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Charakteristika
Obec leží asi 20 km na východ od Zlína v lesnaté krajině v klidové oblasti Přírodního
parku Vizovické vrchy, v nadmořské výšce 360 m n. m., rozkládá se na ploše 216 ha, z čehož
asi polovinu tvoří lesnatá krajina. Národopisně náleží do moravského Valašska.
Historie obce
Původ názvu není zcela jasný, nabízí se dva výklady. Buď název vznikl podle
stavebního materiálu – deska, nebo má název souvislost s potokem bohatým na vodu.
Poprvé se Dešná připomíná v roce 1373 v Zemských deskách kraje Olomouckého. V témže
roce ji dosavadní majitelé, bratři Ondřej, Vojtěch a Vlk ze Šarova, prodali společně se
Slušovicemi, Všeminou a Neubuzí a stala se součástí lukovského panství, kam patřila až do
roku 1848. Poté byla Dešná součástí soudního okresu Vizovic od roku 1850 až do správních
reforem v roce 1949. Pozemková kniha zde existuje od roku 1790.
Symboly obce byly vytvořeny z nedatované obecní pečeti, v jejímž pečetním poli je
vyobrazena postava lukostřelce. Tato figura byla nejspíše přejata z erbu lukovských Nekešů
z Landeka. Zelená barva symbolizuje lesnatý charakter krajiny.
Nyní je Dešná od 5.10.1990 územní celek tvořený vlastním sídlem a územím obce.
Geomorfologický reliéf ani půdní a klimatické podmínky nebyly příliš vhodné pro
intenzívnější pravěké či středověké osídlení, přesto jsou na katastru obce známy dvě
významné archeologické lokality z pozdní doby laténské (konec 1. století př.n.l.). Jde o
opevněné výšinné hradisko púchovské kultury v poloze Hrádek s nálezy depotů železných
předmětů a dále o sídliště téže kultury v nedaleké trati Zlatná, kde byly již od minulého století
nalézány zlaté keltské mince (tato lokalita byla v letech 1992 – 1993 narušena nelegálními
výkopy). Traduje se pověst, že z Hrádku vede tajná chodba až na hrad Lukov, kterou dali
vybudovat někdejší Lukovští páni. Stopy sídliště z doby laténské se nacházejí pravděpodobně
i na polích jihovýchodně od Hrádku. Ojedinělé nálezy kamenné sekerky svědčí o sporadickém
osídlení tohoto území i ve starším období (neolit).
Dodnes se v obci zachovalo několik původních staveb „dřevěnic“, typických pro oblast
Valašska, jedna z nich je také zapsána ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek.

Prapor obce a znak obce:
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Obyvatelstvo
Dlouhodobě se počet obyvatel obce drží na stejné úrovni, k trvalému pobytu bylo
k 1.12.2014 hlášeno 199 obyvatel, z toho 99 mužů, 100 žen, 29 dětí do 15-ti let a věkový
průměr činil 40,95 let.
Rádi bychom zatraktivnili obec pro mladé lidi, aby se k nám stěhovali. Proto bychom jim
chtěli nabídnout vhodné podmínky pro bydlení.
Občanská vybavenost
V obci se nachází Obecní úřad, který byl postaven v roce 2001 - 2002. V jeho
prostorách je zasedací místnost, místnost starosty, místostarosty a účetní. Dále se zde nachází
i Místní knihovna, která poskytuje občanům kromě výpůjčních služeb i veřejný přístup na
internet. Obecní úřad nabízí občanům i službu CzechPoint. Obec vlastní požární zbrojnici,
která je v současné době používána jako technické zázemí obce. V obci se nenachází mateřská
ani základní škola, není zde žádné zdravotnické zařízení, pošta, kostel, hřbitov. V Kempu
Dešná se nachází restaurace. Od 1.1.2013 je v obci uzavřen obchůdek s potravinami a
smíšeným zbožím, který se nacházel v budově bývalé restaurace. V současné době v obci není
prodejna potravin.
Za vyšším občanským vybavením a pracovními příležitostmi se obyvatelé orientují na
4 km vzdálené město Slušovice. Ve Slušovicích také většina našich dětí navštěvuje základní
školu a je zde i pošta a zdravotní středisko. Děti předškolní i školního věku mohou
navštěvovat také školu ve Všemině, která však má třídy pouze do 5.tř ZŠ. Kostel a hřbitov se
nachází v sousední obci Všemina nebo Slušovice.
V obci se nachází sportovní hřiště, na kterém bylo v roce 2011 vybudováno
z vlastních prostředků zázemí v podobě sestavy buněk, kde je kuchyňka a sociální zařízení
s možností využití na různé kulturní a společenské akce (posezení, možnost přípravy jídla).
Pořídili jsme sem také několik sad skládacích stolů a lavic. Na tuto akci jsme byli nuceni
zapůjčit finanční prostředky od obce Neubuz. Dále jsou zde osazeny brány na fotbal, ale naší
největší starostí je poloha hřiště. Je umístěno na kopci nad Dešnou a je nutno vybudovat
oplocení. Plánuje se také dobudování dřevěného přístřešku nad částí zámkové dlažby.
V současné době se využívá ke krytí při společenských událostech pouze velkého „párty
stanu“. V roce 2013 byla provedena oprava přístupové komunikace, na kterou jsme požádali
o spolufinancování z fondů EU přes MAS VAS. Ta je však ukončena u křížku.
V horní části obce je malé hřiště pro nejmenší děti s houpačkami a prolézačkami, které
jsou však v nevyhovujícím stavu.
V blízkém okolí (do 10 km) je několik prosperujících firem a podniků, které poskytují
pracovní příležitosti našim občanům.
Technická infrastruktura
Obec je plně plynofikována a úplný je také vodovodní řád ve správě VaK Zlín.
Zdrojem vodovodního systému je napojení na zdroj tzv. „vodovod Syrákov“ z vodní nádrže
Karolinka.
Na počátku jsou práce na přípravě projektu úplného odkanalizování obce, protože
kanalizace je zatím vybudována jen v nové zástavbě v dolní části obce. Bezejmenný potok,
levostranný přítok potoku Všeminky, který pramení v jižní části katastrálního území obce
Dešná, je nad zastavěnou částí obce zatrubněn, rovněž dolní úseky jeho pravostranných
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přítoků jsou zatrubněny. Tento zaklenutý vodní tok slouží v současné době k odvádění jak
deš´tových odpadních vod tak i k odvádění splaškových odpadních vod. Ty jsou do
kanalizace zausťovány po předčištění v septicích, ale i bez předchozího čištění.
Dešná je napojena na nadřazenou síť VVN a VN.
Obec má síť veřejného rozhlasu jako prostředek k informování obyvatelstva.
V Dešné je vybudováno i veřejné osvětlení v délce asi 1,5 km, řízené fotobuňkou. Toto
osvětlení se nám podařilo zrekonstruovat v roce 2010 na úspornější LED diodová svítidla a již
jsme zaznamenali cca 50% úsporu na náklady spojené s provozem osvětlení. Na tuto
rekonstrukci se nám podařilo úspěšně čerpat dotaci z EU přes MAS VAS v rámci Programu
rozvoje venkova.
Co se týká odpadového hospodářství, obec má uzavřenu smlouvu na svoz komunálního
odpadu 1x za 2 týdny, probíhá 1x za 2 měsíce pytlový sběr PET láhví, v obci jsou trvale
instalovány nádoby na sběr skla s výsypem dle potřeby, 2x ročně jsou instalovány
velkoobjemové kontejnery na jarní a podzimní úklidy a 1x ročně je zajištěn sběr
nebezpečného odpadu.
Dopravní dostupnost a infrastruktura
Doprava do vzdálenějšího Zlína i Vsetína je dobře zajištěna autobusy, v obci jsou dvě
autobusové zastávky. Od června 2013 byla nově zřízena linka Slušovice – Vizovice a zpět.
Je však rozšířena i individuální automobilová doprava.
V těsné blízkosti obce vede silnice ze Vsetína do Zlína, přes Liptál, Všeminu a
Slušovice. Obcí prochází silnice III. třídy č. 4917 ve vlastnictví Ředitelství silnic Zlínského
kraje (po autobusovou zastávku), která dále pokračuje jako obecní komunikace na Chrastěšov
a Vizovice a je součástí cyklotrasy č. 46.
Místní komunikace jsou převážně v dobrém stavu, na některých místech (především
v horní části obce) však chybí dobudovat odvodňovací žlaby. V nevyhovujícím stavu je ale
komunikace v horní části obce, která vede na Chrastěšov. Dešná leží na silně frekventované
cyklotrase č.46, která vede právě po této komunikaci. V obci je vybudována neúplná síť
chodníků tam, kde jsou komunikace ve vlastnictví obce. Chybí chodníky na komunikaci ve
vlastnictví Zlínského kraje.
Územní plán
V roce 2013 obec pořídila nový Územní plán, jeho architektem je Ing. Lubor Sawicki ze
Vsetína. Celkové náklady na pořízení UP činily 120.000,- Kč, z toho jsme čerpali dotaci
84.000,- Kč z prostředků ZK.
Členství v organizacích
Nyní jsme členem Mikroregionu Slušovicko a Místní akční skupiny Mikroregionů
Slušovicko a Vizovicko. V rámci těchto sdružení se chceme zapojit do projektů na čerpání
financí z EU. Dále jsme členem SMS ČR.
Naší prioritou je oblast cestovního ruchu, cykloturistiky a zkvalitnění sportovního a
kulturního vyžití obyvatel naší obce. Pro nás je podpora cykloturistiky aktuální také z důvodu
ochrany přírody, protože se nacházíme v přírodním parku Vizovické vrchy.
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Společenský život
V obci nefunguje žádná zájmová organizace. Pouze myslivci jsou organizováni
v Honebním spolku Neubuz - Dešná.
Zastupitelstvo obce každoročně pořádá několik kulturních akcí, např. Dešňanský košt
slivovice v únoru, oslavy Dne dětí, podzimní setkání občanů na OÚ, Mikulášskou nadílku,
nepravidelně se schází občané k oslavám Silvestra a přivítání Nového roku.
Zasedací místnost OÚ je využívána dětmi k výtvarnému a hudebnímu kroužkům a
občany obce k pořádání rodinných setkání a oslav.
Místní knihovna poskytuje občanům služby nejen co se týká knižního fondu, ale také
službu přístupu na internet. V loňském roce nám také byla na základě naší žádosti přidělena
dotace na vybavení knihovny novým, modernějším počítačem, čtečkou kódů na knihy,
tiskárnou a kopírkou. V knihovně se také pořádají 1 x za měsíc tvořivá odpoledne pro děti a
besedy o knihách.
Obytná zástavba
Horní část obce je převážně tvořena starousedlíky se zástavbou z 50. – 70. let
minulého století, ale i starší. V současnosti pouze některé nemovitosti podléhají drobným
rekonstrukcím. Zato dolní část obce obývají především mladé rodiny s dětmi v nové zástavbě,
kde jsou ještě volná stavební místa.
Atraktivita
Obec Dešná leží v krásné, klidné a lesnaté krajině, stranou hlavních silničních tahů,
avšak výborně dostupná ze Zlína i ze Vsetína.
Od jara do podzimu pozorujeme velkou frekvenci cyklistů. Jsme také
oblíbeným místem pro rodinné rekreace, v dolní části obce se nachází „Kemp Dešná“, který
poskytuje ubytování pro zaměstnance a externí spolupracovníky některých větších firem
z okolí. Součástí areálu je hřiště pro míčové hry, bazén a hlavní budova s restaurací, krytou
terasou, velkoplošnou obrazovkou, kulečníkem atp.
Areál kempu slouží ke kulturnímu vyžití i občanům Dešné.
SWOT analýza obce
SWOT analýza je standardní analytická metoda regionálního rozvoje. Její podstatou je
odhalení a současně vzájemné porovnání vnitřních silných a slabých stránek a vnějších
podmínek působících na obec.
SWOT – zkratka z anglických slov:
S – STRENGHT – silné stránky, přednosti, výhody = tzn. co je pro nás dobré
W – WEAKNESSES – slabé stránky, slabiny, nedostatky = čím se sami ohrožujeme
O – OPPORTUNITIES – příležitosti a možnosti = co se nám nabízí
T – THREATS – ohrožení = tzn. co by nás mohlo blokovat
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Silné stránky

Slabé stránky

Územní plán obce
Vodovodní řád
Plynofikace obce
Místní rozhlas
Veřejné osvětlení
Obec není zatížena tranzitní dopravou
Dobrá dopravní dostupnost
Svoz komunálního odpadu
Absence velkých zdrojů znečištění ovzduší
Umístění obce v klidné a krásné krajině
Vyrovnaný rozpočet obce
Funkčnost místní knihovny
Napojení obce na cyklotrasu

Obec nevlastní pozemky vhodné na bytovou
výstavbu
V části obce chybí kanalizace a ČOV
Neupravený vzhled obce (jak soukromé
stavby např. bývalá hospoda nebo i některé
obecní pozemky)
Obecní chodníky nejsou v dobrém stavu
Komunikace na Chrastěšov je v havarijním
stavu
Nedostatečná vybavenost pro volnočasové
aktivity a sdružování obyvatel
Nedostatečná nabídka možnosti trávení
volného času dětí, nevyhovující dětské hřiště
Chybí prodejna smíšeného zboží
Absence zajímavých památek v obci
Omezené finanční zdroje obce pro realizaci
větších projektů
Chybějící zázemí pro cykloturisty odpočívadlo

Příležitosti

Ohrožení

V územním plánu jsou vyčleněny plochy pro
výstavbu rodinných domů
Dobudování dětského hřiště
Dobudování multifunkčního hřiště
Zatraktivnění vzhledu obce
Využití finančních zdrojů z krajského,
státního rozpočtu a z EU
Dobrá poloha v dosahu regionálního centra
Využití turistiky a cykloturistiky, napojení
obce na naučnou stezku popř. turistické trasy

Zájemcům o výstavbu rodinných domů lze
nabídnout pouze pozemky v soukromém
vlastnictví
Nedostatek finančních prostředků obce
Nezískání dotací ze Strukturálních fondů EU
nebo ze státního rozpočtu ČR
Nezájem občanů o dění v obci

Cíle programu
- udržení, obnova a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic, životního stylu,
pospolitosti obyvatelstva a vědomí vlastní zodpovědnosti za obnovu a rozvoj sídla
- podpora a realizace činností vedoucích ke zkvalitnění způsobu života v obci
- úprava a čistota veřejných prostorů a staveb, zlepšení občanské vybavenosti a technické
infrastruktury
- kvalitní péče o životní prostředí a krajinu kolem nás
- ochrana vod ve vodních tocích – 100% napojení všech objektů na ČOV
- zajištění hospodářského, kulturního, společensko-sociálního zázemí v obci, dále pak
kulturního a sportovního vyžití
- aktivní zapojení obyvatel obce Dešná do dění v obci a její obnovy
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Navržená optření
1) Zkvalitnění občanské vybavenosti, oprava a údržba veřejné zeleně a veřejných
prostranství
- Dobudování zastřešení posezení ve sportovním areálu
- Vybudování dětského hřiště ve sportovním areálu
- Renovace sportovního hřiště, odvodnění hrací plochy, vyrovnání a údržba hrací plochy
- Oplocení sportovního areálu
- Dobudování příjezdové komunikace k sportovnímu areálu
- Provést komplexní úpravu veřejného prostranství včetně doplnění mobiliáře
- Výsadba zeleně na veřejných prostranstvích
- Vybudování odpočinkového posezení pro cyklisty v rámci cyklotrasy, která vede
celou naší obcí (altánek, lavičky, stojany na kola, turistická mapa)
- Rekonstrukce veřejného rozhlasu
- Rekonstrukce autobusových zastávek
- Dobudování kanalizace a ČOV v obci
- Doplnit dopravní značení v obci
- Oprava požární zbrojnice
- Rekonstrukce chodníků a cest v obci, především však komunikace vedoucí směrem na
Chrastěšov od domu č.p 15 k domu č.p 27 (asi 700 m) po dořešení majetkoprávních
vztahů
- Podpořit třídění odpadů, dořešit otázku likvidace biomasy
- Zajistit pravidelné sečení trávy a údržbu veřejných prostranství podél místních
komunikací, dovybavení vhodnou technikou a prostředky
- Zajištění zimní údržby komunikací a veřejných prostranství, dovybavení vhodnou
technikou a prostředky
- Podporovat zlepšení internetové připojení a signál mobilních operátorů
2) Akce osvětové, kulturní, sportovní a sociální
- Podpora vzniku místních spolků a aktivit občanů sloužících ke kulturnímu,
osvětovému a sportovnímu vyžití
- Podpora mládeže v mimoškolní činnosti a jejich zapojení do komunitního života
v obci
- Podpora aktivit vedoucích k rozvoji knihovny – nákup nových knih nebo časopisů,
nákup společenských her, pořádání besed, spolupráce s ostatními knihovnami
v regionu
- Vedení kroniky obce a zajišťování písemných a obrazových materiálů o životě v obci
pro budoucí generace
- Aktualizace a úprava internetových stránek, propojení s úřední deskou a přímá
komunikace s občany
- Vydávání tiskových materiálů jako např. pohlednice obce, prospekty, kalendáře apod.
- Propagace obce v rámci Zlínského kraje, zapojení se do svazku obcí Mikroregion
Slušovicko a Místní akční skupina Mikroregionů Slušovickom a Vizovicko
- Organizovat setkávání a vzdělávání občanů (semináře, besedy)
- Rozšířit společensko-sportovní akce pořádané obcí, např. zavést tradici setkávání
občanů při rozsvěcování vánočního stromku, pořádat turnaj ve stolním tenisu,
Drakiádu pro děti apod.
-
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3) Akce k zapojení obce do života v regionu
- Aktivně spolupracovat v rámci sdružení obcí Mikroregionu Slušovicko, MAS VAS a
Svazu měst a obcí České republiky.
- Spolupracovat s okolními obcemi, vzájemně se informovat o jednotlivých aktivitách a
nabídkách pro občany
- Podpořit tvůrčí a podnikatelské aktivity občanů, kteří přinesou nové nápady a rozšíří
možnost zaměstnání ve vsi a nejbližším okolí
4) Akce k zachování, obnově a rozšíření venkovské zástavby
- Realizovat územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb., Stavebního zákona
- Podporovat výstavbu rodinných domů a objektů k drobnému podnikání
- Podporovat rekonstrukci stávající zástavby
Zdroje financování
Strategický rozvojový dokument není členěn do jednotlivých let z důvodu maximálního
možného využití financování z dotačních titulů. Zdroje financování:
- Pravidelné příjmy obecního rozpočtu. Roční rozpočet obce se pohybuje kolem 1,8 mil
Kč (na rok 2015). Tyto peníze je nutné směřovat zejména na základní opravu a údržbu
obecního majetku, v omezené míře pak na investice, kde není možné využít dotace.
- Dotační tituly: jedná se zejména o dotační tituly vypisované ministerstvy, krajem a
Evropskou unií.
Závěr
Strategický rozvojový dokument obce Dešná na období 2014 -2020 je vytvořen tak, aby
odrážel společenské potřeby obyvatel, přispíval k dalšímu rozvoji obce, zachoval její ráz pro
budoucí generace a ohleduplně přistupoval k okolní krajině a přírodě vůbec.
Tento program je reálně splnitelný v delším časovém horizontu. Pro splnění projektů je hlavní
podmínkou získání finančních prostředků, a to z vlastních i státních zdrojů a v neposlední
řadě i z programů fondů Evropské unie.
Tento plán není dokumentem uzavřeným. Může být průběžně doplňován a aktualizován dle
potřeb a finančních možností obce Dešná. Veškeré změny v plánu budou vždy projednány
v zastupitelstvu obce Dešná.
Strategický rozvojový dokument obce je základním dokumentem pro plán rozvoje na
jednotlivá léta. Je to závazný dokument pro zastupitelstvo obce a může být měněn pouze
usnesením zastupitelstva obce.
Schváleno v zastupitelstvu obce dne

Jaroslav Kopečný
Starosta obce Dešná

RNDr. Dagmar Daňková
místostarostka obce Dešná
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