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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA OBCE
Drahonín je malebná víska ležící za branami Českomoravské vysočiny. Obec vznikla při
prameni bývalého Nevěrského potoka, jako kolonizační sídlo. Historie obce sahá až do roku
1353, kdy se poprvé setkáváme se jménem Drahonín v dnešní podobě, i když v historických
listinách lze první zmínky o obci nalézt již v roce 1208.
Poloha Drahonína v členité krajině Vysočiny, zřícenina hradu Košíkov, přírodní scenérie
Trenckovy rokle či architektonicky významná lovecká chata jsou turistickými lákadly, kterým
jen málokdo odolá. V samotné obci je pak možno shlédnout kapli Krista Krále, vysvěcenou
roku 1935, v které se konají slavnostní bohoslužby.
Pro chvíle aktivního odpočinku lze využít fotbalové hřiště, koupaliště či sezónní posezení
na výletišti, které v letním období ožívá nejrůznějšími kulturními akcemi. Hlavními nositeli
kultury v obci jsou zejména hasičský, sportovní či myslivecký spolek a v neposlední řadě
i obec sama. Pro malebnost zdejší členité krajiny, zajímavé stavby i přívětivost lidí je naše
obec vyhledávána turisty a rekreanty.
V současné době se naše obec rozrůstá o nové rodinné domy. Nový územní plán umožnil
vznik stavebních míst a vyřešil tak poptávku místních obyvatel o stavby rodinných domků.
Nyní je hlavní prioritou obce zajistit pro tuto oblast dokončení místní komunikace.
Stručná charakteristika obce:
Ukazatel
Jednotka
Celková rozloha
ha
Územně statistická jednotka NUTS 4

Počet - hodnota
669
Brno - venkov

Kraj (jednotka NUTS 3)

Jihomoravský

Obec s rozšířenou působností

Tišnov

Nadmořská výška

m n.m

517

Spádovost do většího
centra - Brno
Počet obyvatel k 1.1.2018
První písemná zpráva

km

41

obyvatel
rok

120
1208
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Historický vývoj počtu obyvatel v obci
Rok
1793
1890
1900

Obyvatelé
209
305
274

Domy
27
41
42

1910
1921
1930
1961
1970
1973
1980
1991
2007
2008
2009
2014
2018

258
276
275
181
170
166
142
130
114
115
114
115
120

42
41
51
46
45
47
41

54

Obec patří do kraje s tradiční zemědělskou výrobou. V současné době je počet obyvatel
zaměstnaných v zemědělství minimální. Většina občanů za prací dojíždí do Tišnova či do
Brna.
Vývoj míry nezaměstnanosti v obci koresponduje s vývojem nezaměstnanosti v regionu.
Ve srovnání s celorepublikovým průměrem je situace průměrná.
Příjmy obce jsou složeny z kapitálových, běžných a daňových položek. Podstatnou část
obecního příjmu tvoří příjem z podílu na daňových výnosech státu a významnou část tvoří dotace.
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VIZE OBCE DO ROKU 2022
Kvalitní život občanů obce
Trvale udržitelný rozvoj obce
SPECIFICKÉ CÍLE
1. Zachování vzhledu a charakteru obce
Život v obci není možné udržet bez rozvoje bytového fondu. Rozvoj domovního a
bytového fondu zajišťuje stabilizaci obce, poskytuje lidské rezervy a příliv nových občanů,
zlepšení demografického potenciálu. Se zvýšením počtu obyvatel obce se stávají významnou
položkou obecního rozpočtu zvýšené daňové příjmy obce. Nezbytným cílem je tedy rozvoj
bytového fondu v obci.
Projektové záměry:
Nositel projektu
obec

název projektu
Údržba a výsadba veřejné
zeleně

realizace
průběžně

v tis.Kč

obec / dotace

Vybudování posezení a
celkové zlepšení prostředí u
čekárny autobusové zastávky,
včetně nové zastávky či její
rekonstrukce

2019-2020

100

obec

Oprava chodníků podél silnice

2019 - 2022

500

obec

Změna územního plánu

2022

60

2. Zlepšení infrastruktury obce
Zásobování vodou a elektřinou je v obci na uspokojivé úrovni. S rozvojem bytového fondu
a rostoucí zástavbou došlo v minulém období k rozšíření infrastruktury v oblasti dolního
konce obce směrem k Madronovu dvoru. V uplynulém období se podařilo vybudovat
vodovod a nový dešťový a splaškový kanál u novostaveb (kolaudace 2017) a v roce 2018
začala samotná výstavba nové obytné komunikace k zatím pěti nově vznikajícím rodinným
domům. Obec měla od r.2013 stavební povolení, ale čekala na vhodný dotační titul, neboť
tyto akce není schopna sama financovat. Nakonec akci financuje z příspěvků SÚRAO za
průzkumné území pro hlubinné úložiště v minulých 2 letech. V roce 2018 se podařilo zhutnit
podloží a drenáže, vybudovat obrubníky, pokrýt asfaltový povrch a vystavět zpomalovací
práh u vjezdu do obytné zóny. V dalším roce jsou plánovány parkovací plochy a obratiště.
Veřejné osvětlení je i nadále doporučeno modernizovat a postupně nahradit například LED
žárovkami.
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Projektové záměry:

Nositel projektu

název projektu

realizace

v tis.Kč

Obec / dotace

Oprava a budování místních
komunikací
Postupná výměna stávajícího
veřejného osvětlení za úspornější

2019-2022

1500

2019-2022

150

Vybudování cyklostezek
v kat.území Drahonín

2019-2022

500

Obec / dotace

Obec/ dotace

3. Ochrana a zlepšování environmentálního prostředí
Cíl, trvale udržitelný rozvoj, představuje rovnováhu mezi sociální, ekonomickou a
environmentální oblastí a je indikátorem kvality života obce.
Životní prostředí je jedním z nejdůležitějších faktorů, ovlivňujících život občanů i
návštěvníků obce. Cílem níže jmenovaných projektů je nejen prevence vedoucí k udržení
stávajícího stavu životního prostředí v obci, ale zejména jeho zlepšení.
Obec Drahonín má vybudovanou spádovou kanalizaci, ale v budoucnosti je potřeba její
rekonstrukce a napojení na čističku odpadních vod nebo jinou ekologicky i ekonomicky
únosnou variantu spočívající se zapojením odkalovacího rybníka v dolní části obce.
Projektové záměry:
Nositel projektu
Obec / dotace

název projektu
realizace
Rekonstrukce kanalizace obce 2019-2022
a napojení na zamýšlené
varianty čištění odpadních vod

v tis.Kč
35000

4. Rozvoj kulturního a společenského života
Společenský život v obci je značně různorodý. V obci se nachází místní knihovna, kde se
každoročně konají dvakrát až třikrát ročně literární kavárny. Je to setkání občanů při četbě
zajímavých knih u kávy či čaje. Závěrem se většinou zpívají lidové písničky za doprovodu
harmoniky. Pro mládež je každoročně pořádána Noc s Andersenem, která má u dětí velký ohlas
díky nápaditým hrám, které jsou každý rok v jiném literárním pojetí.
Na Obecním úřadě se nachází nová kulturní místnost pro pořádání různých menších veřejných i
soukromých akcí. Koná se zde především tzv. Vítání občánků, Mikuláš nebo Pouťová slavnost
Krista Krále. V roce 2017 se podařilo v místnosti výrazně zlepšit akustiku, tak plánujeme i další
akce, jako je Silvestr, Masopust či Obecní ples.

-5-

Chloubou naší vesnice je kaple Ježíše Krista Krále, která vévodí středu obce. V minulém období
se podařilo opravit střechu, elektroinstalaci, harmonium a kaplička dostala nové mříže od
uměleckého kováře. Každý rok se zde koná slavnostní pouťová mše svatá, která je nedílnou
součástí kulturní tradice v obci. Při této příležitosti se setkávají občané se svými rodinami a
oslavují pouť. V kapli se též konají mše svaté i u příležitosti jiných významných slavností obce.
U kapličky se také lidé setkávají u slavnostního rozsvěcení vánočního stromu a při půlnočním
novoročním přípitku se starostou.
Další nedílnou složkou společenského života je místní Sbor dobrovolných hasičů, který každý
rok pořádá letní taneční zábavy v areálu s výčepem a parketem. Také pořádají tradiční pálení
čarodějnic, které jsou již od odpoledne doprovázeny hrami a soutěžemi pro děti.
V roce 2011 byla založena nová tradice Setkání harmonikářů, která se pak konala každý rok
v měsíci červenci a měla velký úspěch a návštěvnost. Setkávají se zde celé rodiny v několika
generacích a pro děti je vždy připravena ještě nějaká atrakce u koupaliště v podobě např.
skákacího hradu.
Cílem obecního zastupitelstva je vytvořit podmínky pro aktivní trávení volného času dětí, i
dospělých obyvatel obce. Důležitá je zejména podpora dětí a mládeže, a to zejména vybudováním
kvalitních sportovišť, podporou stávajících či plánovaných zájmových spolků a kroužků. Rozvoj
sportovních aktivit všech obyvatel v obci.

Projektové záměry:
název projektu
Dovybavení kulturní místnosti
- průběžně
Údržba letního areálu
s výčepem a parketem pro
pořádání letních akcí

realizace
průběžně

v tis.Kč
100

průběžně

100

Obec / dotace

Údržba dětského hřiště
na návsi – modernizace byla
2017

průběžně

350

Obec / dotace

Opravy a údržba kaple Krista
Krále – např renovace oltáře

průběžně

200

Nositel projektu
Obec
Obec / dotace

5. Rozvoj sportovních aktivit obyvatel v obci

V současné době je v obci činný Sportovní klub, který se stará o areál fotbalového hřiště,
kde se konají tréninky každou neděli odpoledne.
V obecní anketě se v roce 2014 obyvatelé vyjádřili, že by bylo lépe z části fotbalového
hřiště vybudovat multifunkční hřiště s umělým povrchem, na kterém by šlo hrát tenis,
nohejbal, volejbal a jiné sporty. V roce 2016 se hřiště postavilo s velkou pomocí místních
obyvatel a členů sportovního klubu a na jaře 2017 bylo slavnostně uvedeno do provozu.
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Ve střední části obce je sice k dispozici menší multifunkční hřiště, ale na výše jmenované
sporty se nehodí, protože míče často navštěvují sousední zahrádky místních obyvatel. Proto je
vhodné spíše pro menší děti a jejich hry nebo jeho využití v mrazivé zimě jako kluziště. O
zaledování se starají místní dobrovolní hasiči. Dobrým nápadem se zdá toto hřiště
zmodernizovat na dopravní hřiště, kde by se děti učily správným návykům.
V obci se též nachází požární nádrž, která je od 70. let 20. století koncipována jako
koupaliště a obec se snaží udržovat její stav tak, aby bylo vyhověno poptávce obyvatel po
letním koupání. Provoz a údržba je ale velmi finančně náročná a je závislá na dotacích, jinak
by již nefungovala. V roce 2010 byla dána do provozu nová čistička, v roce 2011 vybudována
nová obecní studna pro napouštění a opravena dlažba a dětský bazének. Pravidelně bývá
natíráno buď dno nebo stěny, aby vynikla čistota vody.
Cílem obce je tedy udržovat a vylepšovat stávající sportovní areály, abychom mohli
nabídnout sportovní vyžití nejen stávajícím občanům obce, ale i novým občanům či
návštěvníkům obce.
Projektové záměry:
Nositel projektu
Obec / dotace
Obec
Obec / dotace
Obec - soukromý investor

název projektu
Opravy požární nádrže
sloužící v létě jako koupaliště
Dodělání mantinelů na
multifukčním hřišti
Modernizace centrálního
hřiště pod kapličkou napr. na
dopravní
Podpora pořádání
pravidelných sport. soutěží

realizace
průběžně

v tis.Kč
100

2019-2020

100

2019 - 2022

250

Průběžně

6. Rozvoj a podpora edukativních programů a akcí
Projektové záměry:
Nositel projektu
obec

název projektu
Vzdělávání samosprávy

realizace
Průběžně

obec

Podpora osvěty

Průběžně

obec

Rozšíření kapacity knihovny

Průběžně

Sbor dobrovolných hasičů

Prevence pro veřejnost

Průběžně
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Strategický rozvojový plán obce Drahonín přispěje k trvale udržitelnému rozvoji obce. Primárním
cílem byla spokojenost občanů (obyvatel) i návštěvníků obce.
V předpokládaném čtyřletém časovém horizontu uvedeného dokumentu se jistě vyskytnou nové
problémy, situace vyžadující řešení či aktuální podněty občanů. Strategický plán obce má od
počátku takovou koncepci, že v průběhu doby může pružně reagovat na aktuální změny, ať už
jsou legislativní, demografické, geografické či jiné.
V blízké budoucnosti se očekává příliv nových obyvatel obce, proto se jeví zmíněné programy
podpory sportovních a společenských činností jako mimořádně přínosné. Kvalitní prostředí pro
život v obci je tvořeno množstvím faktorů. Jedním z nich je i obecní zeleň. Cílená podpora
programu ucelené revitalizace zelených ploch zvýší životní standard v obci. Dosahování dílčích
cílů strategického plánu je limitováno možnostmi obce, jednotlivců a v neposlední řadě dotační
politikou a činností OÚ.

Schváleno zastupitelstvem dne 19.12.2018

Jiří Kotas
starosta
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