramika, střepy z nádob, zvířecí kosti,
hliněné hranolky, také prehistorické sídliště s odpadkovými jámami, kostrový hrob. Proto můžeme
z těchto nálezů usuzovat, že zde bylo poměrně časté osídlení.
Jedinou sakrální stavbou je kaplička Panny Marie Svatohorské a sv. Ludmily, postavená cca
v letech 1798 - 1800. V roce 1991 byla provedena výměna oken a dveří, opravena fasáda, provedena
výmalba. V listopadu r. 1999 došlo ke krádeži zvonu. Zvon pocházel z roku 1876; bylo to v okolí jediné
dílo od A.Waitze ze Slaného. Nový zvon, dar od místního občana, byl vysvěcen 15.září 2007, v předvečer
svátku druhé patronky a zároveň byl požehnán i kříž stojící před kapličkou.
Před 850. lety zde, v tu dobu v Nevremicích, měl majetek panenský premonstráský klášter v
Doksanech, avšak od vladyky Ljuba získali druhý díl pražští johanité. Ti vlastnili Neuměřice ještě v
letech 1436 a 1475, avšak císař a král Zikmund jim je roku1436 zabral a zapsal je hejtmanu Václavu
Cardovi z Petrovic a na Úštěku. Pak se dostaly přechodně Zikmundovi Stříbrnému z Horoměřic
a Zikmundovi Barší z Kamenice. Ten vedl roku 1519 kvůli naší vsi i soudní spor. U komorního soudu
v Praze žaloval pana Viléma Ilburka z Ilburku a na Ronově, že jeho lidé „člověka jeho Blažka krčmáře
zsekali a zamordovati chtěli v domě jeho a přitom jednoho zabili“. Avšak výsledek této pře není znám. Po
roce 1534 přešly statky na královskou komoru, ta je prodala Jindřichovi Zejdlicovi ze Šenfeldu. Tak se
obec Neuměřice dostala k panství Zvoleněves. V této době byly mezi Neuměřicemi a Olovnicí rybníky,
které se později spojily v jednu nádrž.
V roce 1597 koupil obec pan Jan Boryně ze Lhoty a připojil je tak k panství Mikovice. Roku 1641 byly
odprodány Sezimovi z Vrtby. Ke Zvoleněvsi byly Neuměřice připojeny znovu v roce 1669, kdy je odkoupil
vévoda Julius František Sasko-Laurenburský. Panství pak zdědila jeho dcera Anna Marie Františka
Toskánská. V roce 1847 se majitelem Neuměřic stal císař Ferdinand V. Dobrotivý a po něm jeho synovec,
císař a král Josef I.
Ve II.polovině 18. století se zde objevilo kopání uhlí, dobývání a vývoz železitých hrudek, těžba pískovce.
Nezvratným důkazem po tomto dolování je jáma, která se na jaře roku 2006 propadla, a to až do
podzemních šachet, a to v místě zvaném Pod Hrudnicí. Jedná se pravděpodobně o bývalou jámu
„Barborka“, staré důlní dílo Neuměřice – jáma LVIII, pozůstatek po těžbě mělce uložené Kounovské sloje
(těžba probíhala v letech 1830 – 1840, v úředních výkazech je štola připomínána ještě v roce 1845).
Vlastní propad této jámy je elipsovitého tvaru (2,1x1,9 m), pod vrstvou ornice se nacházejí zbytky
betonového pažení, které zajišťovalo ústí jámy. V hloubce asi 4,5 m přechází elipsovitý tvar jámového
stvolu do tvaru obdélníkového. Pásmem byla ověřena volná hloubka jámy 15,3 m, není však jasné, zda se
jedná o hloubku konečnou. V hloubce 4,5 m je jižním směrem vyražena chodba. Původní vlastník díla
není známý, v době ukončení dolování (20. léta 20. století) vlastnili jámu Zikmund Vogel a Max Fleischer.
Jáma byla založena pro těžbu černého uhlí, ale jsou domněnky, že po vytěžení uhelné sloje byla jáma
dále použita pro těžbu rudky (minerální barvivo).

Začalo se rozvíjet také i ovocnářství, ponejvíce pěstování jablek, hrušek, švestek. V obci proto vyrostla
sušárna a čerstvé i sušené ovoce bylo dodáváno do Lobče, odtud pak po lodích do Německa. I přes toto
všechno se stále jednalo o výhradně zemědělskou ves.
V létě roku 1866 se ve vsi objevil oddíl Prusů. Byli přátelští, za rekvizice platili a velmi se zajímali o těžbu
červené a žluté hlinky. S těžbou uhlí na Kladensku a výstavbou cukrovaru ve Zvoleněvsi (1859) souvisela
stavba železnice Kralupy – Zvoleněves (1882 – 1885), zanedlouho prodloužená do Vinařic. U tratě,
kterou tehdy vlastnila Společnost státní dráhy, byla postavena přízemní budova s bytem, dále sklad
a manipulační kolej.
Rok 1884 byl důležitým mezníkem v životě obce. Na základě výnosu ze dne 19. 4. 1884 zemské školní
rady bylo povoleno zřízení samostatné dvoutřídní školy. Roku 1885 byla otevřena nová škola
v Neuměřicích. Byla dvoutřídní, pro pět ročníků. Během 127 let existence školy se zde vystřídalo devět
ředitelů. Škola prošla řadou oprav a úprav, rekonstrukcí. Při opravě staré desky se jménem školy v letech
1965 – 1967 byla objevena zapečetěná skleněná trubice s dokumenty, a to se zakládací listinou,
předpisem pozemkové daně, pozváním k vysvěcení školy a výtiskem Národních listů, vše z roku 1885.
První světová válka přinesla zákaz téměř všech učebnic i některých národních písní.
Okupace přinesla také změny. Návraty učitelů ze Sudet způsobily, že od února 1939 musely odejít do
penze všechny provdané učitelky, které měly doma své muže – živitele, a pak učitelé nad 58 let.
Začalo se používat německo – českých nápisů a razítek, odstraněna musela být i deska s názvem
školy, nebyly schváleny učebnice. V srpnu 1943 byl řídící učitel pracovně nasazen na obecní úřad
a učitelky do zemědělství. V únoru 1945 se škola stala lazaretem pro německé uprchlíky, od května
1945 zase pro ruské vojáky. Vyučovalo se v místním hostinci. Škola byla znovu pro žáky otevřena
v červnu 1945.
V roce 1890 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů. Sbor se roku 1892 podílel na velké národní
slavnosti ve Zvoleněvsi a roku 1900 se v Neuměřicích konal první z několika župních hasičských sjezdů.
Roku 1905 - 1906 došlo k vybudování silnice Neuměřice – Velvary. Od roku 1908 je vedena obecní
kronika, založená při oslavě výročí císaře a krále Františka Josefa I. Na jeho počest se v obci pořádala
Stromková slavnost (vysazování sadu). Začalo se rozvíjet průmyslové podnikání. Těžba uhlí, vysoké pece
a hutnictví na Kladensku, vybudování železniční trati, přádelna a strojírenský závod ve Slaném. Nově
vyrostly Kralupy nad Vltavou s velikým chemickým závodem. Roku 1902 byly povýšeny na město a roku
1913 se staly sídlem nového okresu, k němuž byly přičleněny i Neuměřice. Soudním okresem pro
Neuměřice zůstaly i nadále Velvary, a to až do roku 1949. Roku 1913 založena byla v obci Tělocvičná
jednota Sokol.
Během I. světové války narukovalo postupně 77 mužů, z nichž 13 padlo. Na budově obecního úřadu byla
v roce 1930 odhalena pamětní deska padlým. V poválečném sčítání lidí bylo ve vsi 99 domů
s 668. obyvateli.
Na jižní straně je kopec, zvaný Svatý vrch, Svatý Jan, prostě „Svaťák“ či „Ján“. Původně na něm stála
socha sv. Jana Nepomuckého, ale ani naší vsi se nevyhnula vlna ničení nepomuckých památek, které
symbolizovaly Rakousko – Uhersko a v roce 1919 byla socha poražena. Na oslavu vzniku Československé
republiky byl postaven památník Mistra Jana Husa a dne 5. 7. 1919 slavnostně odhalen a místo nazváno
„Husův vrch“. V roce 1920 byla na tento pomník vsazena Suchardova plaketa.
Roku 1919 došlo ve statku k první dělnické stávce, vyvolané solidaritou s propuštěným kolegou. Další
stávky následovaly. Ve zkratce řečeno, uplatňovaly se požadavky na zlepšení situace na vsích.
Neuměřice těmito stávkami prosluly a zapsaly se do dějin dělnického hnutí. Nejrozsáhlejší stávka se
připisuje roku 1920, kdy se ke stávce připojilo postupně celkem 34 dvorů a nakonec do ní vstoupilo na
širším Kladensku až kolem 3500 zemědělských nádeníků. Na budovu statku v r. 1980 byla umístěna

pamětní deska, která však na přelomu roku 2007 - 2008 byla ukradena. Při slavnostním odhalování této
desky se otevřelo i malé kino, ale pro malý zájem se promítalo pouze do roku 1989.
V r.1924 byla prokopána cesta z části obce zvané Brčkov až na velvarskou silnici. V r. 1925 se po
vydatném dešti rozvodnil potok. Mnoho domů a polí bylo až metr pod vodou. V tomto roce státní
statek převedl na obec pozemky pro stavbu 13. rodinných domků. Sokol získal pozemek na hřiště.
V lednu a únoru 1929 trvaly kruté mrazy (až -33 °C), v červenci zase neobyčejná vedra (až 40 °C).
V tomto roce byl rekonstruován obecní domek (pastouška) a přestavěn na patrový obecní úřad. Založen
byl Neuměřický sportovní klub.
II. světová válka a období do roku 1990
Následky a samotná II.světová válka se ani naší obci nevyhnula. Někteří občané se ke svým rodinám již
nevrátili. Po odtržení Sudet v roce 1938 se do naší vsi přistěhovaly dvě rodiny sedláků, které musely
opustit svá hospodářství. V roce 1939 bylo zavedeno přídělové hospodářství na potraviny a následně i na
oblečení. Podle nařízeného soupisu zvířat se odevzdávalo poměrné množství. Při každém vítězství
německých vojsk vyzváněly zvony a vlály německé vlajky. Jedinou světlejší událostí v této nelehké době
byl rozvod elektřiny do vesnice a zavedení telefonu.
Na jaře 1945 opustili vesnici němečtí sedláci a v okolí procházely pochody smrti. Po vypuknutí Pražského
povstání byl ustaven revoluční národní výbor, který z dobrovolníků sestavil hlídky. V těchto hlídkách byli
i ruští uprchlíci z německého zajetí, kteří se skrývali u našich občanů. První hlídka Rudé armády se v obci
objevila 9. 5. 1945 v ranních hodinách. Od 15. května do poloviny června mezi Neuměřicemi
a Kamenným Mostem tábořila sovětská vojska.
Než se republika stačila vzpamatovat z války, přišel 25. únor 1948. Byl založen akční výbor Národní
fronty. Provedl „očistu“ a soustředil se na zemědělství. Za rok začala kampaň na zakládání jednotných
zemědělských družstev. V roce 1951 se JZD zakládá i v naší obci. Pole se spojila ve velké celky, ze statků
museli majitelé odejít. JZD špatně hospodařilo, došlo ke zpustošení budov. Vzhledem k tomu, že v obci
hospodařil ještě Československý státní statek (ČSSS), došlo v roce 1961 k jejich sloučení. V letech 1949 –
1950 postavily ČSSS pro své zaměstnance u křižovatky na Velvary dřevěný dvojdomek a místo zbořeného
statku v 70.letech čtyřbytový dům. Po rozpadu ČSSS a v rámci restitucí přešly budovy do soukromého
vlastnictví.
Na zahrádce hospody „U Paštiků“, která stála na návsi vedle obchodu „U Bušilů“ byla kuželna s pískovou
dráhou. Po vzniku SELPA (Vesnické spotřební družstvo) v ní krátkou dobu byly kanceláře, potom kino
a nakonec se dům musel pro značnou zchátralost zbořit. Na jeho místě je nyní park.
V roce 1960 byla provedena celostátní územní reorganizace. Zrušil se okres Kralupy nad Vltavou
a Neuměřice byly připojeny k okresu Kladno. Naše obec se spojila se sousední obcí Kamenný Most.
Silnice procházející vsí dostala asfaltový povrch, postupně se budovala v některých částech vsi kanalizace
dešťové vody a chodníky. Přístavbou budovy národního výboru vznikly prostory pro ordinace obvodního
a dětského lékaře. V patře této budovy bylo krátkou dobu i kino a také knihovna, která existuje
i v současnosti. Pultovou prodejnu „U Bušilů“ přebudovala Jednota na samoobsluhu.
Pekárna „U Zounků“ byla pro malou produkci zrušena k 1. 1. 1962. Ve statku, ze kterého byli majitelé
vyhoštěni, zřídila Jednota „obchodní dům“, kde se mimo potravin dalo koupit např. oblečení, galanterie,
nábytek, elektro, drogerie, knihy, hračky, železářské zboží. Obchod byl otevřen v 50. letech a zrušen
v roce 1972. V opuštěném stavení po židovských občanech, kde byl před válkou obchod Včela, vzniklo
holičství a ze skladu sběrna surovin. Dům nakonec zpustl a byl zbořen, sběrna zanikla a nyní je
soukromým majetkem.

Po průjezdu vojsk v srpnu 1968 zůstala ve vsi prolomená zeď, nalomený betonový sloup elektrického
vedení a rozbité silnice od pásů tanků.
Během staletí se pochopitelně měnila i zaměstnání. Nejdříve to bylo jen zemědělství, s ním spojená
řemesla a živnosti potřebné pro obec. Později cihelny, dobývání uhlí a hrudky, pěstování a sušení
ovoce. Otevřením cukrovaru ve Zvoleněvsi (1858 –1999) sezónní práce na kampani nebo ledování pro
olovnický pivovar (1898 - 1950). Někteří dojížděli za prací do kladenských dolů a hutí, někteří do
továren do Slaného či do chemického závodu v Kralupech nad Vltavou. A nejen tam se objevili
zaměstnanci z naší obce, jezdili i do Velvar, Libčic nad Vltavou a do Prahy. Dost lidí zaměstnával i ČSSS.
Po roce 1990, jak se postupně rušily a vznikaly nové podniky, měnily se i pracovní příležitosti. I životní
úroveň občanů se zlepšila. Barevné televizory, DVD přehrávače, satelity, počítače, automatické pračky či
myčky nádobí nejsou v domácnostech výjimkou a osobní automobily stojí téměř u každého domu.
Občané své domy opravují, zateplují, vyměňují okna; rozrůstá se počet bazénů u domů. Dříve pro vesnici
typický chov domácích zvířat (slepice, králíci, prasata aj.) je na ústupu.
K zaměstnanosti pomáhá i dobrá dopravní obslužnost obce. Neuměřice leží na železniční trati Praha –
Kralupy nad Vltavou – Slaný – Most a vlaky jezdí obousměrně téměř každou hodinu. Autobusová linka
zase zajišťuje spojení Kladno – Neuměřice – Velvary a zpět.
Během čtyřiceti let se obec rozrostla, modernizovalo se bydlení. Došlo dvakrát k melioraci Svatojiřského
potoka. Poprvé v souvislosti s narovnáním trati a podruhé se zpevňovaly břehy.
Ve školním roce 1979/80 prodělala naše škola zásadní změnu v organizaci. Byl zrušen 5. ročník, zůstaly
jen 4 ročníky, které podle nové koncepce tvořily 1.stupeň základní školy. Ve školním roce 1994/95 škola
přechází na jiné financování, finanční autonomii, tzn. dohadovací řízení ohledně rozpočtu školy.
Další školní roky musel vzhledem k nízkému počtu žáků obecní úřad dotovat chybějící částky, aby
nedošlo ke zrušení školy. Od roku 2003 přešla škola pod právní subjektivitu, tzn., že byla příspěvkovou
organizací. Ve školním roce 2007/2008 byl po dlouhých letech znovu otevřen 5. ročník, a to hlavně
z toho důvodu, že se tím navýšil počet žáků na škole. Škola měla celkem 19 žáčků v pěti ročnících.
Bohužel však, pro dlouhotrvající nedostatek žáků byla naše místní škola k 1. 8. 2009 zrušena.
Období od roku 1990 až k současnosti
Od 1. 7. 1990 byla obec Kamenný Most vyčleněna z obce Neuměřice a začala opět fungovat odděleně.
Obec Neuměřice začala usilovat o zlepšení vzhledu obce. Zajistila odvoz domovního odpadu, nejprve na
skládku, později odvozem popelnic. Postupně pokračovala výstavba dešťové kanalizace, rozjíždělo se
soukromé podnikání, jako např. prodejna potravin, restaurace, výroba uzenin, slévárna, stavební či
projektové firmy aj. Opravily se chodníky, místní komunikace, škola, kaplička i obecní úřad. Provedena
byla rekonstrukce elektrického vedení, veřejného osvětlení a obecního rozhlasu, začalo se s výstavbou
nových rodinných domů. Při sčítání v roce 1991 měly Neuměřice 378 obyvatel a 165 domů. Proběhla
revitalizace skládky, vybudována byla panelová cesta, kde vyrostly nové rodinné domky (2006-2010). Do
obce přestali dojíždět lékaři. V uvolněných prostorách byla zřízena samoobslužná prodejna potravin
a smíšeného zboží. To je však také již minulostí. V dřívějším obchodě (čp.8) se opět nově upravily
prostory na prodejnu, která nyní v obci funguje.
V roce 1998 byl po celé obci rozveden plyn, poprvé mezi občany uveden obecní Zpravodaj. Bylo
provedeno nové ozvučení obce, začaly se opravovat místní komunikace, ulice.
V roce 2000 se Neuměřice staly členem „Mikroregionu Svatojiřského potoka“. V rámci členství v tomto
mikroregionu byla vybudována cyklostezka mezi obcemi Neuměřice a Olovnice.

V letech 2001–2002 Správa a údržba silnic Kladno provedla úplnou rekonstrukci hlavní silnice vedoucí
přes naši obec. Dle výsledků sčítání v roce 2001 bylo v obci trvale hlášených 359 obyvatel a 174 domů.
V roce 2003 proběhla rekonstrukce místní komunikace kolem obecního úřadu k restauraci a dále. Stále
probíhá výstavba nových domů, plno starých domů se rekonstruuje. Bohužel, je ještě dost domů
a statků, které obci na kráse nepřidávají.
V roce 2008 započala velká a dosti nákladná akce - výstavba splaškové kanalizace a veřejného vodovodu.
Ale životní úroveň i vstup našeho státu do Evropské unie si žádají své. Tato akce probíhala společně
s obcemi Slatina a Olovnice, kde se vybudovala společná čistírna odpadních vod pro všechny tři obce.
V roce 2013 započala celková rekonstrukce a zateplení budovy bývalé školy. Nyní slouží jako sídlo
obecního úřadu, cvičebna a dětský koutek. Pořádají se zde i různé akce pro děti a různé výstavky či
besedy. Proběhla výstavba asfaltové komunikace od panelové cesty směrem k budově nového obecního
úřadu.
V roce 2015 v západní části obce za areálem fotbalového klubu bylo vybudováno dětské hřiště.
V roce 2016 byla provedena oprava kapličky. V dražbě byl zakoupen areál bývalého statku (budovy č. 27,
111 a 108).
V roce 2017 započaly práce na vyčištění pozemků v západní části obce, tj. směrem k obci Kamenný Most
a areálu bývalého statku, kde dávný majitel nechat pozemek zavézt sutí.

Budova OÚ č. 85

Kaplička

Dětské hřiště

část areálu statku (čp. 27)

Mistr Martin Bacháček Nauměřský z Nauměřic
Nejvýznamnějším místním rodákem byl Rektor Karlovy univerzity Mistr Martin Bacháček Nauměřský z
Nauměřic (1539-1612), významný renesanční astronom, matematik a pedagog, mistra a rektor pražské
univerzity (bývá pokládán za předchůdce Jana Amose Komenského).
Narodil se v Cardovském statku č. 1 v Neuměřicích. Jeho rodiče Václav a Marta vlastnili určitý majetek
proto syn mohl odejít studovat. Průpravné vzdělání nabyl ve školách ve Slaném, Táboře, Praze
a Klatovech. Na univerzitu nastoupil už v poměrně pokročilém věku za rektorování Petra Codicilla
z Tulechova. Poté působil Bacháček ve Znojmě, kde se učil němčině a také ve Vídni (jako krasopisec
a malíř miniatur). Univerzitní vzdělání si doplňoval na vysokém učení v Lipsku, v Altorfu u Norimberka,
roku 1567 ve Wittenberku. Roku 1570 se vrátil do Čech.
Nejprve vyučoval v panských rodinách, později na městských školách. Působil v Žatci (kde těžce
onemocněl), v Pardubicích a poté u sv. Havla na Malé Straně v Praze. Roku 1577 se stal bakalářem, r.
1582 byl povýšen na magistra. Poté byl ustanoven profesorem fakulty svobodných umění (humanitní
a přírodní vědy).
Jeho oborem byla matematika, geografie a astronomie, kterou od r. 1584 přednášel. Přednášel také
řeckou a latinskou literaturu. Zastával postupně všechny univerzitní úřady. Byl představeným několika
kolejí, děkanem fakulty se stal poprvé r. 1586, několikrát byl od r. 1591 místorektorem a rektorem
univerzity byl zvolen r. 1598-1600 a 1603-1612. Císař Rudolf II. jej povýšil do šlechtického stavu
v prosinci 1591 s přídomkem "z Nauměřic".
Roku 1595 vydal svým nákladem "Rudimenta Geograpica Joannis Honteri" (Počátky zeměpisu Jana
Hontera). Sám také koncipoval a publikoval pedagogické spisy a směrnice. Zanechal také pozoruhodnou
korespondenci. Byl rovněž předním znalcem dějin Karlovy univerzity.
Astronomie sblížila Martina Bacháčka s mistrem Tadeášem Hájkem z Hájku a s hvězdářem Janem
Keplerem. Mezi jeho přátele patřil také známý a vynikající lékař Jan
Jesenský, Tycho de Brahe, Adam Huber a další.
Martin Bacháček se stal do značné míry předchůdcem Jana Amose
Komenského. Od učitelů vyžadoval svědomitost a důkladné znalosti.
Nebyl proti tělesným trestům. Školství se za jeho působení zlepšilo.
Snažil se, aby učitel, bakalář, měl vysokoškolské vzdělání a bojoval proti
sjednávání lidí nezkušených a někdy i polokriminálních. V dopise
táborským konšelům r. 1603 mimo jiné napsal: "Pokud budeme mít naši
mládež dobře zavedenou, mohou z ní být i dobří měšťané a senátoři."
Po celé své působení se snažil čelit konkurenci a pletichám jezuitské
akademie v Klementinu. Nebyl sice reformátorem, ale i neúnavným
organizátorem českého školství. Staral se nejen o veřejné školy, ale
i v soukromém vyučování byl dobrým rádcem, doporučoval do
urozených rodin dobré učitele, ale také dbal o to, aby byli dobře
odměňováni. Pro zvýšení úrovně škol založil r. 1591 při Karlově koleji
vzorné gymnázium jako základ pro univerzitní studium.
Za řízení Bacháčkova rektorování podléhalo univerzitě, jak se tehdy
říkalo akademii, 101 škol a dále pak 5 škol na Moravě. V tom nejsou
samozřejmě počítány školy katolické a školy českých bratrů. Rektor
Bacháček měl tedy za úkol organizovat vysokoškolskou přípravu, organizoval přípravu učitelů, dosazoval
je na stávající školy, vyvíjel tlak na způsob a rozsah výuky, spravoval chování učitelů. K tomu měl
k dispozici i aparát, vězení a i právo využívat vězení státní správy.

Spravoval i školy v našem okolí. Zejména ve Slaném, Velvarech, Budyni, Roudnici, Mělníku, Lounech atd.
Města měla velký zájem, aby v jejich domově byly vybudovány školy.
V roce 1609 byl ještě se třemi profesory jmenován členem evangelické konzistoře a téhož roku se
zúčastnil jednání o univerzitní formu. Je rovněž autorem kolejního řádu.
Martin Bacháček měl dobrou povahu a byl všude oblíben. Byl sousedsky dobrosrdečný a štědrý, ale
ducha praktického, jenž pilně přihlížel k poměrům a potřebám času. O tom svědčí usilovná snaha
o sjednocení a úpravu českého školství. Tím si získal ve školství před Komenským největších zásluh. Kvůli
tehdejším předpisům se nesměl oženit.
Nikdy nezapomněl na svou rodnou ves a kraj. Jezdil na hody do Velvar, Mikovic, Zvoleněvsi a Neuměřic.
V rodném statku navštěvoval rodiče a bratra Jiřího, který se později stal velvarským měšťanem. V Praze
pomáhal studentům, kteří tam z Velvarska přicházeli.
Zemřel v Praze z 16. na 17. února 1612. Byl pohřben v Kapli Božího Těla na Dobytčím trhu (dnešní
Karlovo náměstí) pod náhrobníkem z červeného mramoru. Kaple byla ale r. 1791 zrušena.
Mistr Jan Campanus Vodňanský se ujal vydání univerzitního sborníku na památku Bacháčkovu, k němuž
se připojila i žatecká škola. Bacháčkova významu si vzpomněli i v cizině, ovšem jeho dílo dlouho
nevydrželo. Zničila je bělohorská katastrofa.
Dekretem z 22. listopadu 1622 svěřil císař veškeré školství do rukou jezuitů, kteří zrušili utrakvistické
a evangelické školy a ponechali jenom katolické.
Za dědice jeho pozůstalosti se přihlásil bratr Jiří se sestrami. V koleji však milému Jiřímu Bacháčkovi řekli,
že "umřel bez kšaftu, že peněz zanechal málo, dluhů však mnoho. Kdo bude děditi, musí tedy i dluhy
platiti". Jak se nakonec porovnali, není známo.
Mistra Martina Bacháčka list zhostný, jímž byl slavný mistr od své vrchnosti propuštěn z poddanosti,
nalézá se v archivu Národního muzea.
Rodné místo Martina Bacháčka Nauměřského z Nauměřic, Cardovský statek, dostal za vlády Marie
Terezie číslo 1 a dochoval se pod ním až do našeho století.
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Starosta obce
Místostarosta obce

Zdeněk Kučera
Robert Paluka

První písemná zpráva (rok)
Nadmořská výška (m n.m.)
Katastrální plocha (ha)
Počet katastrů
Místní části
Finanční úřad
Katastrální úřad
Matrika
Stavební úřad

1153
198
565
1
1
Slaný
Slaný
Slaný
Velvary

Základní legislativní formou, kterou se ve své činnosti obec řídí, je zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích,
ve znění pozdějších předpisů. Obec Neuměřice spravuje své záležitosti samostatně a zároveň vykonává
státní správu v rozsahu tzv. přenesené působnosti.
Nejvyšším a zároveň výkonným orgánem samosprávy je zastupitelstvo obce volené na čtyři roky.
V současném období má 7 členů. Zastupitelstvo obce pracuje v čele se starostou a místostarostou obce.
Obec Neuměřice má zpracován územní plán (schválen v roce 2011).

Obec Neuměřice leží ve Středočeském kraji v nadmořské výšce 198 m n.m na rozloze 5,65 km².
Obec Neuměřice se nachází v okrese Kladno, kraj Středočeský. Rozkládá se asi patnáct kilometrů
severovýchodně od Kladna a jedenáct kilometrů východně od města Slaný.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1158. V obci se pravděpodobně nacházela malá zemanská
tvrz, která později zanikla a nebyla ani archeologicky zjištěna. Neuměřice později spadaly pod
administrativní správu panství Zvoleněves (dříve Zvoleňoves).
Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.
1850 - země česká, kraj Praha, politický okres Slaný, soudní okres Velvary
1855 - země česká, kraj Praha, soudní okres Velvary
1868 - země česká, politický okres Slaný, soudní okres Velvary
1913 - země česká, kraj Praha, politický okres Kralupy nad Vltavou, soudní okres Velvary
1939 - země česká, Oberlandrat Mělník, politický okres Kralupy nad Vltavou, soudní okres Velvary
1942 - země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Kralupy nad Vltavou, soudní okres Velvary
1945 - země česká, politický okres Kralupy nad Vltavou, soudní okres Velvary
1949 - Pražský kraj, okres Kralupy nad Vltavou
1960 - Středočeský kraj, okres Kladno
V centru obce naproti bývalé budově obecního úřadu (čp. 21) stojí kaple Panny Marie Svatohorské a sv.
Ludmily. Kaplička je sakrální stavbou s hranolovou zvoničkou pocházející asi z r. 1798. V r. 1999 došlo
ke krádeži zvonu. Zvon pocházel z r. 1876, jako jediné dílo od A.Waitze ze Slaného.
Původní patronicium bylo rozšířeno 15. září 2007, v předvečer svátku druhé patronky. V srpnu
2015 došlo k Benedikci (požehnání) nově zakoupené sošky Panny Marie Svatohorské a tridentské mši
svaté, kterou vykonal Mons. Daniel Ireneus Stoupa, OTpB. V září 2016 byla kaplička nově
zrekonstruována.
Na návrší zvaném Svatý Ján, v místě původní sochy svatého Jana Nepomuckého, je umístěn
prvorepublikový pomník mistra Jana Husa z r. 1919.

Kaple Panny Marie Svatohorské a sv. Ludmily

Pomník mistra Jana Husa

Pro obec Neuměřice:
Obec s rozšířenou působností:

Slaný

Obec s pověřeným úřadem:

Velvary



Správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) SLANÝ je vymezen územím obcí:
Beřovice, Bílichov, Černuc, Dmek, Dřínov, Hobšovice, Hořešovice, Hořešovičky, Hospozín, Hrdlív, Chržín,
Jarpice, Jedomělice, Jemníky, Kamenný Most, Klobuky, Kmetiněves, Knovíz, Královice, Kutrovice, Kvílíce,
Ledce, Libovice, Líský, Loucká, Malíkovice, Neprobylice, Neuměřice, Páleč, Plchov, Podlešín, Poštovice,
Pozdeň, Přelíc, Řisuty, Sazená, Slaný, Smečno, Stradonice, Studeněves, Šlapanice, Třebíz, Tuřany, Uhy,
Velvary, Vraný, Vrbičany, Zichovec, Zlonice, Zvoleněves, Želenice, Žižice.

ORP SLANÝ - charakteristika
Správní obvod Slaný se nachází v severozápadní části Středočeského kraje na hranicích s krajem
Ústeckým. Dále sousedí s obvody Rakovník, Kladno a Kralupy n. Vltavou. Leží na rozhraní Středočeské
tabule a Brdské oblasti. Konkrétně se jedná o celky Pražské plošiny a Dolnooharské tabule s
nadmořskými výškami nejčastěji do 400 m.
Rozlohou (36 881 ha) i počtem obyvatel (38 214) patří Slánsko k průměrným obvodům. Tvoří ho 52 obcí,
z nichž 3 mají statut města – Slaný, Velvary (zároveň se sídlem pověřeného obecního úřadu) a Smečno.
Statut městyse mají obce Vraný a Zlonice.
Počet obyvatel se od roku 1961 snižuje, až v 90. letech dochází k pozvolnému nárůstu vlivem jedné z
nejvyšších měr přírůstku stěhováním v kraji, ovšem na řádově nižší úrovni než v obvodech v přímém
sousedství s Prahou. Věková struktura obyvatelstva obvodu je celkově mladší než činí průměr za kraj
vlivem vyššího podílu dětské složky. To odpovídá jedné z nejvyšších průměrných měr porodnosti v kraji
během 90. let. Kvůli vysoké hrubé míře úmrtnosti (v roce 2008 devátý nevyšší počet zemřelých na 1000
obyvatel v kraji) však obyvatelstvo přirozenou měnou ubývá.

Zaměstnanost v jednotlivých odvětvích se výrazněji neodchyluje od krajského průměru. Díky existenci
kvalitních půd a téměř nejvyššímu podílu zemědělské (a zároveň orné) půdy v kraji vykazuje obvod
nadprůměrnou zaměstnanost v zemědělství. Také zaměstnanost ve službách se pohybuje nad průměrem
kraje. Mezi největší zaměstnavatele patří F.X. MEILLER Slaný s.r.o. či LINET spol. s r.o.
Problém představuje vysoká míra nezaměstnanosti (v roce 2008 jedenáctá nejvyšší v kraji), v roce 2008
nejvyšší podíl dlouhodobě nezaměstnaných v kraji a poměrně vysoký počet uchazečů, žen, na 1 volné
pracovní místo.
Podíl samostatně výdělečně činných osob a s tím související intenzita podnikatelské aktivity patří k
nejnižším v kraji.
Intenzita bytové výstavby vykazuje nízkou hodnotu, což se odráží ve skutečnosti, že na Slánsku je
průměrně nejstarší domovní fond v kraji.
Všechna tři města na Slánsku jsou vyhlášenými městskými památkovými zónami. Je možné navštívit
například chrám sv. Gotharda ve Slaném z doby pozdní gotiky, nejzajímavějším renesančním objektem je
zámek ve Smečně. Z památek barokní architektury je možno uvést kostel Nejsvětější trojice ve Slaném a
také morový sloup ve Velvarech. Příkladem selského baroka je Cífkův statek v Třebízi ze 17. století.

Poloha obce Neuměřice vzhledem k větším městům (Kladno, Slaný, Velvary, Kralupy n. V. a Praha)

Zastupitelstvo obce Neuměřice je již po několik volebních období 7-členné. Pro zlepšení komunikace
obecního úřadu s občany byly rozšířeny a doufáme, že i zlepšeny internetové stránky. Na přelomu let
2016/2017 byly www stránky zmodernizovány.
Je zřízeno pracoviště CzechPoint. Jako zdroj informací pro občany slouží úřední deska na budově
obecního úřadu, internetové stránky, místní rozhlas a obecní zpravodaj, který je dodáván zdarma do
každé domácnosti.
Řízení a správa obce je vykonávána v budově obecního úřadu, který je nově vybaven. K dispozici
občanům je zde čítárna, cvičebna a dětský koutek.

OBYVATELSTVO
Uvádíme přehled obyvatel od r. 1991, tj. od doby, kdy obec Neuměřice měla pouze jednu část obce, a to
část Neuměřice (část obce Kamenný Most se stala samostatnou obcí).
Rok
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 -

Stav k 1.1.
377
370
363
361
358
359
351
345
340

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -

342
353
364
348
357
351
357
363
365
381

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -

391
414
421
424
423
426
429
429

Vývoj počtu obyvatel ve věku 0 – 14 let a 65 a více let:

Počet a věkové složení obyvatel:

Rok

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Počet v
obyvatel
celkem
363
365
381
391
414
421
424
423
426
429

tom podle pohlaví v tom ve věku (let)
muži

ženy

181
182
189
196
213
217
219
220
222
227

182
183
192
195
201
204
205
203
204
202

0-14 15-64 65 a více

48
48
58
58
66
68
70
71
76
76

263
266
274
286
291
294
292
287
284
284

52
51
49
47
57
59
62
65
66
69

Průměrný
věk
40,5
40,9
40,1
39,9
39,9
39,9
40,0
40,1
40,1
40,3

Podrobné rozložení obyvatel obce je patrno z grafů:

DOMOVNÍ A BYTOVÝ FOND OBCE
V obci dochází k mírnému kolísání počtu trvale obydlených domů, a to směrem nahoru. V obci proběhla
výstavba nových rodinných domů, staré domy se opravují, občané se stěhují. V obci převládá téměř
výhradně zástavba rodinnými domy. V obci je jeden bytový dům se čtyřmi byty. Poslední přidělené číslo
popisné: 189 a číslo evidenční: 3.
Rok
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001
2011
2016

Počet domů– čp.
72
80
88
99
106
112
145
147
152
147
147
165
174
185
189

HOSPODÁŘSTVÍ A TRH PRÁCE
Vzhledem k tomu, že v obci není možnost pracovního zařazení, většina ekonomicky aktivních občanů
musí dojíždět za prací do vedlejších měst (Kralupy n. Vlt., Slaný, Kladno, Praha aj.). Rovněž tak i žáci a
studenti dojíždí do svých škol do Zvoleněvse, Kralup n. Vlt., Slaného, Kladna, Velvar, Prahy aj.
Uchazeči o zaměstnání v evidenci
celkem
ženy
9
5

Podíl nezaměstnaných osob v %
celkem
ženy
3,17
4,00

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, KULTURA, CESTOVNÍ RUCH
V obci byla k 1. 8. 2009 po mnoha letech zrušena malotřídní základní škola. Budova školy byla postavena
a dána do užívání v roce 1885. Nyní žáci tak musí již od 1. třídy dojíždět do školských zařízení.
Také zdravotní péče v obci chybí, občané tak musí využívat zdravotní péči ve zdravotním středisku
Zvoleněves, či Slaný, Velvary, Kralupy nad Vltavou.
V obci se nenachází ani žádné zařízení sociální péče v podobě domovů pro seniory, pro osoby se
zdravotním zatížením, azylových domů, denního stacionáře, chráněného bydlení, sociální poradny, ani
v podobě domů s pečovatelskou službou. To nabízí město Kralupy n.V. a Slaný (léčebna dlouhodobě
nemocných), v nedalekých Velvarech zase dům s pečovatelskou službou a domov důchodců.
Pečovatelské a sociální služby si musí senioři zajišťovat sami. Absence sociálních služeb a bydlení,
zaměřených zejména na péči o seniory, může být do budoucna určitým problémem.
Nejbližší nemocnice je ve Slaném (ortopedie, interní, chirurgické, gynekologicko-porodnické a dětské
oddělení). V okresním městě Kladno je rovněž nemocnice se vší péčí, plně vybavená. Občané často
navštěvují lékaře v Kralupech n. Vlt., a to z důvodu bližší dostupnosti z vlakového nádraží.

Kultura a sport tvoří významnou složku života v obci. Aktivní úlohu v této oblasti vyvíjí nejen obec, ale i
spolky a neziskové organizace působící v obci. Občané mají možnost využít pouze fotbalové hřiště v
západní části obce a nově vybudované dětské hřiště. Avšak bohužel v obci neexistuje žádné
plnohodnotné zařízení, jež by umožňovalo celoroční sportovní vyžití. Někteří občané dojíždí za sportem
do nedaleké obce Zvoleněves (cca 4 km), nebo do větších měst, např. Slaný a Kralupy n. Vlt. Kulturní
dům v obci není, rovněž tak ani žádné klubové místnosti. V budově obecního úřadu je cvičebna, kde je
řada cvičebních a posilovacích prvků. V 1.patře budovy je dětská herna pro malé děti.
V obci je vybudována cyklostezka směřující na obec Olovnici. Ta dále pokračuje na Zeměchy.
Pošta v obci není. Občané využívají poštu v obci Olovnice nebo Zvoleněves.
Obecní policie v obci není zřízena. Nejbližší úřadovna policie: Policie ČR Velvary, se sídlem Dvořákova 25,
Zlonice – tel. č. 974 873 578. Pro řešení krizových situací: 158.
Hasičský záchranný sbor v obci není zřízen. Veřejnoprávní smlouvu máme uzavřenou s Obcí Brandýsek.
Pro řešení krizových situací: 150.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Do obce Neuměřice vedou silnice III. třídy (č. 24028 Kamenný Most – Velvary a č. 24019 přes obec
Neuměřice). Ve vzdálenosti 3 km vede silnice 16 v úseku Slaný – Mělník.
Obec Neuměřice leží na železniční trati 110 z Kralup nad Vltavou do Slaného a Loun. Jedná se
o jednokolejnou celostátní trať, doprava byla v úseku Kralupy - Zvoleněves zahájena roku 1884.
Na území obce leží mezilehlá železniční zastávka Neuměřice.
Autobusová doprava je zajišťována autobusovými linkami Velvary-Brandýsek-Kladno a zpět a VelvaryKladno a zpět.
Obec Neuměřice má od konce r. 2010 vybudovaný veřejný vodovod a veřejnou kanalizační síť, která je
svedena do sousední obce Olovnice, kde je společná čistírna odpadních vod pro naši obec, pro Olovnici a
pro obec Slatinu. V obci je rozveden i zemní plyn.
Stávající pokrytí území obce transformačním výkonem je v současné době vyhovující, do budoucna
bychom uvítali rekonstrukci.
Svoz tuhého domovního odpadu provádí společnost FCC Praha. Odvoz odpadků se provádí 1x za týden, a
to ve čtvrtek. Občané mají také možnost třídit odpad, a to plasty, papír a sklo, nově pak kovy a BIO
odpad. Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu je v obci zajištěn 2x ročně.
V katastrálních území obce Neuměřice ani v blízkém okolí se nenachází žádné zvláště chráněná území. V
obci Neuměřice ani není evidována žádná stará ekologická zátěž. Cestovní ruch v obci není žádný.
Obec leží v nadmořské výšce kolem 198 m. Okolí tvoří převážně orná půda a louky. Souvislejší lesní
plochy se nachází v jižní části katastru obce. Katastrem obce protéká potok Svatojiřský, zvaný také
Knovízský. Území obce je intenzivně zemědělsky využíváno. Ve struktuře ploch v obci má převahu
zemědělská půda. V rámci struktury zemědělské půdy má významnou převahu orná půda.
Celková
výměra
(ha)
565,43

z toho (v ha)
zemědělská
půda
529,76

z toho:
orná
zahrady sady chmelnice vinice louky
půda
512,14
8,93 6,06
.
. 2,63

lesní
půda
3,59

vodní
plochy
3,11

zastavěné
plochy
8,58

ostatní
plochy
20,40

2. S W O T A N A L Ý Z A
Analýzu SWOT, tedy analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení jsme zvolili jako vhodnou
metodu k poznání kritických oblastí obce, které bude potřeba řešit.
SWOT analýza
(z anglického Strong points – silné stránky, Weak points – slabé stránky, Opportunities – příležitosti,
Threats – hrozby)
je standardní metoda používaná k prezentaci analytických poznatků o nejrůznějších objektech zkoumání.
Jejím principem je jednoduchá, avšak výstižná a pokud možno vyčerpávající a objektivní charakteristika
silných a slabých stránek zkoumaného města, obce nebo většího územního celku a jeho možných
příležitostí a hrozeb. Akcentováním silných stránek a naopak důrazem na odstraňování nebo alespoň
omezování slabých stránek roste pravděpodobnost využití nabízejících se příležitostí a omezuje se dopad
identifikovaných hrozeb.
Proti obvyklým analytickým metodám prezentuje vyváženě pohled na minulost (ex post) a současnost a
pohled na budoucnost (ex-ante) analyzovaného objektu. Svým uspořádáním do čtyř kvadrantů – silné
stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby – dobře vyhovuje charakteru úvah, které potřebujeme vést při
formulování strategií budoucího chování resp. cílevědomého ovlivňování dalšího vývoje objektu analýzy.
Umožňuje, aby ve stejně přehledné struktuře, v jaké je provedena analýza, byla formulována strategická
vize usměrnění budoucího vývoje analyzovaného objektu:
· jak zachovat resp. rozvíjet jeho silné stránky;
· jak odstraňovat resp. eliminovat jeho slabé stránky;
· které z budoucích příležitostí lze využít pro jeho další rozvoj a jak je využít;
· jakými cestami (prostředky, postupy) bude čeleno očekávaným ohrožením jeho dalšího rozvoje.
Silné a slabé stránky jsou výsledkem vnitřní analýzy:
· silné stránky zahrnují jakékoliv komparativní a konkurenční výhody objektu pro jakékoliv typy
rozvojových aktivit;
· slabé stránky jsou veškeré faktory, které limitují nebo ohrožují tyto aktivity.
Příležitosti a hrozby jsou výsledkem analýzy vnějšího prostředí:
· je důležité porozumět příležitostem a hrozbám vnějšího prostředí. Mnoho vnějších vlivů nebude moci
strategie ovlivnit, avšak jejich pravděpodobné účinky na objekt strategie jsou důležité při tvorbě
strategie;
· důležitým aspektem vnější analýzy je posouzení, které okolnosti a tendence jsou pro objekt strategie
důležité a jakou vyžadují reakci.

Pro získání analytických poznatků SWOT analýzy bylo vycházeno z profilu obce. Takto vznikla souhrnná
SWOT analýza obce.

SILNÉ STRÁNKY / STRENGTH

SLABÉ STRÁNKY / WEAKNESS

Blízkost a přímá dostupnost obce na dálnici
Výhodná poloha obce, blízkost větších měst
Stabilizovaný počet obyvatel
Dobré věkové poměry populace obce
Vyšší míra obsazenosti domů a bytů
Relativně čisté životní prostředí
Zásobování obce pitnou vodou
Dobré dopravní spojení s okolními městy
Blízkost města s jeho úřady, institucemi, obchody,
službami
Dostupnost Prahy, jak po dálnici, tak i vlakem
Existence platného územního plánu (z r.2011)

Zvýšená nákladní doprava v severní části obce */
Chybějící významnější zaměstnavatel
Vyšší podíl osob vyjíždějících do zaměstnání
Absence dětských a seniorských hřišť
Absence kulturních zařízení, sálů a kluboven
Omezená možnost sportovních aktivit v obci
Omezená možnost volnočasových aktivit
Absence školských zařízení
Blízkost větších měst – málo služeb pro občany
přímo v místě
Špatný stav chodníků a místních komunikací
Chybí efektivní a moderní víceúčelové kulturní a
společenské centrum obce
Finanční situace – splátkový kalendář a úvěr
Chátrající objekty v soukromém vlastnictví
Špatný stav lesních lokalit
Veřejné osvětlení nepokrývá potřeby obce
Sítě – elektřina, osvětlení, veřejný rozhlas – je
řešeno nadzemním vedením
Veřejný rozhlas – nepokryje celou obec
kaplička a památník J.Husa -ve špatném stavu
autobusová čekárna potřebuje rekonstrukci
nové umístění pro Památník padlým z budovy č.21
Absence možnosti bydlení v obci
Zásobování potravinami a restaurační zařízení
Žádná možnost procházek v přírodě

Pozn.:

*/ i přes dopravní značení TRANZIT provoz nákladní dopravy stále trvá

PŘÍLEŽITOSTI / OPPORTUNITY

OHROŽENÍ / THREAT

Úprava vzhledu obce
Nedostatek služeb v obci – vliv okolních měst
Individuální výstavba
Nárůst vandalismu a drobné kriminality
Vytváření odpočinkových ploch pro občany
Zanedbání technické infrastruktury
Rozvoj kulturních a sportovních aktivit jak pro Zdražující se energie – odklon obyvatel od
rodiny s dětmi, tak i mládež a seniory
ekologičtějšího vytápění zpět k uhlí – dopad na
kvalitu ovzduší
Umožnění volnočasového využití občanů všech
věkových kategorií
Podpora vzniku chybějících zařízení
Mírně rostoucí počet obyvatel
Zlepšení povědomí obce jako vhodného místa pro
bydlení
Motivace vlastníků nemovitostí, aby se trvale
přihlásili v obci (také podnikatelé)
Koncepčně řešené veřejné osvětlení
Rozvíjející se spolková činnost
Využití dotací
Parkové úpravy a zeleň v obci
Zlepšit třídění odpadů

3. D L O U H O D O B Á S T R A T E G I E O B C E
Strategická vize rozvoje obce Neuměřice je základní strategickou orientací deklarující čeho chce obec
realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu dosáhnout.
Obec Neuměřice se ve svém rozvoji zaměří na tyto prioritní problémové oblasti:
Kvalita společenského života a péče o občany
V obci v dřívějších dobách existoval poměrně čilý společenský život, který byl však významně omezován
stavem technické infrastruktury. Většinu obyvatel obce prozatím tvoří starousedlíci, kteří mají zájem
udržovat historické tradice i zvyky obce. Pro zlepšení zapojování všech věkových a sociálních skupin do
společenského dění je potřeba nadále rozvíjet společenské, kulturní, vzdělávací a sportovní aktivity.
K tomuto účelu však chybí zázemí, místo pro volnočasové aktivity.
Životní prostředí a bezpečnost
Z hlediska kvality životního prostředí je nutné zaměřit se na zlepšení podmínek pro ochranu biodiverzity.
Vzhledem k umístění obce podél rušné silnice III. třídy je významným úkolem řešení bezpečnosti na
komunikacích. V obou případech je žádoucí zaměřit se rovněž na průběžné vzdělávání a osvětu.
Aktivizace partnerství
Současná dynamika společenského dění přináší takové problémy a úkoly, s jejichž řešením nejsou na
úrovni obce žádné, nebo pouze malé zkušenosti. Proto je třeba zapojit všechny dostupné zdroje, získávat
nové podněty, seznamovat se s příklady dobré praxe. Je třeba učit se partnerskému přístupu, zlepšovat
komunikaci, hledat kreativní způsoby zapojování veřejnosti do rozhodování. Přínosem bude navazování
spolupráce a upevňování vztahů s jinými obcemi a možná i regiony, i aktivní zapojování do dobrovolných
svazků obcí na ochranu společných zájmů. V oblasti rozvoje podnikání bude obec nadále podporovat
rozvoj zemědělské činnosti a drobného a ekologicky čistého průmyslu a služeb.

VIZE OBCE NEUMĚŘICE
Vytvořit z obce Neuměřice moderní obec s venkovským životním stylem, který bude posilován
vyváženým rozvojem všech složek určujících kvalitu života – sociálního prostředí, infrastruktury,
životního prostředí, bezpečí v obci, pracovních a podnikatelských příležitostí. Dlouhodobou prosperitu a
spokojenost občanů založit na souladu místních kulturních tradic a široké otevřenosti.

Obec Neuměřice :
 místo příjemné pro život
 atraktivní pro bydlení a trávení volného času
 úspěšná, prosperující a přitažlivá pro své občany
 čistá, upravená s kvalitním přírodním prostředím

Obec Neuměřice bude usilovat o zvýšení kvality života místních obyvatel. Vyvážený rozvoj obce bude
směřovat do oblasti trávení volného času, zajištění kvalitní dopravní a technické infrastruktury, zajištění
kvalitního životního prostředí, posílení podnikatelských aktivit a příležitostí.

REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE, SPECIFICKÉ CÍLE A
PRIORITY
Po schválení strategického plánu zastupitelstvem obce bude pokračováno v naplánovaných akcích a
nově zahájena příprava projektů a podkladů k plnění jednotlivých cílů. Součástí přípravy bude jako
nejdůležitějším a prvotním krokem zajištění financování a především zjištění možností využití dotací z
EU.
Podmínky úspěšné realizace strategického plánu rozvoje obce:
1. Lidské zdroje - organizační zajištění
Realizace plánu rozvoje obce spadá do kompetencí zastupitelstva obce. Starosta obce vystupuje ve všech
záležitostech jako statutární zástupce obce.
2. Zdroje financování a jejich zajištění
Podmínkou pro realizace strategického plánu rozvoje obce je dostatečné finanční zajištění jednotlivých
záměrů a cílů.
Prioritou obce je maximální využití prostředků EU, prostředků poskytovaných ministerstvy a
Středočeským krajem.
Dalším úkolem bude do financování dále zapojit místní podnikatelský sektor, případně i občany.
Do financování jednotlivých cílů budou samozřejmě zapojeny vlastní zdroje obce, doplněny čerpáním
účelových investičních úvěrů.
3. Zdroj podpory – občané
Předpokladem úspěchu při realizaci jednotlivých záměrů je občanská podpora. Ta se neobejde bez
důkladné informovanosti o záměrech a celém strategickém rozvojovém plánu. Občanská podpora by se
vhodným zapojením občanů do rozhodování měla stát i jejich spoluzodpovědností za realizaci plánu i
jejich dalších představ o budoucnosti obce.

SPECIFICKÉ CÍLE A PRIORITY

I.
KVALITA SPOLEČENSKÉHO
ŽIVOTA A PÉČE
O OBČANY

II.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A BEZPEČNOST

III.
AKTIVIZACE PARTNERSTVÍ

1. Péče o kulturní tradice a
místní zvyky

1. ochrana životního prostředí

1. zkvalitňování veřejné správy a
řízení obce

2. Rozvoj vzdělávacích a
kulturních aktivit

2. zvyšování bezpečnosti na
komunikacích

2. rozvoj podnikatelských a
pracovních příležitostí

3. rozvoj sportovních a
volnočasových aktivit

3. ochrana veřejného a
soukromého majetku

3. rozvoj vnější spolupráce

4. A K Č N Í P L Á N O B C E N E U M Ě Ř I C E
I.

Kvalita společenského života a péče o občany

I.1.

péče o kulturní tradice a místní zvyky
- vytvoření funkčního centra obce pro volnočasovou aktivitu rodin s dětmi, mládeže a seniorů
(tím by se vytvořilo alespoň jedno pracovní místo pro správce, který by dbal o pořádek, čistotu,
údržbu aj.)
- zachování a rozvoj místních tradic (vítání Jara, velikonoce, pouť, posvícení, Podzim, dýňování,
Mikuláš, Vánoce – advent, karneval aj.)
- uchovávání historické paměti v obci, propagace obce, místních zvyků a tradic

I.2.

Rozvoj vzdělávacích a kulturních aktivit
- modernizace infrastruktury pro vzdělávací a kulturní aktivity

I.3.

Rozvoj sportovních a volnočasových aktivit
- modernizace infrastruktury pro sportovní a volnočasové aktivity

Rozvojová aktivita, popis, realizační výstup

Období
realizace

Předpokl.
fin.náklady

Garanti a
spolupráce

Sportovní areál, víceúčelové hřiště, využití volného času

2017-2022

5.000.000

Byty pro seniory, sociální rodiny atp.

2017-2025

5.000.000

Zachování a rozvoj místních tradic, podpora různých akcí,
setkání aj. Podpora realizace projektů, propagace
Uchování historické paměti, připomenutí významných
rodáků, významných událostí v obci – přehled na
internet.stránkách, propagace ve zpravodaji
Péče o pamětní desku a pomník padlých v obci. Zajistit
důstojnou úpravu a údržbu
Údržba okolí kapličky, zeleň, ošetření stromů, natření laviček,
úprava okolí stavby kapličky
Dětská hřiště – vypracovat studii stavu, zajistit renovaci,
údržbu a vybudovat hřiště pro širší věkovou kategorii
Vybavení klubovny pro rodiny s dětmi, mládež a seniory
v nově zřízeném multifunkčním zařízení, která bude sloužit
pro potřeby setkávání lidí, trávení volného času, možnosti
aktivit různých kroužků a činností
Podpora a propagace spolkové a zájmové činnosti (taneční
zábavy, soutěže, turnaje, výstavy, zájezdy, různé akce aj.)
Úprava zahrady a dvora při budově č. 85, možnost
volnočasových aktivit, hřiště aj.
Propagace vzdělávání, možnost různých kurzů, např.
fotografování, vázání kytic, výroba ozdob aj.
Podporovat rozvoj sportovních aktivit, smysluplné využití
volného času občanů, propagace
Informovat o službách a kontaktech na sociální služby, lékaře,
pohotovosti aj.-informace na internet. stránkách

2017-2027

2018-2020

V rámci
běž.činnos.
V rámci
běžné
činnosti
V rámci
běž.činnos.
50.000

Dotace
obec
Dotace
obec
obec

2018-2022

500.000

2018-2022

1.000.000

2017-2027

V rámci
běž.činnos.
1.000.000

2017-2027

2018-2020

2017-2020
2017-2027
2017-2027
2017-2027

V rámci
běž.činnos.
V rámci
běž.činnos.
Bez fin.
náročnosti

obec

obec
Dotace
obec
Dotace
obec
Dotace
obec

obec
Dotace
obec
obec
Obec
TJ Sokol
obec

II.
II.1.

Životní prostředí a bezpečnost
Ochrana životního prostředí
-

II.2.

Zvyšování bezpečnosti na komunikacích
-

II.3.

modernizace a rozvoj inženýrských sítí
rozvoj odpadového hospodářství
obnova a ochrana zeleně
rekonstrukce místních komunikací a chodníků
rekonstrukce, příp. nový rozvod veřejného osvětlení

Ochrana veřejného a soukromého majetku
-

koncepce bezpečnosti a ochrany obyvatel a majetku v obci
osvěta občanů

Rozvojová aktivita, popis, realizační výstup

Období
realizace

Předpokl.
fin.náklady

Vybudování cest, sadů, odpočinkových ploch, procházky 2017-2025
v přírodě
Modernizace a rozvoj inženýrských sítí
2017-2020

4.500.000

Vzdělávání a osvěta obyvatel v oblasti životního prostředí provádět stálou osvětu a vést občany k přijetí zodpovědnosti
za stav životního prostředí jak ve své obci, tak vůbec
Zlepšení vzhledu obce - Zjišťovat příp. zakládání černých
skládek na území obce, zajistit jejich odstranění a zabránit
dalším skládkám. Informovat veřejnost o zákazu černých
skládek
Kontrola stávající veřejné zeleně, lesů, jejich obnova, údržba a
nová výsadba
Osvěta o ochraně majetku občanů – informace na
internetových stránkách a ve zpravodaji
Rekonstrukce místních komunikací a chodníků. Ochrana
ovzduší zmírněním prašnosti a bezpečnosti provozu
Umístit kamerový systém pro monitorování pohybu osob
v přízemí budovy obecního úřadu
Osvěta o ochraně majetku občanů – informace na
internetových stránkách a ve zpravodaji
Oprava a údržba autobusové čekárny

2017-2027

2017-2027

V rámci
běžné
činnosti
V rámci
běžné
činnosti
každoročně
50.000
ročně
V rámci
běž.činnosti
5.000.000

2017-2018

10.000

2017-2027
2017-2020

V rámci
běž.činnosti
50.000

Oprava a údržba stávajícího veřejného osvětlení, příp. dle
možností rozšíření osvětlení
Oprava a údržba stávajícího vedení rozhlasu po obci

2017-2020

100.000

2017-2018

20.000

2017-2027

2017-2027
2017-2027

Garanti a
spolupráce

Dotace
obec
Soukr.
subjekt
obec

obec

obec
obec
Dotace
obec
obec
obec
Dotace
obec
Dotace
obec
Dotace
obec

III.

Aktivizace partnerství

III.1. Zkvalitňování veřejné správy a řízení obce
-

zapojení veřejnosti do rozhodování o veřejných záležitostech
zlepšení prostředí pro vyřizování záležitostí občanů

III.2. Rozvoj podnikatelských a pracovních příležitostí
-

podpora rozvoje příležitostí, možnost vytvoření nových pracovních míst

III.3. Rozvoj vnější spolupráce
- navázání spolupráce s jinými obcemi, informovanost o konaných akcích aj.

Rozvojová aktivita, popis, realizační výstup

Období
realizace

Efektivní řízení obce - Aktivně využívat příležitosti ke
vzdělávání zastupitelů obce a zaměstnanců, usilovat zejména
o zlepšování řízení obce a komunikace s veřejností
Aktivně napomáhat k širšímu zapojování veřejnosti do
rozhodovacích procesů, kreativně hledat takové způsoby
spolupodílení občanů na řízení obce, které osloví co největší
část veřejnosti, akční plánování, kulaté stoly apod.
Zkvalitnění služeb obecního úřadu - Modernizovat zařízení a
vybavení obecního úřadu v souladu s požadavky na efektivní
řízení veřejné správy
Zlepšení informovanosti veřejnosti – Vyhodnotit efektivnost
fungování obecního informačního systému, zkvalitnit obecní
internetové stránky a obecní zpravodaj
Spolupracovat s okolními obcemi o informovanosti občanů
ohledně přehledu volných pracovních míst

20172027

Aktivně se zapojit do spolupráce v rámci Sdružení místních
samospráv ČR s cílem podpořit spolurozhodování obcí a měst
na základě demokratických principů a zároveň se inspirovat
příklady dobré praxe

20172027

Předpokl.
fin.náklady

Garanti a
spolupráce

V rámci
běžné
činnosti
V rámci
běžné
činnosti

obec

20172027

50.000

Dotace
obec

20172027

20.000
každoročně

obec

20172027

V rámci
běžné
činnosti
V rámci
běžné
činnosti

obec

20172027

obec

obec

Katastrální mapa obce Neuměřice:

5. Z Á V Ě R
Strategický plán rozvoje obce Neuměřice pokrývá období následujících let a výhledově do roku 2027.
Jeho podoba není konečná, projekty v něm uvedené budou upřesňovány dle potřeb vzniklých
v následujících letech. Projekty budou realizovány na základě výše přidělených dotací a finančních
možností obce Neuměřice. Předpokládané finanční náklady jsou orientační.
Prioritou v plánu rozvoje obce je rekonstrukce a výstavba v areálu bývalého statku čp. 27 a dále
budoucnost a využití budov čp. 111 a 108. Vzhledem ke stáří a stavu budov je zapotřebí rozsáhlá celková
rekonstrukce (stavební práce, zateplení, inženýrské sítě, střecha, otopný systém, okna, podlahy aj.). A
dále pak nemalé finanční výdaje za vybavení, jako např. pro nově zřízené byty, tak i pro sportovní a
kulturní zázemí.

Další prioritou v plánu rozvoje obce je vybudování víceúčelového hřiště pro širší věkovou hranici dětí a
mládeže i s posezením pro rodiče, místa, kde by bylo možno využít prostorů k víceúčelovému využití,
např. pro setkávání rodičů s dětmi, mládeže a seniorů, pro různé klubové a spolkové činnosti, sportovní a
kulturní využití atp.

V neposlední řadě obec plánuje obnovu cest a alejí do přilehlého okolí, výsadbu sadů, poznávání přírody
a zachování rázu naší obce.

Obec by ráda využila i pozemek sousedící s budovou obecního úřadu k umístění fit prvků pro malé i
dospělé.

Další možností, jak zpříjemnit občanům naší obce prostředí a místo pro relax a odpočinek, je úprava
plochy za fotbalovým hřištěm.

Nezapomínáme však ani na opravy a obnovy místních komunikací a chodníků v obci. Jak finanční
prostředky dovolí, bude se postupně provádět jejich oprava.

Není ani vyloučeno doplnění strategického plánu o další projekty, jejichž realizace se v budoucnu ukáže
jako nezbytná, protože rozvoj obce je neustále pokračující proces, a tak se bude vyvíjet i rozvojový plán.
Hlavní část uskutečnění cílů rozvoje obce by mohla být realizována v období, kdy Evropská unie
poskytuje nemalé finanční prostředky na promýšlený rozvoj regionů, měst a obcí v ČR. Pro jejich
smysluplné využití je nutné postupovat systematicky a cílevědomě, aby výsledky projektů skutečně
napomáhaly uspokojovat reálné potřeby obyvatel obcí a měst. I proto je důležitá široká spolupráce
občanů a jejich zastupitelů.
Hlavním cílem je vybudovat v obci Neuměřice příjemné moderní místo pro život se silným důrazem na
komunitně provázaný život, aktivní společenství s respektem k minulosti a okolní přírodě.

V Neuměřicích dne 29.5.2017

Zdeněk Kučera
starosta obce Neuměřice

Tuto podobu strategického plánu rozvoje obce Neuměřice schválilo zastupitelstvo obce Neuměřice
usnesením č. 20/2017na svém zasedání dne 15.6.2017

