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Podle smlouvy ze dne 1.4.2004 je úkolem RPIC, s.r.o. zpracovat do 31.10.2004 „Studii
rozvoje integrovaného venkovského Mikroregionu Hvozdnice.
První částí studie je analýza. Ta sestává z průzkumu v jednotlivých obcích s důrazem na
využití lidských zdrojů a z diskuse o analýze. V době od podpisu smlouvy do 12.5.2004
navštívili pracovníci naší společnosti všechny obce Mikroregionu Hvozdnice. Během této
návštěvy jsme si vyžádali písemné podklady o obci a snažili se během rozhovoru zjistit situaci
obce podle jednotné dotazovací struktury. Návštěvy proběhly podle našich očekávání.
Současně nastal poměrně zásadní zlom ve veřejných programech podpory vstupem naší země
do Evropské unie k 1.5.2004. Jednotlivá ministerstva1 a Krajský úřad sice vyhlašují
programová schémata postupně, ale obsah Společného rozvojového operačního plánu (dále
jen SROP) je již znám. Proto jsme změnili tradiční strukturu analýzy a používáme členění
podle priorit SROP.
1. část analýzy shrnuje údaje z jednotlivých obcí
2. část rozebírá údaje podle jednotlivých priorit a
3. část je analýza SWOT.

Hvozdnice nedaleko pramene

1

Pro Mikroregion Hvozdnice budou důležité zejména programy Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva
zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.
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1.

Souhrn údajů z jednotlivých obcí
1.1.

Přehled obcí

Tab.1 – Přehled obcí – údaje z registru obcí
Boř.
PSČ
Název
Katastrální
Číslo
území v ha

Počet
obyvatel

Z
toho Průměrný
v produkt. věk
Věku
592
34,9
645
36
129
36,6
353
35,5
97
36,4
154
35,3
77
40,9
803
35,6
1077
34,3
339
35
207
35,2
4473

1 747 56
Dolní Životice
1127
1116
2 747 53
Jakartovice
5000
1038
3 747 55
Jezdkovice
360
228
4 747 55
Litultovice
1035
762
5 747 55
Lhotka u Litultovic
508
189
6 747 84
Mikolajice
740
251
7 747 54
Mladecko
266
142
8 747 84
Otice
720
1303
9 747 57
Slavkov
1104
1670
10 747 82
Štáblovice
1037
579
11 747 82
Uhlířov
387
346
Celkem
12284
7600
Podíl z okresu Opava v %
X
4
Podíl z ČR v %
0,16
0,07
Všechny obce jsou vesnického charakteru. Otice a Slavkov však mají stále více charakter
poněkud vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě
pracující. Větší obce při Olomoucké silnici I46 mají velmi aktivní ekonomický život.
Tab.2 - Domovní a bytový fond2
Obec
Počet
Dolní Životice
Jakartovice
Jezdkovice
Litultovice
Lhotka u Litultovic
Mikolajice
Mladecko
Otice
Slavkov
Štáblovice
Uhlířov
Okres Opava
2

Domy

Byty

Z toho neobydlených v % Počet

264
360
65
214
86
84
54
326
435
179
89
36031

14,8
26,9
18,5
13,1
39,5
22,6
5,6
6,4
6,2
13,4
9
9,4

Z toho neobydlených v %

355
445
73
287
100
111
68
486
588
237
131
69224

Výsledky sčítání lidu, domů a bytů, Opava 2001
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Víc úsilí pro udržení obecního života musejí vyvinout občané i starostové menších obcí
vzdálenějších od hlavní silnice, jako jsou Jezdkovice nebo Lhotka u Litultovic. Katastrem i
počtem obyvatel zdaleka nejmenší obec Mikroregionu Mladecko vyvíjí velké úsilí například
ve školství.
S rostoucí vzdáleností od Opavy se obsazenost obytných prostorů zhoršuje. V příměstských
obcích nepokrývá nabídka potávku. V žádné obci Mikroregionu však není situace vážná.
Téměř opuštěné místní části Jakartovic Kerhartice a Medlice prakticky zanikly.
1.2.

Přírodní poměry

Povodí Hvozdnice je z celostátního pohledu na východním okraji země při polské hranici. Při
mikropohledu je však okrajová poloha vyvažována polohou poblíž poměrně významného
města Opavy a při hlavní silnici na Olomouc. Mírná pahorkatina zastiňuje část srážek od
západu. Půda je středně úrodná, převážně hnědozem. Nižší polohy (Otice, Slavkov) patří
k velmi úrodné oblasti řepařské. Od Litultovic směrem k vyšším polohám počíná oblast
bramborářská. Jen malá část na západní hranici Mikroregionu je pastvinářská (zaniklé místní
části Medlice a Kerhartice. V oblasti intenzívní zemědělské výroby je určité riziko eroze
půdy.
Rozhodujícím vodním tokem Mikroregionu je sama říčka Hvozdnice. Pramení v bruntálském
okrese a po 30 km toku se vlévá do Moravice jižně od města Opavy. Na nejzápadnějším
výběžku Mikroregionu Hvozdnice tvoří hranici Mikroregionu řeka Moravice v úseku mezi
vodními nádržemi Slezská Harta a Kružberk. V regionu je i řada chovných rybníků.
Nadmořská výška Mikroregionu stoupá od nejnižšího místa v Oticích ve výši 262 m n.m. po
550 m n.m. v nejvyšším místě Lhotky u Litultovic. Rozdíl je tedy značný. Směrem k vyšším
polohám také stoupá podíl lesů. V níže položených obcích není prakticky žádná hospodářsky
nevyužívaná plocha, zatímco v katastru Jakartovic je významný podíl lesních ploch. V
katastru Mladecka je 11 ha (4 % katastru obce), Slavkova 159 ha (14 %), Dolních Životic
181 ha (16 % katastru obce), Litultovic 213 ha ( 21 % katastru obce), Uhlířova 93 ha (24 %),
Jakartovic 1500 ha (30 % katastru obce), Lhotky u Litultovic 200 ha ( 39 % katastru obce) a
v Mikolajicích 40 % katastru obce.
Přírodní zajímavosti patří spíše k drobnějším od Otické sopky přes lužní a rybniční partie
kolem Hvozdnice a přírodní pramen ve Lhotce až po zatopené břidlicové lomy
v Jakartovicích.
1.3.

Stručný historický nástin

Obce mikroregionu se nacházejí v oblasti osídlované z větší části již od pravěku. Zmínka o
obcích se většinou zachovala z doby vrcholného středověku. Řídké slovanské osídlení bylo
doplňováno plánovitou aktivitou především dvou subjektů:
- krále a jeho města Opavy ( tak vznikly Otice) a
- především olomouckého biskupa. Tatarské vpády před polovinou 13. století vedly
k vylidnění velké části Slezska včetně moravskoslezského pomezí. Území sice již
spadalo do mocenské sféry českého krále, ale bylo pro centrální správu odlehlé. Úkol
kolonizovat převzal aktivně olomoucký biskup Bruno ze Schaumburgu. Většina obcí
Mikroregionu Hvozdnice vznikla jako léna olomoucké diecéze a udržela si tento status
až dlouho do 18.století. Majitelé těchto lén se poměrně často střídali a byli silně závislí
na diecézi. Existencí těchto malých lenních panství se vysvětluje, proč ve většině obcí
6
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existuje nějaké panské sídlo – tu zchátralé, tu v soukromých rukou, tu přestavěné nebo
sídlo obecního úřadu. Odraz vazby na olomouckého biskupa nacházíme ještě dnes
v řadě obecních znaků Mikroregionu.
Jde o obce s tradičním českým obyvatelstvem. Pouze z Jakartovic bylo odsunuto po roce 1945
německé obyvatelstvo. To také vedlo postupně k zániku některých místních částí Jakartovic:
Medlice a Kerhartice zanikly po roce 1960.
V polovině 19. století po ukončení feudální správy se obce
Mikroregionu Hvozdnice staly součástí okresu Opava a
s ním sdílejí své osudy až dodnes. Z tohoto tvrzení se
poněkud vymykají Jakartovice a jejich místní části: samotné
Jakartovice a jejich místní část Bohdanovice spadaly
původně do roku 1949 k okresu Bruntál, Hořejší Kunčice
patřily do roku 1948 k okresu Moravský Beroun a poté do
roku 1960 k okresu Vítkov.
Obce spolu natolik geograficky, infrastruturálně i kulturním
povědomím souvisejí, že neexistují žádné vnitřní odstředivé
tendence. I samotná Lhotka spádem směřuje spíše ke
Hvozdnici, i když některými správními úkony přísluší do
Vítkova.
Znak Olomoucké diecéze
Tab.3 - Přehled první zmínky a obci a její patrimoniální příslušnost
První písemná zmínka
Příslušnost k panství počátkem 18. století
Dolní Životice
1316 (Hertice 1251)
samostatné panství
Jakartovice
1250(Ekhartsdorf)
Velké Heraldice
1265 Bohdanovice
Velké Heraldice
1320 Deštné
Léno olomoucké diecéze
1403 Hořejší Kunčice
Původně léno olomoucké
diecéze náleželo k různým
panstvím
Jezdkovice
1250(Jeskendorf)
Samostatné panství
Litultovice
1281(Lutoldisdorf)
Léno olomoucké diecéze
Lhotka u Litultovic 1389 Lhotka u Litultovic
Litultovice
1321 Životské Hory
Mikolajice
1389
Štáblovice
Mladecko
1281
Štáblovice
Otice
1361(Ottindorf), již roku 1224 však
Město Opava
existovaly na katastru obce osady
Slavkov
1224
Léno olomoucké diecéze
(Podstatští z Prusínovic)
Štáblovice
1245-1281
Léno olomoucké diecéze
(Sobkové z Kornic)
Uhlířov
1389
Ke Slavkovu, od roku 1751
ke Štáblovicím
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Zámek v Deštném

1.4.

Zámek v Litultovicích

Soudržnost Mikroregionu Hvozdnice a občanské aktivity

Od konce 20. století se vedle státní správy a samosprávy ustavují po celé zemi dobrovolné
svazky obcí. V okrese Opava jsou například tyto mikroregiony:
- Opavsko Severozápad s ústřední obcí Velké Heraltice. Ten sousedí s Mikroregionem
Hvozdnicí na severu a nabízel se jako nejvhodnější, pokud by se obce chtěly
k některému existujícímu mikroregionu chtěly připojit
- Město Opava samotné,
- Hlučínsko,
- Sdružení obcí Matice slezská a
- Mikroregion Moravice s městy Budišov nad Budišovkou a Vítkov. Ten sousedí
s Mikroregionem Hvozdnice na jihu a
jedna z obcí – Lhotka u Litultovic.
Mikroregion Moravice je však také
příkladem, že mikroregion by neměl
přesáhnout určitý rozsah, protože potom
jsou zájmy všech obcí těžko slučitelné.
V Mikroregionu Moravice je jak poměrně
rozvinutý a dobře položený Hradec nad
Moravicí tak odlehlé místní části
Budišova nad Budišovkou, potýkající se
se zcela jinými problémy.

Selská usedlost v Bohdanovicích
Posledními obcemi, které kromě euroregionu nebyly jinak sdruženy, jsou právě ty, jež
utvořily Mikroregion Hvozdnice. Po jeho ustavení už nezbývá prakticky žádná obec
nezahrnutá v mikroregionu. Ačkoli obce ustavily Mikroregion Hvozdnice teprve nedávno, již
8
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dávno spolu jednotlivé obce spolupracují, protože mají řadu problémů společných – školství,
veřejná doprava nebo rozvoj infrastruktury. I když některé obce jsou větší a mají silnější
ekonomické zázemí, případně méně problémů v důsledku blízkosti města Opavy (Otice,
Slavkov), mají o činnost Mikroregionu Hvozdnice skutečný zájem zástupci všech obcí.
Mikroregion je také silně soudržný z hlediska zeměpisného, ekonomického, dopravního i
historického.
Občané se sdružují v obvyklých aktivitách jako jsou sdružení dobrovolných hasičů (soutěže),
myslivecká sdružení, nebo sportovci (fotbalové turnaje), méně již včelaři či chovatelé
drobného zvířectva. Důležitým zdrojem nápadů a organizační kapacity občanského života
jsou i základní školy. Vysoký stupeň industrializace charakteru práce znamená, že soukromí
zemědělci nemohou být příliš významným zdrojem občanských aktivit. Určitý dlouhodobý
potenciál je snad v agroturistice.
Rok se odvíjí ve znamení oblíbených tradic jako je plesová sezóna, vodění medvěda,
pochovávání basy, smažení vajec, velikonoce, den matek, den dětí, rozloučení s létem, karmaš
nebo vánoční mše. Životaschopné jsou zejména ty, které jsou dobře přenositelné i pro občany
dojíždějící do práce a pracující mimo zemědělství. Žádoucí jsou aktivity pro osoby
v důchodovém věku a celková péče o jejich aktivní stáří. Kulturní kalendáře některých obcí
obsahují několik akcí v každém
měsíci.
Pod Sborem dorovolných hasičů hraje
dechová hudba v Dolních Životic
s tradicí 1919. Ve Slavkově je velmi
aktivní i Český zahrádkářský svaz a
Český svaz žen. V Mladeckém dvoře
sídlí domov Kongregace milosrdných
sester 3. řádu Sv. Františka
v Mladeckém Dvoře. V tomto objektu
Kongregace pečuje o staré a nemocné
členky kongregace a pořádá některé
své vnitřní aktivity. Objekt je ve velmi
dobrém stavu.
Hřbitovní kaple Sv. Antonína Paduanského v Uhlířově

Pohled
z
Bohadnovic
směrem k Bratříkovicícm
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1.5.

Nevyužívaný majetek

Historický vývoj se podstatnou měrou podepsal na tom, jaký nemovitý majetek je
nevyužívaný:
Tab.4 – Nevyužívaný nemovitý majetek
Název obce
Popis nemovitosti
Dolní Životice
Část zemědělského střediska
Jakartovice
Chata „Ostroj“, provozovna PROMED, s.r.o. v Kerharticích,
zemědělský areál v Hořejších Kunčicích, rychta v Bohdanovicích,
zámek v Deštném (v současnosti opravován)
Jezdkovice
Část zámku
Litultovice
Bývalá pekárna, hospodářské budovy bývalého družstva
Lhotka u Litultovic
Kravín AG družstva Kružberk ve Lhotce i v Životských Horách
Mikolajice
Zemědělský areál
Mladecko
Samoobsluha
Otice
0
Slavkov
0
Štáblovice
Středisko živočišné výroby bývalého družstva
Uhlířov
0
Nevyužívaný nemovitý majetek je převážně trojího druhu:
- vzhledem k existenci celé řady menších feudálních správních a hospodářských útvarů
– panství – až do poloviny 19. století existuje v Mikroregionu celá řada zámků.
Některé patří obci, některé soukromým majitelům. S výjimkou Štáblovic nedisponuje
žádný majitel dostatečnými zdroji na velkorysou údržbu a i provoz je finančně
obtížný.
- hluboké a trvalé snížení zemědělské výroby znamená, že velká část zemědělských
areálů je nepotřebných a jsou zřejmě odsouzeny k tomu, že zčásti zchátrají a jenom
z menší části budou využity,
- nevyužívání menších bytových nebo nebytových prostorů je spíše výjimkou a jejich
řešení je v silách i místních vlastníků nebo kupců.

Objekt firmy Promed Opava, spol. s r.o., farma Hořejší Kunčice
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2.

Analýza jednotlivých priorit

Souběžně se vstupem do Evropské unie k 1.5.2004 byly zpracovány operační programy
rozvoje jednotlivými ministerstvy i Krajským úřadem. Jednotlivé programy se týkají těchto
oblastí
1. rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství
2. infrastruktura
3. rozvoj lidských zdrojů
4. průmysl a podnikání
5. společný regionální operační program – ten podporuje aktivity na úrovni obcí a krajů a
zdůrazňuje navíc oproti ostatním oblastem cestovní ruch.
2.1.

Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství

Jako v celé zemi i v Mikroregionu Hvozdnice prošlo zemědělství vlastnickou výrobní
transformací. Pokles živočišné výroby na méně než 2/3 objemu před rokem 1989 a přechod
ekologičtější formy chovu způsobil, že mnoho kravínů i dalších budov, spojených s chovem
dobytka je přebytečných. Spotřeba hnojiv klesla na méně než 40 % úrovně roku 1989 a do
klidu bylo uvedeno asi 9 % zemědělské půdy, zejména ve vyšších a méně bonitních polohách
v katastru Jakartovic nebo Lhotky u Litultovic.
Rostlinná výroba se rozčlenila vhodněji podle bonity a logistiky. V Mikroregionu Hvozdnice
obhospodařují naprostou většinu zemědělské půdy právnické osoby.
Struktura obhospodařované půdy podle vlastníků v roce 2001 v celé České republice byla v
%:
- Fyzické osoby
27
- Právnické osoby – obchodní společnosti
44
- Právnické osoby – družstva
28
- Ostatní
1
Podíl fyzických osob v Mikroregionu Hvozdnice je podle mého názoru podstatně menší než
v celostátním průměru. Poměrně efektivní je kombinace soukromého podnikatele v jiném
oboru a zemědělce. Samotná zemědělská výroba neumožňuje dostatečnou akumulaci kapitálu
a je i pro samotné rodinné příslušníky provozovatele málo přitažlivá vzhledem k velké fyzické
náročnosti, délce pracovní doby, intenzitě práce, závislosti na přírodních cyklech a nízké
možnosti výdělku.
Předstih podílu obchodních společností před družstevními farmami je v Mikroregionu také
menší.
Existence velkých farem je dobrým předpokladem pro to, aby podniky mohly čerpat podporu
související s členstvím v Evropské unii. Firmy v bonitních oblastech budou profitovat
z příznivějších odbytových cen. V méně příhodných polohách bude možné podpořit
mimoprodukční funkce zemědělství a dále transformovat a modernizovat podniky.
Zemědělství však v žádném případě nebude zdrojem nových pracovních míst. Dojde pouze
k obměně. Za osoby vyššího věku a nižšího vzdělání budou přicházet noví pracovníci s vyšší
kvalifikací a kompetentností. To bude také jedna z cest k rozvoji lidských zdrojů na venkově.
Provozovny bývalých družstev jsou do budoucna prakticky nepoužitelné a jejich přestavba
pro účely dnešního zemědělství prakticky není možní nebo je velmi nákladná. Pro tyto areály
bude nutné hledat jiné užití a to bude velmi obtížné. Řada těchto areálů proto zanikne.
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Tab.5 – zemědělské farmy v jednotlivých obcích
Na katastru obce hospodaří tyto zemědělské podniky
Název firmy
Výměra v ha, na níž
v katastru obce hospodaří
Dolní Životice
Zemědělský podnik Otice, a.s.
604
Zemědělské družstvo Stěbořice
58
Zemědělské obchodní družstvo
12
Litultovice
5 soukromých rolníků
X
v Dolních Životicích
7 soukromých rolníků v místní
X
části Hertice
Jakartovice
Jakarta s.r.o.
30
3 soukromí zemědělci
X
Jezdkovice
Výrobní
a
obchodní
X
zemědělské družstvo Stěbořice
Litultovice
Zemědělské obchodní družstvo
670
Litultovice
Lhotka u Litultovic
AG družstvo Kružberk, s.r.o.
300
Mikolajice
Zemědělský podnik Otice, a.s.
X
a další 3 zemědělci
Mladecko
Zemědělské
a
obchodní
215
družstvo Hlavnice
Otice
Zemědělský podnik Otice, a.s.
X
Václav Knap
24
Slavkov
Zemědělský podnik Otice, a.s.
617
Zdeněk Klapetek
58
Ing. Lumír Jedlička
200
Štáblovice
Zemědělský podnik Otice, a.s.
Více než 500
Pan Tesař
16
Pan Michal Jašek
14
Pan Klímek
14
Uhlířov
Zemědělský podnik Otice, a.s.
229
Bedřich Tichý, Uhlířov (asi 30
12
ha) i ve Štáblovicích
Intenzita zemědělské výroby v bonitních částech Mikroregionu je stále poměrně vysoká a
zřejmě bude zachována. Budoucnost menších soukromých rolníků bude podle našeho názoru
obtížná, pokud nejsou současně podnikateli i v jiných oborech.
Naprostá většina ekonomicky aktivního obyvatelstva dnes pracuje mimo zemědělství.
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2.2.
2.2.1.

Infrastruktura
Kanalizace a ČOV

Oblast kanalizací a čištění odpadních vod je nejslabším článkem základní infrastruktury
mikroregionu a zároveň i největší hrozbou pro udržení ekologické stability a nezávadnosti
životního prostředí. Uspokojivě je tato oblast řešena pouze v obcích Dolní Životice, Otice a
Slavkov (závady, resp. dokončení realizace v případě Dolních Životic jsou řešitelné).
V ostatních obcích mikroregionu kanalizace chybí nebo je v nevyhovujícím stavu a ČOV
nejsou vybudovány. Územní plány obsahují návrhy řešení a jsou připraveny i projektové
dokumentace. Zásadním problémem je nedostatek finančních zdrojů na realizace. Níže
uvedený přehled charakterizuje stávající úroveň v jednotlivých obcích mikroregionu.
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Tab. 6 - Kanalizace a ČOV
Obec

Stávající stav-tendence

Dolní Životice

Vybudovaná dešťová kanalizace, dokončena 1. etapa splaškové
kanalizace (cca 30 % obce) se zaústěním do mechanicko-biologické
ČOV, 20 % obyvatel je napojeno na ČOV.
Jakartovice
Jakartovice - srážkové vody odváděny povrchově do vodotečí, v části
obce je jednotná kanalizace s vyústěním do Hvozdnice, jinak žumpy a
septiky s problematickou vodotěsností. Bez ČOV (plánovaná je
biologická).
Deštné (místní část) - odvádění srážkových vod povrchové, splaškové
vody jsou odváděny do povrchových vodotečí. Bez ČOV (navržena
mechanicko - biologická).
Bohdanovice (místní část) - odvádění srážkových vod povrchové,
splaškové vody do žump a septiků s problematickou vodotěsností. Bez
ČOV (navržena mechanicko-biologická).
Hořejší Kunčice(místní část) - odvádění srážkových vod povrchové,
splaškové do žump a septiků s problematickou vodotěsností. Bez
ČOV (navržena mechanicko-biologická).
Jezdkovice
Odváděny pouze povrchové vody. Bez splaškové kanalizace a ČOV.
Litultovice
Litultovice - Nevyhovující kanalizační síť bez ČOV (je navržena
oddílná kanalizace včetně ČOV). V částech Luhy, Pilný Mlýn a
Choltice není vybudovaná kanalizační síť.
Lhotka u Litultovic Vybudovaná jednotná kanalizace pouze na splaškovou vodu. Bez
ČOV (navrženy biologické rybníky). Stejná situace je v místní části
Životské Hory.
Mikolajice
Bez kanalizace (pouze částečně dešťová), bez ČOV, v plánu je
výstavba kanalizace a kořenové čističky
Mladecko
Bez kanalizace a ČOV. Je zpracován projekt na soustavnou
splaškovou kanalizaci s mechanicko-biologickou ČOV. ZŠ má
vybudovanou vlastní domovní ČOV.
Otice
Vybudovaná oddílná splašková vakuová kanalizace zaústěná do ČOV,
některé firmy mají vybudované vlastní akumulační jímky a čistící
zařízení.
Slavkov
Je vybudovaná jednotná kanalizační síť (zastaralá) zaústěna do
biologické ČOV.
Štáblovice
Je vybudovaná jednotná kanalizace (mimo část Lipina) bez ČOV,
plánované je vybudování oddělené splaškové kanalizace a kořenové
ČOV.
Uhlířov
V obci je vybudována jednotná kanalizace, která je vyústěna bez
čistění do Uhlířovského potoka (odpadní vody ZD jsou likvidovány
družstvem). Bez ČOV.
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2.2.2.

Komunikace

Zásadní význam pro dopravní obslužnost mikroregionu má „trojúhelník“ komunikací
vytvořený silnicemi:
-

I/46
hranice s Polskem – Opava - Moravský Beroun - Olomouc
II/443 Opava - Melč - Budišov n. B. - Stará Libavá
II/442 Horní Benešov - Hořejší Kunčice – Svatoňovice – Vítkov - Jakubčovice n. O.

Významné jsou i další silnice II. třídy:
-

II/461
II/460

Malé Hoštice – Otice - Slavkov (vnější okruh kolem Opavy)
Deštné - Jakrtovice - Velké Heraltice

Silniční síť I. a II. třídy je doplněna komunikacemi III. třídy a místními komunikacemi. Lze
konstatovat, že hustota silniční sítě je dostatečná a pro dopravní obslužnost mikroregionu
vyhovující. Následující tabulka charakterizuje stav komunikací jednotlivých obcí a jejich
závady. Technický stav povrchu vozovek je problematický, zejména v místech průjezdů
většiny obcí, nejproblematičtější je dle našeho názoru stav komunikace z Litultovic do Lhotky
u Litultovic. Místní komunikace jsou průběžně, podle finančních možností, udržovány.
Blízkost obcí Slavkov a Otice k Opavě přináší, kromě nesporných výhod, rovněž komplikace
vyplývající z hustoty silniční dopravy a dnes již zcela nevyhovujícího propojení silnic I/46 a
II/443 a 461. Projekt vnějšího okruhu Opavy, který tuto situaci bude řešit, je v územních
plánech zanesen.
Tab. 7 – Komunikace
Obec
Dolní Životice

Jakartovice

Stávající stav-tendence
Obcí prochází tři komunikace III. třídy, které vykazují dílčí závady
navržené v územním plánu k úpravě, katastrem obce (mimo obec)
prochází silnice I. třídy č. 46, v místě průjezdu bez dopravních závad.
Bez cyklostezek (navrženy územním plánem).
Jakartovice - obec je na silniční síť napojena silnicemi II/460 a
III/46023, navrhuje se pouze úprava křižovatky těchto silnic, síť
místních komunikací je neustále modernizovaná.
Deštné – leží na silnici I/46 (závada malý poloměr oblouku ve
východní části obce), z obce dále vychází komunikace II/460
(nekvalitní povrch), síť místních komunikací dostatečná, postupně
rekonstruovaná.
Bohdanovice - obec leží na komunikaci II/442 cca 450 m napojení na
I/46, komunikace bez výrazných dopravních závad, síť místních
komunikací je doplňována a opravována.
Hořejší Kunčice - obec leží na křižovatce silnic I/46 a II/442
(přeložka I/46 je navrhována tak, aby procházela mimo katastr obce,
což souvisí i s přeložkou silnice II/442 v celém rozsahu), síť místních
komunikací je doplňována a modernizována.
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Jezdkovice

Leží na komunikaci III/44342 cca 2 km od silnice I/46 (živičný
povrch komunikace vyžaduje opravu), dále silnice III/0466
Litultovice
Leží na komunikaci I/46, slepý úsek silnice III/0467 do Choltic,
silnice III/0466 do Jezdkovic, III/44331 do Lhotky u Litultovic a
III/46015 do Hlavnic (navrhovaná přeložka sil.I/46 mimo obec a další
úpravy silnic III.tř. viz územní plán obce).
Lhotka u Litultovic Obcí procházejí 3 komunikace III.tř. (44331, 44327, 44332), u
komunikací jsou navrženy lokální úpravy šíře, povrchu a směrové
úpravy.
Mikolajice
Obec leží na komunikaci II/443. Mezi obcemi Mikolajice a Dolní
Životice prochází komunikace vhodná pro vybudování cyklostezky.
Mladecko
Obec leží poblíž silnice I/46 a procházejí ní dvě silnice III.tř. (46016 a
46022), na kterých jsou navrženy šířkové úpravy a dílčí směrové
úpravy, místní komunikace vyžadují opravy a homogenizaci.
Otice
Katastrem obce přechází 2 silnice I.tř. (46, 57) a přímo obcí 2 silnice
II.tř. (461, 443), dopravní situace v místech napojení silnic je značně
nepřehledná a v souvislosti s očekávaným nárůstem hustoty silniční
dopravy jsou nutné rozsáhlé úpravy, které jsou výhledově zpracovány
a souvisejí i s budováním vnějšího obchvatu města Opavy, místní
komunikace vyžadují opravy.
Slavkov
Obcí prochází silnice I/46 (vyžaduje dílčí úpravy, i v souvislosti se
směrovými úpravami silnic II/461 a III/46011, které řeší územní plán
obce)
Štáblovice
Dopravní osou je slepá silnice III/44340, která prochází centrem obce
a je napojena na silnici II/443, komunikace vyžadují odstranění
několika dopravních závad, které jsou podrobně řešeny územním
plánem obce.
Uhlířov
Obcí prochází silnice II/443, je páteřní a jedinou dopravní osou obce
(silnice vykazuje závady v množství vyústění podružných
komunikací), místní komunikace vyžadují rozsáhlou údržbu.
2.2.3.

Zásobování teplem

Kromě obcí Mikolajice (počítá se s vybudováním centrální teplárny) a Lhotka u Litultovic,
které nejsou plynofikovány jsou ostatní obce mikroregionu plynofikovány. Využíván je
vesměs decentralizovaný způsob vytápění. Podmínky pro ekologický způsob vytápění jsou
vytvořeny. Problémem se stávají ekonomické podmínky domácností, které vzhledem
k vysokým nákladům na vytápění plynem, přecházejí na vytápění tuhými palivy nebo
kombinovaný způsob vytápění. Řešení problému je prozatím mimo obce, lze ovšem očekávat
budoucí legislativní tlak na znečisťování ovzduší v oblastech, které byly (i s přispěním
státních dotací) plynofikovány.
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Tab.8 - Zásobování teplem
Obec

Stávající stav-tendence

Dolní Životice
Jakartovice

Obec je plynofikována, decentralizovaný způsob vytápění.
Obec včetně všech místních části je plynofikována, decentralizovaný
způsob vytápění.
Jezdkovice
Obec je plynofikována, decentralizovaný způsob vytápění.
Litultovice
Obec včetně místních částí (kromě Choltic a Pilného mlýna) je
plynofikována, decentralizovaný způsob vytápění.
Lhotka u Litultovic Decentralizovaný způsob vytápění tuhými palivy (navržena plošná
plynofikace obce).
Mikolajice
Bez plynofikace, s plynofikací se nepočítá, v plánu je vybudování
centrální teplárny.
Mladecko
Obec je plošně plynofikována, decentralizovaný způsob vytápění.
Otice
Obec je plošně plynofikována, decentralizovaný způsob vytápění.
Slavkov
Obec je plošně plynofikována, decentralizovaný způsob vytápění.
Štáblovice
Obec je plošně plynofikována (mimo část Lipina, která má
vybudovaný zásobník).
Uhlířov
Obec je plošně plynofikovaná, decentralizovaný způsob vytápění.
2.2.4.

Voda, napájení elektrickou energií

Zásobování obcí mikroregionu pitnou vodou je celoplošně vyřešeno. Kromě veřejného
vodovodu jsou 2 obce (Mladecko, Litultovice) zásobovány z jímacího území Mladecko.
Situace je řešena i místních částech (v osadách D.Životice-Hertice, Lhotka-Hory, ŠtábloviceLipina jsou místní zdroje).
Napájení elektrickou energií je dostatečné ve všech obcích mikroregionu a pokryje i budoucí
rozvoj podnikatelských aktivit a další výstavbu rodinných domků.
Tab.9 - Voda, napájení elektrickou energií
Obec
Dolní Životice

Jakartovice

Jezdkovice
Litultovice

Stávající stav-tendence

Je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového
vodovodu Litultovice. 90 % obyvatel má možnost odebírat vodu
z vodovodní sítě, zdrojem vody je jímací území Mladecko a
Litultovice-Luhy. Napájení elektrickou energií je dostatečné.
Obec včetně místních části mají vlastní zdroje pitné vody, které jsou
upravovány a výtlačným systémem je voda dopravována do
vodojemů. Napájení elektrickou energií je ve všech částech
dostatečné.
Je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového
vodovodu Litultovice, zdrojem vody je jímací území Mladecko a
Litultovice-Luhy. Napájení elektrickou energií je dostatečné.
Je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového
vodovodu Litultovice, zdrojem vody je jímací území Mladecko a
Litultovice-Luhy. Síť je v dobrém technickém stavu. Napájení
elektrickou energií je dostatečné.
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Lhotka u Litultovic Obec je napojena na veřejný vodovod, v části Lhotka-Životské Hory
je v centrální části veřejný vodní zdroj (napojeno pouze 20 %).
Napájení elektrickou energií je dostatečné.
Mikolajice
Vodovodní řad je tč. ve výstavbě, prozatím bez kolaudace. Napájení
elektrickou energií je dostatečné.
Mladecko
Je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového
vodovodu Litultovice, zdrojem vody je jímací území Mladecko a
Litultovice-Luhy. Napájení elektrickou energií je dostatečné.
Otice
V obci je vybudován veřejný vodovod (včetně osady Rybníčky).
Napájení elektrickou energií je dostatečné.
Slavkov
V obci je vybudován veřejný vodovod (část obce Laterna je napojena
přímo na vodovodní síť Opavy). Napájení elektrickou energií je
dostatečné.
Štáblovice
V obci je vybudován veřejný vodovod (mimo část Lipina, je
projektován). Napájení elektrickou energií je dostatečné.
Uhlířov
V obci je vybudován veřejný vodovod. Napájení elektrickou energií je
dostatečné.
2.2.5.

Ostatní infrastruktura

Stav veřejného osvětlení je ve všech obcích mikroreginu, s výjimkou Mladecka (před
rekonstrukcí) vyhovující. Na území mikroregionu se nenachází žádná skládka TDO. Svoz
TDO je zabezpečován externě firmami Marius Pedersen a TS Opava. S budováním skládky
TDO se nepočítá. V obcích je prováděna separace odpadů.
Tab.10 - Ostatní infrastruktura
Obec

Stávající stav-tendence

Dolní Životice

Veřejné osvětlení po rekonstrukci. Svoz TDO Marius Pedersen,
separace odpadu.
Jakartovice
Veřejné osvětlení ve všech částech, bez výrazných závad. Svoz TDO
Marius Pedersen, separace odpadu
Jezdkovice
Veřejné osvětlení bez výrazných závad. Svoz TDO provádějí TS
Opava.
Litultovice
Veřejné osvětlení v obci je před rekonstrukcí, v místních částech na
dobré úrovni. Svoz TDO Marius Pedersen, separace odpadu.
Lhotka u Litultovic Veřejné osvětlení bez výrazných závad. Svoz TDO provádějí TS
Vítkov.
Mikolajice
Veřejné osvětlení je po rekonstrukci. Svoz TDO provádějí TS Opava.
Mladecko
Veřejné osvětlení je před rekonstrukcí. Odvoz TDO provádí firma
Marius Pedersen, separace odpadu.
Otice
Stav veřejného osvětlení je vyhovující. Odvoz TDO provádějí TS
Opava.
Slavkov
Stav veřejného osvětlení je vyhovující. Odvoz TDO provádějí TS
Opava, separace odpadu.
Štáblovice
Stav veřejného osvětlení je vyhovující. Odvoz TDO provádějí TS
Opava, separace odpadu.
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Uhlířov

Stav veřejného osvětlení je vyhovující. Odvoz TDO provádějí TS
Opava, separace odpadu.

2.3.

Lidské zdroje

2.3.1.

Demografické údaje

Tab.11 - Vývoj počtu obyvatel
Obec
Počet obyvatel v roce
1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2020
Dolní Životice
970
972
837
971
877
871
871 1115 1150
Jakartovice
3504 2830 1475 1495 1248 1118
976 1065 1080
Jezdkovice
315
346
284
249
230
230
225
214
220
Litultovice
696
789
698
756
613
704
742
761
780
Lhotka u Litultovic
349
354
245
218
207
192
177
193
192
Mikolajice
403
363
278
265
236
236
246
251
250
Mladecko
415
319
245
263
234
189
159
165
165
Otice
819 1135
850
958
993 1156 1265 1288 1400
Slavkov
1115 1295 1055 1231 1177 1388 1544 1632 1650
Štáblovice
580
576
449
551
495
518
535
597
600
Uhlířov
341
335
252
327
300
315
336
357
380
Mikroregion celk.
9507 9314 6668 7284 6610 6917 7076 7638 7867
Výsledky sčítání lidu, domů a bytů, ČSÚ, Opava, červenec 2001, územní plány obcí,
rok 2020 reprezentuje prognózu, počty obyvatel jsou uváděna včetně místních částí.
Graf-vývoj počtu obyvatel v letech 1900-2020
10000
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0
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Vývoj počtu obyvatel Mikroregionu Hvozdnice zaznamenal nejdramatičtější zvrat v 50. letech
minulého století, což bylo způsobeno zejména poválečnýma událostmi. Trvalý pokles se
zastavil 70. letech a následuje dlouhodobé období pozvolného nárůstu počtu obyvatel.
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Při podrobnějším pohledu zjistíme, že růstový trend je zabezpečován nárůstem počtu obyvatel
obcí: Dolní Životice, Litultovice, Otice, Slavkov, Štáblovice a Uhlířov, u kterých přichází
k překonávání historických maxim počtu obyvatel. Největší přírůstky obyvatel pak vykazují
obce Otice a Slavkov. Naopak v obcích: Jakartovice, Jezdkovice, Lhotka u Litultovic,
Mikolajice a Mladecko je nárůst mnohem pomalejší, resp. stagnuje.
Důvody tohoto vývoje spatřujeme v následujících skutečnostech:
1. Vliv vzdálenosti sídla (obce) od města Opavy
2. Vliv dopravní dostupnosti po komunikaci I.tř. 443
Jistě by bylo možné jmenovat i další vlivy ale ty, dle našeho názoru, nemají již tak
významnou váhu pro trendy vývoje počtu obyvatel. Navíc výše uvedené vlivy mají dopad i na
další důležitý demografický ukazatel, vývoj míry nezaměstnanosti.
Tab.12 - Vývoj míry nezaměstnanosti
Obec
Míra nezaměstnanosti v % k 31.12.
EAO
2000
2001
2002
2003
4/2004
Dolní Životice
487
8,99
7,47
6,43
7,39
6,16
Jakartovice
479
18,35
18,20
20,25
20,46
22,55
Jezdkovice
103
4,95
4,63
8,33
8,74
5,83
Litultovice
401
6,60
7,20
13,27
11,47
10,13
Lhotka u Litult.
79
6,02
9,88
9,88
17,72
9,73
Mikolajice
125
6,61
8,73
11,11
7,20
7,20
Mladecko
77
13,75
16,90
18,31
19,48
19,48
Otice
691
6,12
9,91
8,02
8,25
7,24
Slavkov
869
7,23
7,51
8,78
9,67
8,06
Štáblovice
312
11,33
9,84
9,84
11,22
10,58
Uhlířov
183
4,88
7,78
10,00
9,29
8,20
Okres Opava
X
10,66
11,33
11,66
12,15
12,13
Úřad práce Opava, EAO-ekonomicky aktivní obyvatelé (údaj v tabulce k 31.12.2003),
4/2004 je údaj k 30.4.2004.
Pozitivním faktem je, že většina obcí, s rozhodujícím počtem EAO, má úroveň míry
nezaměstnanosti dlouhodobě pod průměrem Opavského okresu. Významně nadprůměrnou
míru nezaměstnanosti vykazují obce Jakartovice, Lhotka u Litultovic a Mladecko. Poslední
dvě zmíněné obce mají relativně nízké počty EAO, takže realizace jakéhokoliv
podnikatelského záměru, která by vytvořila cca 10 pracovních míst, sníží míru
nezaměstnanosti podstatným způsobem. Alarmující je míra nezaměstnanosti Jakartovic. Ze
srovnání údajů 12/2003 a 4/2004 se dá usoudit na pozitivní vliv sezónních prací na snížení
míry nezaměstnanosti. Tento efekt ovšem nepůsobí (dle údajů ÚP Opava) v nejvíce
nezaměstnaností postižených obcích Jakartovice a Mladecko. Jistě to ovlivňuje i skutečnost,
že ze všech stran je tato část Mikroregionu Hvozdnice obklopena obcemi, ve kterých je
problém s nezaměstnaností srovnatelný nebo větší (Vítkovsko, Budišovsko a Bruntálsko). Je
to zajisté i nevhodná profesní struktura nezaměstnaných. Opava je nedokáže absorbovat a
dojíždění do vzdálenějších center je problematické.
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Tab.13 – Obyvatelstvo podle věku, stav roku 2001
Obyvatelstvo podle věku v %
0-14
15-59
Dolní Životice
17
66
Jakartovice
19
63
Jezdkovice
22
61
Litultovice
15
68
Lhotka u Litultovic
23
55
Mikolajice
20
62
Mladecko
15
61
Otice
18
66
Slavkov
19
67
Štáblovice
16
67
Uhlířov
22
62
Okres Opava
17
65
Výsledky sčítání lidu, domů a bytů, ČSÚ, Opava, červenec 2001

60 a více
17
17
17
17
22
19
24
16
14
17
16
18

Věková struktura obyvatel Mikroregionu Hvozdnice odpovídá stavu v Opavském okrese, i
celostátnímu stavu.
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Tab.14 – Vyjížďka a za prací
EAO celkem

Vyjížďka za prací

% vyjíždějících
z EAO

Dolní Životice
487
271
56
Jakartovice
479
266
56
Jezdkovice
103
37
36
Litultovice
401
206
51
Lhotka u Litultovic
79
69
87
Mikolajice
125
106
85
Mladecko
77
41
53
Otice
691
409
59
Slavkov
869
652
75
Štáblovice
312
227
73
Uhlířov
183
133
73
Mikroreg.celkem
3806
2417
64
Vyjížďka EAO za prací (většinou mimo rámec Mikroregionu Hvozdnice) je poměrně vysoká
a problém nezaměstnanosti tímto způsobem nelze dále uspokojivě řešit.
2.3.2.

Zdravotní péče

Tab.15 - Zdravotní péče v obcích
Obec

Stávající stav-tendence

Dolní
Životice
Jakartovice

Středisko v budově obce - praktický a dětský lékař, ostatní odbornosti
dojíždění, bez významného tlaku na další rozšíření
Samostatné zdravotní středisko-praktický a dětský lékař, stomatolog,
gynekolog- ostatní odbornosti dojíždění, středisko po rekonstrukci, bez
významného tlaku na další rozšíření
Jezdkovice
Bez zdravotního střediska, dojíždění za zdravotní péčí (Stěbořice,
Litultovice, Opava) vzhledem k velikosti obce je zřizování zdravotního
střediska nereálné
Litultovice
Středisko v areálu soukromého domu lékařů - praktický a dětský lékař,
stomatolog, gynekolog. V areálu zámku – lékárna - ostatní odbornosti
dojíždění do Opavy, bez významného tlaku na další rozšíření
Lhotka
u Bez zdravotního střediska, dojíždění (Litultovice, Opava), vzhledem
Litultovic
k velikosti obce je zřizování zdravotního střediska nereálné
Mikolajice
Pouze praktický lékař, problém spádovosti na Vítkov (vzdálenost 22 km) a
ne do Opavy (12 km) je t.č. v řešení, vzhledem k velikosti obce nejsou
požadavky na další rozšíření
Mladecko
Bez zdravotního střediska, dojíždění (Jakartovice, Litultovice, Opava), bez
významných požadavků na zřizování zdravotního střediska
Otice
Středisko v budově obecního úřadu-praktický lékař a stomatolog- vzhledem
k dobré dopravní dostupnosti do Opavy bez významných požadavků na
další rozšiřování
Slavkov
Zdravotní středisko-praktický a dětský (1x za 14 dní) lékař, stomatolog,
zubní laboratoř. Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti do Opavy bez
významných požadavků na další rozšíření
22
Zpracování Studie bylo podpořeno Moravskoslezským krajem

Studie rozvoje integrovaného venkovského Mikroregionu Hvozdnice

Štáblovice

Pouze praktický lékař (1x týdně)- ostatní odbornosti dojíždění do Melče,
Opavy, bez významných požadavků na rozšiřování
Pouze praktický lékař (1x týdně)- ostatní odbornosti dojíždění do Otic a
Opavy, vzhledem k velikosti obce je další rozšiřování zdravotnických
služeb nereálné

Uhlířov

Zabezpečování zdravotní péče v místě (obcích) je postaveno na soukromých lékařských
praxích a tak se kromě zdravotního a sociálního aspektu stává rovněž otázkou ekonomickou.
Za stávající situace ve zdravotnictví považujeme rozsah zdravotních služeb v obcích za
maximální možný. Otázka dalšího zkvalitňování a rozšiřování je úzce spjata s podmínkami,
které budou pro zdravotnictví vytvořeny v rámci celé ČR.
2.3.3.

Školství

Tab.16 – Školská a předškolní zařízení
Obec
1-5
1-9
MŠ
Dolní Životice Ano
Ne
Ano
Jakartovice

Ne

Ne

Ano

Jezdkovice
Litultovice

Ne
Ano

Ne
Ne

Ano
Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Mladecko

Ne

Ano

Ne

Otice

Ano

Ne

Ano

Slavkov

Ne

Ano

Ano

Štáblovice

Ano

Ne

Ano

Uhlířov

Ne

Ne

Ano

Lhotka
Litultovic
Mikolajice

u

Stávající stav-tendence
1-5 ZŠ, pokračování 6-9 Slavkov, Opava,
tendence udržet obě školní zařízení, modernizace
ZŠ (sportoviště), MŠ
1-9 ZŠ Mladecko, MŠ má dostatek dětí,
neuvažuje se o žádných změnách
1-9 ZŠ Stěbořice, MŠ udržet
6-9 ZŠ Mladecko a Slavkov, 1-5 ve spolupráci se
ZŠ Hlavnice, MŠ má dostatek dětí, tendence obě
zařízení udržet
1-9 ZŠ Mladecko, neuvažuje se o zřízení žádného
školního zařízení
ZŠ Melč a 1-5 ZŠ Štáblovice, neuvažuje se o
zřízení školního zařízení
Plní funkci ZŠ pro více obcí, tendence postupné
komplexní modernizace, perspektiva udržení, MŠ
se nebude zřizovat
6-9 hlavně ZŠ v Opavě, tendence udržení obou
školních zařízení
Tendence a perspektiva udržení obou školních
zařízení včetně školní družiny a školního klubu
6-9 Melč, Opava, tendence postupného sloučení
ZŠ a MŠ
ZŠ Otice,Slavkov, Opava, MŠ nebude výhledově
plně využívána, o zřízení ZŠ se neuvažuje

Celkem
4
2
8
Četnost i kapacitní možnosti MŠ i ZŠ v Mikroregionu Hvozdnice jsou nadstandardní.
Vzhledem k přepravným vzdálenostem a tradicím lze udržení všech zařízení, za téměř
jakoukoliv cenu, chápat. Kapacitní možnosti základních škol jsou již dnes plně nevyužity a
budoucí demografický vývoj tuto disproporci určitě dále prohloubí. Ekonomické podmínky
provozu mají své hranice a lze očekávat i direktivní nařízení ze strany MSK.
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Z čistě pragmatického hlediska se jeví kapacitní možnosti ZŠ 1-9 v Maldecku a Slavkově, pro
potřeby mikroregionu, jako dostatečné. Obec Mikolajice spáduje na ZŠ Melč. Část dětí,
zejména z obcí poblíž Opavy, navštěvuje nebo pokračuje v ročnících 6-9 na ZŠ v Opavě.
Spádovost na ZŠ Slavkov:

Dolní Životice, Slavkov, Otice, Uhlířov, Štáblovice, Litultovice,
Lhotka u Litoltovic
Spádovost na ZŠ Mladecko: Mladecko, Jakartovice, Lhotka u Litultovic, Litultovice
Pomyslným rozdělením mikroregionu, vzhledem ke spádovosti na ZŠ zjistíme, že:
- na Slavkov spáduje oblast reprezentující 36% území, na kterém ovšem žije 65%
obyvatel mikroregionu (hustota obyvatel je 114/km²) a jsou v této části ještě další 3 ZŠ
1-5 (Dolní Životice, Otice, Štáblovice),
- na Mladecko spáduje oblast reprezentující 63% území, na kterém žije 31% obyvatel
mikroregionu (hustota obyvatel je 34/km²) a je zde ještě jedna ZŠ 1-5 (Litultovice).
Podle našeho názoru je tento stav, z dlouhodobějšího hlediska, neudržitelný a rozvojová
studie musí na tuto oblast reagovat návrhem opatření, které situaci systémově vyřeší spíše,
než se tak stane pod tlakem MSK.
2.3.4.

Ostatní občanská vybavenost

Tab.17 - Ostatní zařízení a občanská vybavenost
Obec
Stávající stav
Dolní Životice

Kulturní sál (s jídelnou), pošta, knihovna, čerpací stanice PHM,
hostinec, Ústav sociální péče (KÚ MSK), dům s pečovatelskou
službou (10 bytů) pro 155 mentálně postižených
Jakartovice
Zámek (Deštné), fojtství (Bohdanovice), knihovny (i ve všech
místních částech), hostinec (4, včetně místních částí), motorest, pošta,
jídelna (400 jídel/den), ubytování (nevyužitá chata Ostroj, turistická
základna TJ Minerva v šífráku )
Jezdkovice
Zámek, kulturní dům
Litultovice
V areálu zámku (kulturní sál, knihovna, hospoda), v obci další sál
(ZOD), pošta, restaurační zařízení (2), čerpací stanice PHM, ubytovací
kapacita 25 lůžek (podniková chata UNIPS Ostrava)
Lhotka u Litultovic Hostinec včetně společenského sálu
Mikolajice
Hostinec, knihovna, turistická ubytovna (6-8 lůžek), ve výstavbě
kulturní sál
Mladecko
Kulturní dům, pošta, knihovna, Domov řádových sester (Mladecký
dvůr), bez ubytovací kapacity
Otice
Kulturní dům, hostinec (3), knihovna, pošta, bez ubytovací kapacity
Slavkov
Kulturní dům, pošta, hostinec-restaurace (4), knihovna, další
příležitosti výstavba čerpací stanice PHM, výstavba domova důchodců
Štáblovice
Kulturní sál, pošta, hostinec, další příležitosti v rekonstruovaném
zámku (soukromý investor), bez ubytovací kapacity
Uhlířov
Kulturní dům, knihovna, hostinec bez možnosti stravování, pošta, bez
ubytovací kapacity
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Ostatní občanská vybavenost kromě maloobchodní sítě a sportovních zařízení (viz následující
tabulka) je na úrovni, která vyhovuje potřebám místních obyvatel. Jistým nadstandardem jsou
3 čerpací stanice PHM na relativně malém území. Negativním jevem je nevyužívaná
ubytovací kapacita (Lhotka u Litultovic, Jakartovice) – tento problém bude zmíněn dále
v oblasti cestovního ruchu. Pozitivně lze naopak hodnotit aktivity v oblasti sociálních služeb
(Dolní Životice, Slavkov), ve kterých vidíme v dlouhodobějším časovém horizontu
perspektivní příležitost pro obce mikroregionu.
Tab.18 - Sportovní zařízení
Obec

Stávající stav-tendence

Dolní Životice

Víceúčelové hřiště při ZŠ, sokolovna (majetkoprávní problém),
fotbalové hřiště, obec má ambiciózní plány na rekonstrukce a rozšíření
sportovních zařízení
Jakartovice
Fotbalové hřiště, tenisové kurty 2 x, volejbalový kurt, v obci ani jejich
místních částech není tělocvična, v rámci projektů obnova venkova se
uvažuje s budováním a modernizací sportovních zařízení
Jezdkovice
Travnatá plocha pro fotbal, jinak bez sportovních zařízení
Litultovice
Fotbalové hřiště, volejbalový kurt, kuželna, hřiště při ZŠ, bez
tělocvičny, úvaha budování víceúčelového hřiště a tělocvičny
Lhotka u Litultovic Bez sportovních zařízení
Mikolajice
Univerzální hřiště, volejbalový kurt
Mladecko
Tělocvična a hřiště u ZŠ, úvaha rozšíření a modernizace
Otice
Areál TJ (fotbalové hřiště vč. cvičného, kuželna, tenisové kurty 2x,
minigolf, univerzální hřiště), areál ZŠ (velké hřiště, asfaltové hřiště
univerzální), bez kryté tělocvičny, kynologický areál
Slavkov
TJ Sokol (fotbalové hřiště vč. tréninkového), ZŠ (tělocvična, travnaté
hřiště, antukový kurt, posilovna-přístupné i veřejnosti), tenisové kurty
2x(antuka), ČSCH (asfaltové hřiště), Orlovna u fary (víceúčelové
zařízení, 2 tenisové kurty), Jezdecký klub AGROSTYL (jezdecký
areál)
Štáblovice
Fotbalové hřiště, sokolovna, tenisové kurty ve výstavbě
Uhlířov
Hřiště (fotbalové, dětské, volejbalové), tenisový kurt, dětský krosový
areál
Sportoviště v Mikroregionu Hvozdnice odrážejí venkovský charakter tohoto mikroregionu.
Jsou určena buď pro klubovou činnost nebo pro místní obyvatele. Jejich využitelnost pro
potenciální produkty cestovního ruchu je omezená. Pozitivní stránkou této oblasti sociální
infrastruktury je, že představitelé obcí si uvědomují důležitost těchto zařízení a v plánech
dalšího rozvoje obcí je připravena řada projektů na budování nových a modernizaci
stávajících sportovních zařízení. Tato oblast byla doposud ve stínu budování základní
infrastruktury obcí, která v mnoha případech stále není uspokojivě dořešena.
Samostatným problémem je oblast bytové výstavby. Územní plány všech obcí řeší plochy
budoucí bytové zástavby. Společným problémem jsou majetkoprávní vztahy. Veřejný zájem
obcí naráží na soukromé vlastnické vztahy k pozemkům. Tlak na stavební parcely sílí
zejména v obcích Otice a Slavkov, což je v souladu se současným trendem bydlení mimo
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městské aglomerace. Lze určitě očekávat, že tento zájem se v dlouhodobějším časovém
horizontu přenese i na obce vzdálenější od Opavy a stane se zásadním problémem celého
mikroregionu. Bude se určitě jednat jak o požadavky místních obyvatel, tak i obyvatel Opavy
a blízkého okolí. Zejména příchod „nových“ občanů může posléze vést i k oživení
ekonomických aktivit.
Dopravní obslužnost (v osobní dopravě) je zabezpečována zejména autobusovou dopravou.
Ve všech obcích byla četnost spojů hodnocena jako dostatečná. Problematická je doprava o
víkendech. Nadstandardní dopravní obslužnost (MHD) mají obce Otice a Slavkov. Další
rozšiřování linek je sice možné, ale je to zároveň problém ekonomický a napjaté rozpočty
obcí další dotování osobní dopravy neumožňují. Územím Mikroregionu Hvozdnice prochází
rovněž železniční trať č. 314 (Opava-Východ – Svobodné Heřmanice), která dále rozšiřuje
možnosti osobní přepravy (obce Otice, Slavkov, Uhlířov, Štáblovice, Dolní Životice,
Litultovice, Jakartovice). Dle provedeného průzkumu v obcích není tato forma osobní
přepravy příliš využívána. Význam železniční tratě bude ovšem, v souvislosti s očekávaným
rozvojem zejména v oblasti turistiky, narůstat. Rozšířena je i individuální automobilová
doprava. Vzhledem k ekonomickým možnostem obcí mikroregionu lze hodnotit možnosti
osobní přepravy jako uspokojivé.

2.4.

Průmysl, podnikání, velcí místní zaměstnavatelé

Venkovský charakter Mikroregionu Hvozdnice je dán spíše charakterem osídlení a velikostí a
vybaveností jednotlivých obcí. Z pohledu převažujícího zaměstnání dnes již naprosto převládá
nezemědělská činnost.
Většina ekonomicky aktivních obyvatel (½ až 2/3 ) za prací vyjíždí mimo obec, někdy do jen
do sousední obce, převážně však do větších sídel, pochopitelně nejčastějším cílem dojížďky je
Opava.
Následující tabulka udává přehled firem v jednotlivých obcích:
Tab.19 - Podnikání mimo zemědělství a ostatní velcí zaměstnavatelé
Podnik
Obor
Dolní
Životice

Pasič, s.r.o.
Oppal Agri s.r.o.
SVAM CS s.r.o.
Lihovar Dolní Životice
Ing.Milan Novák Trade
TAHOTA
Jindřich Vlček
Jaromír Majewský
Jana Grómanová
TORAFOREST s.r.o.
Libuše Bezděková
Jednota
Václav Musila

Zahradnictví
Výroba zemědělských strojů
Čerpací st., obchod, pohostinství
Lihovar
Zásobování zdrav. materiálem
Klempířství a vzduchotechnika
Pila
Prodej a opravy hasicích přístrojů
Řeznictví
Vzduchová sbíjecí kladiva
Smíšené zboží
Strojírenství, sklad technických
plynů
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Jakartovice

Jezdkovice

Litultovice

Lhotka u Lit.
Mikolajice
Mladecko

Otice

Petr Tuma
Ústav soc. péče pro mentálně
postižené
Základní škola 1-5 a MŠ
LOGO G+G s.r.o..
Plonk s.r.o.
Jaromír Hora
Anna Uvírová
Vlastimil Matýsek
Josef Janech
Simona Šimerová
Jan Bahr
Markéta Janecková
Zina Šimičková
Zdeněk Koláček
Josef Janec
Václav Jančura
Školní jídelna u MŠ a MS
Karel Trlica
2 x smíšené zboží Jednota
Race Bike s.r.o.
Zdeňka Orlíková
Zdenka Vaňková
Miroslav Terber
Silesia Wood, a.s.
Ing.Gloga zemědělské služby
s.r.o.
Thorssen s.r.o.
Jan Košárek Gama

X
87
Kovoobrábění
Příprava jídel
Hostinec Deštné
Úklidové práce
Pila
Smišené zboží Jakartice
Smíšené zboží Deštné
Vodoinstalace a zámečnictví
Hostinec Jakartovice
Hostinec Bohdanovice
Hostinec Hořejší Kunčice
Autodoprava
Autodoprava
Jídelna
Pila v Deštném
Obchod
Rámy crossových kol
Výroba keramiky
Smíšené zboží
Instalatér
Dřevovýroba
Krmiva
Těžba stavebního kamene
autodoprava a opravna, lyžařský
vlek
Čerpací stanice
Čalouník

Litultovická a.s.
Ivo Pusch
Základní škola 1-5
Aleš Nádeníček
Milan Weiss
Ilona Pavelková
Jednota Opava
Lija, s.r.o.
Smíšené zboží
Martin Krupa
Jiří Pracný
Obchod Jednota
LDF Rožnov pod Rad., a.s.
Fasset, s.r.o.
Základní škola 1-9
Josef Košárek
Klassa plus, s.r.o.

Truhlářství
Řeznictví
Zámecká restaurace
Smíšené zboží
Výroba dveří, sklad klemp.prvků
MRK Soft
Smíšené zboží
Pila Mladecký Dvůr
Střešní krytiny a zatepl. objektů
Uhelné sklady
Výroba nábytku
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Slavkov

Gavenda, s.r.o.
Chio Bohemia
Transport Štencel s.r.o.
Jatka –Kurka, s.r.o.
Agrotrans s r.o.
Ing.Vít Lesák z Opavy
Pavel Hilse – Garage
Martin Knappe -Otická
pekárna
Rudolf Tomáš – TOMOS
Semix pluso s r.o.
Algoman, s.r.o.
Bezděk s.r.o.
Novus Bike, s.r.o.
Strojírna Vehovský, s.r.o.
Základní škola 1-5
Techfloor s.r.o.
1.Slezská strojní a.s.
Ceramtec Czech republic, s.r.o.
Danisco Seed
Ezopa, s.r.o.
Firma Schmidt
Gappay s.r.o.
Čeněk Gorčica
Bernhauerová Eliška – Bety
Zdeněk Hruška
Ing.Lumír Jedlička
Jan Kozák
Bohumír Majda
Miroslava Ditrichová
Vítězslav Falkus
Ing.Jaroslav Suchánek
Josef Zahel
Stanislav Gavenda
Dům služeb Slavkov
školní jídelna
Jan Schmidt
Jan Kozák
Ing. Jaroslav Suchánek
Josef Zahel
Stanislav Gavenda
Pavel Kostera
Jan Rypl
ADIV-ŠKODA
Rudolf Dybowicz
HRUŠKA

Skladování hutního materiálu
Sklad
Autodoprava
Jatka
Stavebnictví
Zámečnictví
Pekárna
Kovoobrábění
Výroba potravinářská
Stavebnictví
Výroba pneumatických kladiv

Stavebnictví
Strojírenství
Osiva
Výroba a prodej kynologických
potřeb
Topenářské práce
Švadlena
Topení, voda, plyn
Průmyslové montáže
Výkup a prodej
Nápoje
Zámečnictví
Pokrývačské práce
Elektromontážní práce
Komunikace
Stavební činnost
Zámečnické práce
Klempířství
Obkládačské práce
Autoopravna
Pohření služby
Prodejna
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Štáblovice

Uhlířov

ZŠ Slavkov
Obec Slavkov
Petr Chlachula
Horymír Němec
Jednota
Základní škola 1-5
Obchod Jednota Opava
Hana
Procházková
brašnářství
Lumír Prejda
Jednota

Školství
Autodoprava
Stolařství
Obchod
Maloobchod se smíšeným zbožím
–
Pneuservis
Obchod

25
4
X
X
X
3
X
X
X
X

Vysvětlivky:
-25 = méně než 25
+25 = více než 25
X
= údaj nesdělen nebo nezjištěn
Obec Otice má v tomto přehledu zcela výjimečné postavení. Můžeme ji považovat za obytné
a průmyslové předměstí Opavy. V ostatních obcích pozorujeme pokles ekonomických aktivit
s rostoucí vzdáleností od hlavní komunikace i od města a s klesající velikostí obce. Tato
pravidla však nelze brát doslovně, protože existují některé důvody, pro které se ekonomické
aktivity rozvíjejí nezávisle na objektivních podmínkách:
- V řadě obcí působí firmy, jejichž majitelé mají osobní vazbu na obec a tento
jejich nostalgický vztah obci prospívá,
- Některé firmy působí tak, aby navazovaly na zdroj své suroviny (zpracování
dřeva, kamene, jatka) nebo je pro ně poloha mimo město neutrální nebo
výhodná (autodoprava, zemědělské služby).
Například v Dolních Životicích vznikly urbanisticky velice zdravě položené dvě
podnikatelské zóny – jedna je v místní části Hertice a druhá přiléhá severně k hlavní silnici
I46. Doplňuje je už jenom v západní části obce lihovar a zemědělské středisko. I
v Litultovicích se soustřeďují podnikatelské činnosti příhodně.
Početně velkou část tvoří firmy malé, ale v Mikroregionu existuje i řada firem s potenciálem
růstu, schopných čerpat dotace ze Strukturálních fondů Evropské unie. Stávající rozpočtová
pravidla bohužel vytvářejí jen nepřímou vazbu mezi ekonomickým výkonem obce a obecním
rozpočtem.
Určitý potenciál pro růst podnikání je i ve službách a to zejména ve službách sociálních (péče
o starší a nemocné občany) a některé obce se již touto cestou vydávají.
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2.5.

Cestovní ruch

Mikroregion Hvozdnice je typickou venkovskou oblastí. Malebný charakter oblasti neskýtá
dostatek přírodních, kulturních a architektonických památek k tomu, aby se mikroregion mohl
stát vyhledávanou destinací pobytové turistiky. Jsou zde naopak vhodné podmínky pro
příměstskou turistiku a agroturistiku. Paradoxně mohou mít pro rozvoj turistiky
(cykloturistiky, hipoturistiky, pěší turistiky) uvnitř mikroregionu význam památky, atrakce a
přírodní útvary, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti vně mikroregionu. Jedná se
zejména o zámecký areál v Hradci n/M, údolí Moravice, vodní nádrž Kružberk, vodní nádrž
Slezská Harta (zejména po dobudování infrastruktury pro cestovní ruch), Arboretum Nový
Dvůr, v případě obnovení činnosti Jánské Koupele, ale i samotné město Opava. Stávající
infrastruktura cestovního ruchu je uvnitř mikroregionu nedostatečná. Agroturistice se
nevěnuje žádný ze zemědělců. Chov koní pro sportovní účely provozuje jezdecký areál ve
Slavkově. Jinak bohatá spolkovní činnost je určena pro kulturní a sportovní vyžití občanů
mikroregionu a sama o sobě negeneruje žádný produkt cestovního ruchu. Stav a kapacita
ubytování v současnosti odpovídá roli, kterou pro mikroregion cestovní ruch reprezentuje.
Cyklistické stezky:
- Nadregionální trasa č.503 Odersko: z Oder přes hráz Kružberk do Hořejších
Kunčic, Bohdanovic a dále na Krnov. Vede po místní silniční síti.
- Regionální trasa R15: z okresu Bruntál, údolím Hvozdnice přes Bohdanovice
směrem na Jakartovice a dále na Nový Dvůr, kde kříží trasu R13.
- Reginální trasa R19: z přehrady Slezská Harta přes Medlice, Kerhatice
směrem na Kružberk.
- Místní trasa O26: začíná v Jakartovicích dále podél tratě do Mladecka a
Nových Lublic.
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V samotném Mikroregionu není žádná cyklostezka, která by propojovala Opavu se Slezskou
Hartou. Takové spojení je sice vhodnější po vedlejších komunikacích přes Stěbořice, Hlavnici
a Svobodné Heřmanice, nicméně existují stávající vedlejší komunikace západovýchodním
směrem, které by bylo možné pro vybudování cyklostezek využít.
Nespornou výhodou mikroregionu pro budoucí rozvoj oblasti cestovního ruchu je dobrá
silniční dopravní obslužnost. Podstatný význam pro turistický ruch může mít i regionální
železniční trať, i když z hlediska potřeb osobní přepravy místních občanů má druhořadou roli.
Prozatím přetrvává nezájem místních občanů a živnostníků o rozvoj produktů cestovního
ruchu. To samozřejmě není pouze specifikum obcí mikroregionu Hvozdnice. Investiční
náročnost, pomalejší návratnost vložených investicí, nedostatek jednoznačných atrakcí,
nezájem místní podnikatelské sféry, která by produkty cestovního ruchu provozovala jako
doplňkovou činnost a nedostatek angažovanosti komunální sféry, která se soustředí na řešení
zásadních, zejména infrastrukturálních, problémů obce, jsou
hlavními důvody zaostávání v této oblasti.

Mlýn v Cholticích
Rybník v Luzích
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Nehledě na výše uvedené očekáváme, že oblast rozvoje zejména příměstské turistiky se může
v blízké budoucnosti stát zdrojem ekonomického růstu mikroregionu.
Tab.20 - Ubytovací kapacity
Název
Ubytovací kapacita
Dolní Životice
Bez ubytovací kapacity, spartánské ubytování poskytuje farní úřad
na faře
Jakartovice
Turistická základna TJ Minerva
Chata OSTROJ (nevyužívaná)
Restaurace u Kyšky
Jezdkovice
Bez ubytovací kapacity
Litultovice
Podniková chata UNIPS (25 lůžek)
Lhotka u Litultovic
Rekreační středisko Zahrádky (dlouhodobě mimo provoz)
Mikolajice
Turistická ubytovna (8 lůžek) – ve výstavbě
Mladecko
Bez ubytovací kapacity
Otice
Bez ubytovací kapacity
Slavkov
Bez ubytovací kapacity
Štáblovice
Bez ubytovací kapacity
Uhlířov
Bez ubytovací kapacity
Tab.21 – Přírodní zajímavosti, místa využitelná k turistickému ruchu
obec
Objekt
Dolní Životice
X
Jakartovice
Na lomech
Niva vodoteče Stará Voda
Jezdkovice
X
Litultovice
Přírodně krajinářský zámecký park
Lhotka u Litultovic Lokalita Zahrádka, veřejný pramen uhličité kyselky
Mikolajice
X
Mladecko
X
Otice
Kamenná Hora, nazývaná Otická sopka – výlev třetihorního čediče
Slavkov
Přírodní rezervace Hvozdnice s rybníky Jankovým, Slavkovským a
Pilným, Naučná stezka Hvozdnice
Štáblovice
Přírodní rezervace Hvozdnice, Lipina
Uhlířov
Přírodní rezervace Hvozdnice
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Tab.22 – Historicky a kulturně cenné objekty
obec
Objekt
Dolní Životice
Barokní zámek postavený v letech 1721-1770 (adaptován na
ústav mentálně postižených)
Kaple Božského Salvatora
Kostel Sv.Salvatora
Smírčí kříž u silnice do Štáblovic
Budova lihovaru z roku 1901
Socha sv. Jana Nepomuckého
Secesní stavba ZŠ z roku 1910
Jakartovice

Jezdkovice
Litultovice
Lhotka u Litultovic
Mikolajice
Mladecko

Otice
Slavkov

Štáblovice
Uhlířov

Jakartovice
- farní kostel narození Panny Marie
- socha Sv. Jana Nepomuckého
Bohdanovice
- filiální kostel Sv.Michala
- statek čp.2 z roku 1853
- usedlost čp. 31 a 32 z 1.pol.19.st.
Deštné
- filiální kostel navštívení Panny Marie
- socha Sv. Jana Nepomuckého
- zámek čp.1 – jediný zámek francouzského typu v okrese Opava
- stodola a sýpka zámku
- bývalý vodní mlýn čp.106
Medlice - zbytky hradu Medlice
Zámek, kaple Krista Krále
Zámek, větrný mlýn v Cholticích, kostel sv. Bartoloměje
Kaple Nejsvětější Trojice se zvonicí, kaple v Životských Horách
Kaple Sv.Floriana, Smírčí kříž na hranici s Melčem
- Empírový zámek „Mladecký Dvůr“ – domov řádových sester
- Kongregace Milosrdných sester 3.řádu Sv. Františka
- Roubené stavení čp.44 z roku 1830
- Kaple Sv.Josefa
- Kříž na hřbitově z roku 1980
- Pomník Osvobození Mladekca V. Havla z roku 1995
kaple Zvěstování Panny Marie, kaple sv. Tadeáše, kaplička sv. Trojice
Farní kostel Sv.Anny
Kaple Sv.Barbory
Socha Sv.Jana Nepomuského
Kaple s renesanční klenbou v budově bývalého zámku
Kaple u čp.10
Sloup s obrazem Panny .Marie
Zámek (tč. v rekonstrukci , soukromý vlastník), Kostel sv. Vavřince,
kaple sv. Vendelína
Hřbitovní kaple Sv.Antonína Paduánského
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3.

Analýza SWOT

3.1.
SWOT analýza rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství
Silné stránky
Příležitosti
- dostatečně velké zemědělské podniky
- rostoucí poptávka po kvalitních a
- smíšená rostlinná a živočišná výroba
bezpečných potravinách
– dostatečná diverzifikace
- nižší náklady na pracovní sílu a
- dobrá úroveň venkovského kulturního
kapitál v rámci EU
dědictví
- růst atraktivity sektoru pro zahraniční
investory
- dobré klimatické předpoklady pro
rozvoj
konkurenceschopného
zemědělství
- potenciál pro růst produktivity a
přidané hodnoty
Slabé stránky
Hrozby
- nedostatek kapitálu
- nedostatečná atraktivita zemědělství
- nepříznivá věková a vzdělanostní
pro kvalifikované lidi
struktura venkovského obyvatelstva
- opouštění
od
hospodaření
- nízká míra zpracovanosti a slabý
v marginálních oblastech
marketing
- růst
kurzu
CZK
zhoršuje
- stále ještě nízká produktivita
konkurenceschopnost
- nízké příjmy
- přírodní kalamity (sucha, záplavy,
- nedostatečná
protipovodňová
půdní eroze a utužení půdy)
prevence
- postupující vylidňování venkova
- roztříštěná vlastnická struktura půdy a
- malá mobilita pracovní síly
lesů
- prohlubující se problémy s dopravní
- neúměrný export dřeva a nízká míra
infrastrukturou
jeho zpracování
- nákazy a nové nemoci
- narušení hrází, nedokončená renovace
protipovodňových opatření zejména
v nižších polohách
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3.2.
SWOT analýza v oblasti infrastruktury
Silné stránky
Příležitosti
- dobrá dopravní dostupnost
- příprava integrovaných projektů
- projektová připravenost
v rámci mikroregionu
- plynofikace
podstatné
části
- možnost financování z operačních
mikroregionu
programů a dalších grantových
- napojenost na veřejné vodovody
schémat
- dostatečné napájení obcí elektrickou
- vysoký stav připravenosti na realizaci
energií (rezerva i pro budoucí rozvoj)
investic
Slabé stránky
Hrozby
- zásadní problém v oblasti kanalizací a
- dlouhodobé neřešení problematiky
ČOV
kanalizací a ČOV může mít negativní
- technický stav komunikací (hlavních i
ekologické dopady
místních)
- nedostatek
vlastních
finančních
- nedostatek místních cyklotras
zdrojů

Střed Jakartovic
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3.3.
SWOT analýza v oblasti lidských zdrojů
Silné stránky
Příležitosti
- stabilizace vývoje počtu obyvatel
- rostoucí požadavky na bytovou
- relativně nízká míra nezaměstnanosti
výstavbu
- uspokojivá
dopravní
obslužnost
- rozvoj služeb a zařízení pro seniory
v osobní přepravě
- intenzivní
využívání
finančních
- vysoká
kapacita
školních
a
zdrojů operačních programů a
předškolních zařízení
grantových schémat pro realizaci
- zázemí města Opavy (v oblasti
rozvojových projektů
sociální infrastruktury)
- vytváření podmínek pro zapojení
- nedostatek speciálních profesí
soukromých
podnikatelských
subjektů
do
rozvoje
sociální
infrastruktury
- portfolio
projektových
námětů
v plánech obnovy venkova
- aktivní spolupráce obcí v rámci
mikroregionu, společné projekty
Slabé stránky
Hrozby
- vysoká
míra
nezaměstnanosti
- problém harmonizace veřejných a
v západní části mikroregionu
soukromých zájmů
- majetkoprávní problémy při přípravě
- neochota ke spolupráci a solidárnímu
lokalit pro bytovou výstavbu
přístupu
při
řešení
problémů
mikroregionu
- podceňování
rozvoje
sociální
infrastruktury

Stavba seniorcentra ve Slavkově
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3.4.
SWOT analýza v oblasti cestovního ruchu
Silné stránky
Příležitosti
- přírodní předpoklady
- definování strategie rozvoje produktů
- silné povědomí představitelů obcí o
CR v mikroregionu
nutnosti rozvoje této oblasti
- využití portfolia záměrů z územních
- řada záměrů a projektů v rámci
plánů a plánů obnovy venkova
územního plánování a programů
- produkty agroturistiky a hipoturistiky
obnovy venkova
- vybudování
sítě
značených
cyklostezek propojujících místní
atrakce s napojením na páteřní
cyklotrasy č. 5, 503 a 551
- důsledná propagace mikroregionu
- využití financování z operačních
programů a grantových schémat
- popularizace provozu zařízení CR,
zapojení soukromého sektoru
- spolupráce s okolními mikroregiony
Slabé stránky
Hrozby
- nedostatečná infrastruktura CR
- přetrvávající
nezájem
místních
- nepřipravenost (a zřejmě i nezájem)
občanů
místních občanů o provoz zařízení
- neochota obcí přispět k definování a
CR
financování společných projektů CR
- nedostatek značených cyklotras
v mikroregionu
- absence developera CR
- nepřipravenost na čerpání finančních
prostředků z operačních programů a
grantů

Cyklostezka v Kerharticích
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3.5.
SWOT analýza v oblasti podnikání
Silné stránky
Příležitosti
- Poměrně dobrá dopravní poloha
- využití chátrajících zemědělských
většiny Mikroregionu
objektů
- stabilizace vývoje počtu obyvatel
- rozšíření podnikatelských zón
- přizpůsobivá pracovní síla
- do jistém míry tranzitní poloha mezi
- existence životaschopných středních
EU a východem Evropy
firem stabilních i s potenciálem růstu
- technologická obnova z programů
- úplná privatizace podnikové sféry
Evropské Unie
- dostatečná kapacita elektrické energie
Slabé stránky
Hrozby
- Mikroregion
není
příjemcem
- tvrdý rámec na trhu Evropské unie
zahraničních investic
může postihnout zejména podniky,
- Nedostatečné lidské zdroje zejména
závislé na technologické obnově
v některých profesích
- tlak na růst mezd
- Roztříštěné vlastnictví potenciálních
- rámec tržních pravidel a zákonů
podnikatelských zón
neprospívá ekonomickému růstu a
- Omezené
možnosti
využití
tento trend se může dále zhoršovat
obnovitelných zdrojů energie
- Nedostatečná vazba vzdělávacího
systému na potřeby trhu práce
- Pomalá obnova technologie

Jedna z moderních firem v Oticích
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4.

Strategická vize a jednotlivé cíle strategie

Druhá část studie se zabývá návrhem řešení. Vychází z obecně přijatelné vize. Stanovuje pro
naplnění vize základní cíle a opatření pro splnění cílů.
4.1.

Strategická vize

Mikroregion Hvozdnice využije své dobré dopravní polohy a stabilizovaného obyvatelstva
k dalšímu ekonomickému a společenskému rozvoji a růstu kvality života občanů.
Spolupráce obcí v Mikroregionu zefektivní získávání veřejných zdrojů, povede k dobudování
infrastruktury, optimalizaci zázemí pro ekonomické činnosti i ke komplexnosti služeb pro
občany v Mikroregionu jako celku.
4.2.

Jednotlivé cíle strategie

Naplnit strategickou vizi v Mikroregionu Hvozdnice umožní realizace těchto cílů:
4.2.1.

C.1 Dobudování infrastruktury

Z provedené analýzy vyplynuly nejzásadnější problémy v oblasti kanalizací a ČOV a stavu
komunikací. V obou případech se jedná bez diskuse o investičně nejnáročnější akce, kterých
optimální řešení je mimo finanční možnosti rozpočtů obcí. I 20%ní spolufinancování bude
činit v rozpočtech obcí problémy. Na druhé straně ochrana životního prostředí a dopravní
dostupnost a obslužnost uvnitř i vně obcí jsou základními faktory dalšího rozvoje obcí
mikroregionu s výrazným dopadem nejen na kvalitu života občanů ale rovněž na rozvoj
ekonomických aktivit. Proto je nanejvýš žádoucí, i přes nepřehlédnutelné problémy
s budoucím financováním, věnovat vyřešení tohoto problému prioritní pozornost. Tyto prvky
základní infrastruktury mají stabilizující charakter. Na ně navazují cíle v oblasti budování
další infrastruktury: budování dalších podnikatelských zón, budování cyklotras a
infrastruktury pro rodinnou zástavbu. Tato infrastruktura má již rozvojový charakter.
4.2.2.

C.2 Realizace programu rozvoje lidských zdrojů

Demografické i sociální změny se promítají i na úrovni Mikroregionu a bude nezbytné na ně
reagovat.
Počet mladistvých do 15 let klesá a ještě rychleji klesá jejich podíl na celkové populaci.
Jediným reálným cílem může být zastavení poklesu. Tento trend se odrazí v rozsahu
vzdělávacích zařízení.
Počet osob nad 60 let naopak rychle roste a tento trend potrvá nejméně příštích 15 let. Poté se
bude zpomalovat. Navíc i ve venkovském prostředí se mění vztahy mezi generacemi, protože
mladí zpravidla pracují mimo zemědělství a většinou i mimo obec. Pracují oba manželé a
musejí ještě dopravovat své potomky do školních i mimoškolních zařízení. V řadě případů
zejména muži pracují celý týden i několik týdnů mimo bydliště. Schopnost pečovat o staré
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rodiče klesá. Zároveň přibývá osob nad 70 let a rostou jejich nároky na zdravotní i další péči.
Stále silněji se proto prosazuje trend, kdy o staré spoluobčany pečuje odborník, ať už přímo
v jejich bydlišti nebo ve specializovaném zařízení. Do takových domovů důchodců mohou
děti i vnoučata docházet třeba i každý den. V případě potřeby se však mohou spolehnout, že o
jejich nejbližší je profesionálně postaráno.
4.2.3.

C.3 Růst počtu pracovních míst v nezemědělských činnostech

Průzkum ve firmách, podnikajících v Mikroregionu Hvozdnice, potvrdil, že zdaleka největší
část problémů, které by podnikatelé chtěli řešit, je na straně státu, nikoli obce (obtížná
vymahatelnost práva, přílišná byrokracie, komplikovaná administrativa podpůrných programů
Evropské unie).
Od obcí poblíž Opavy by firmy uvítaly dostatek ploch pro usídlení podniků a další rozšíření
odpovídající infrastruktury. V některých obcích je žádoucí optimalizace rozmístění podniků.
Například rozvoj podnikání v Oticích nabyl již takových rozměrů, že dopravní infrastruktura
nestačí pojmout živý provoz. Řada podniků také vznikla živelně nebo sídlí v tradičních
budovách a jejich umístění dnes již nevyhovuje. Určité možnosti pro rozvoj podnikání skýtají
i Litultovice.
Perspektivní se jeví i možnost rozvoje průmyslové zóny v katastru obce Dolní Životice. Ta by
mohla zajistit nejen zaměstnanost v samotných Dolních Životicích, ale i v jejich okolí.
Pro Mikroregion by jistě byl přínosem i zahraniční investor. Ten však najde příhodnější
zázemí poblíž dálniční sítě. O Mikroregion Hvozdnice se však zajímá dostatek místních a
blízkých podnikatelů a ti jsou schopni dlouhodobě zaměstnat velkou část místních zájemců o
práci.
4.2.4.

C.4 Podpora tradičních činností a údržba krajiny

České zemědělství trpí zejména nerovnými cenovými podmínkami ve srovnání s Evropskou
unií. Ceny vstupů rostou mnohem rychleji než ceny výstupů. Tím není možné nejen platit lépe
pracovníky, ale zejména nevzniká dostatek kapitálu pro technickou obnovu a rozvoj. Tato
situace se po vstupu do Evropské unie zlepšuje jenom pomalu. Přitom pro růst zemědělských
firem jsou ve větší části Mikroregionu Hvozdnice poměrně dobré půdní podmínky. Většinu
půdy obhospodařují větší firmy a ty mohou být kvalifikovaným příjemcem veřejných podpor.
Půda většinou zůstala v rozdrobené držbě potomků původních vlastníků před nucenou
kolektivizací. Dědictvím se tato držba dále dělí a majitelé většinou nebydlí v místě.
Zemědělské podniky se tak dostávají do situace, kdy se obtížně dohadují s majiteli základního
výrobního faktoru. Efektivnosti zemědělství by prospělo, kdyby se vlastnické poměry
zjednodušily a půda přecházela do vlastnictví farem. Tento proces nelze uměle urychlovat. Je
jenom třeba mít na zřeteli jeho důležitost.
Ve vyšších polohách Mikroregionu (Jakartovice) má větší budoucnost multifunkční údržba
krajiny.
Po zemědělské výrobě z doby před rokem 1989 zůstala řada budov, u nichž se nevyplatí
rekonstrukce. Bude nezbytné je prodat nebo zlikvidovat.
Hned po tradičních požadavcích na dobudování standardní infrastruktury (kanalizace,
obchvaty apod.) zaznívala v průzkumu potřeba zlepšit v obcích nabídku kulturního a
sportovního vyžití. Nemůže jít o nějaké megalomanské plány, špičková zařízení fungují
v blízké Opavě, ale v každé větší obci by mělo být jedno solidní hřiště se zázemím, kulturní
dům apod.
40
Zpracování Studie bylo podpořeno Moravskoslezským krajem

Studie rozvoje integrovaného venkovského Mikroregionu Hvozdnice

5.

Opatření naplňující jednotlivé cíle

5.1.

C.1 Dobudování infrastruktury

Opatření C.1.3
Budování
podnikatelských a
průmysl. zón

Opatření C.1.4

Aktivita C.1.2.1
Projektování a
realizace nových
cyklotras

Aktivita C.1.3.1
Projekt a budování
zóny v Oticích

Aktivita C.1.4.1
Řešení majetkoprávních vztahů
k pozemkům

Aktivita C.1.2.2
Realizace
doprovodných
projektů k
oživení cyklotras

Aktivita C.1.3.2
Projekt a budování
zóny v Dolních
Životic.

Aktivita C.1.4.2
Projekty a realiz.
infrastruktury
pro zástavbu

Opatření C.1.1
Dobudování
základní
infrastruktury

Opatření C.1.2
Budování
cyklotras

Aktivita C.1.1.1
Projektování a
budování ČOV
a kanalizace

Aktivita C.1.1.2
Realizace plánu
oprav
komunikací

Budování infra.
pro rodinnou
zástavbu

Opatření C.1.1: Dobudování základní infrastruktury
Aktivita C.1.1.1: Projektování a budování ČOV a kanalizace
Uspokojivě je problematika řešena pouze v obci Dolní Životice. V obcích Slavkov a Otice
sice kanalizace a ČOV jsou vybudovány, ale nebudou dostatečné pro očekávaný nárůst
ekonomických aktivit. V ostatních obcích je stav zcela nevyhovující. Nejsložitější je situace
v obci Jakartovice, protože problematika musí být řešena na rozsáhlém území a odděleně
v obci samotné a všech jejích místních částech. Územní plány obcí nabízejí řešení a některé
obce mají zpracovány stavební plány na budování kanalizace a ČOV. Za stávající situace
navrhujeme, aby obce mikroregionu, ve kterých nebude v této oblasti situace řešena
v horizontu roku 2005, spojily úsilí k vypracování integrovaného projektu, který by sice
respektoval dosažené úrovně (projektů, územních a stavebních řízení), ale koncepčně by
řešil území mikroregionu jako celku. Předpokládáme vyšší pravděpodobnost úspěšnosti
takového projektu při zajišťování vnějších finančních zdrojů s nízkou mírou spoluúčasti obcí
(ideálně 10%).
Cílové skupiny: občané, podnikatelské subjekty, instituce
Garanti: obce mikroregionu
Spolupracující instituce: MSK, MŽP, SmVAK
Doba trvání: 2005-2010
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Aktivita C.1.1.2: Opravy komunikací
I když je důležitost silnice I.třídy číslo 46 značná, jsme toho názoru, že rozsáhlé přeložky
v obcích Litultovice a Jakartovice-Hořejší Kunčice nebudou realizovány. V oblasti silnic
I.třídy je rozhodujícím cílem napojení obcí Slavkov a Otice na Opavu a jižní3 obchvat
města Opavy. To zlepší dopravní obslužnost „průmyslovější části“ mikroregionu (i
s ohledem na budování podnikatelských zón). Řešení komunikací I.třídy je mimo možnosti
obcí mikroregionu a lze v jeho prospěch pouze lobovat a odehraje se nejdříve ke konci
projektovaného období, tj. kolem roku 2015.
Hlavní úsilí obcí mikroregionu se musí soustředit k problematice oprav silnic II., III.třídy a
místních komunikací. Územní plány obcí obsahují řadu směrových úprav a odstranění
dopravních závad. Všeobecným problémem je stav povrchu těchto komunikací. Oprava a
budování místních komunikací uvnitř obcí bude i v budoucnu doménou každé samostatné
obce mikroregionu. Upozorňujeme na nutnost harmonizace plánovaných zásahů do
místních komunikací v souvislosti s budoucím budováním sítě cyklotras uvnitř
mikroregionu. V oblasti silnic II. a III.třídy je nutné provést pasportizaci silnic (i ve
spolupráci se správou silnic MSK) a dojednat v rámci mikroregionu pořadí priorit při
jejich opravách. Samostatnou kapitolou by se měly stát ty silnice, které budou součástí
dopravního napojení podnikatelských zón. U těchto komunikací by se měla projevit
spolupráce obcí v rámci mikroregionu minimálně ve formě spoluúčasti na financování
projektů na jejich výstavbu (blíže v části C.1.3).
Cílové skupiny: občané, podnikatelské subjekty
Garanti: obce mikroregionu, Správa silnic MSK
Spolupracující instituce: město Opava, MSK, Ministerstvo dopravy a živ.prostředí
Doba trvání: 2005-2015

Opatření C.1.2: Budování cyklotras
Aktivita C.1.2.1: Projektování a realizace nových cyklotras
Problematika cyklotras se prolíná i do oblasti rozvojových tendencí v oblasti cestovního ruchu
– příměstské turistiky. Svou podstatou ovšem náleží k prvkům infrastruktury. Stávající síť
cyklotras v mikroregionu je nedostatečná. Je reprezentována částí nadregionální trasy č.503 a
regionální (resp. místní) trasou R15,19 a O26 (viz Analýza, část 2.5 Cestovní ruch). Všechny
stávající značené cyklotrasy jsou převážně na území obce Jakartovice a jejích místních částí.
Směřování budoucího charakteru území mikroregionu v oblasti cestovního ruchu jako klidové
zóny s podmínkami pro příměstskou turistiku, volnočasové aktivity a přístupového území pro
oblast vodní nádrže Slezská Harta, vyžaduje podstatné rozšíření stávající sítě cyklotras.
Podle našeho názoru se v první řadě jedná o bezproblémové napojení mikroregionu na
město Opava. V tomto směru by bylo vhodným řešením vybudování cyklotrasy podél silnice
I.třídy č.46 v úseku Opava-Slavkov (vpravo nebo vlevo od komunikace v závislosti na
budoucím řešení dopravního napojení obcí Slavkov a Otice na opavský okruh a možnostech
vyřešení majetkoprávních vztahů). V této době zpracovává Magistrát města Opavy studii
3

Nejdříve bude vybudován severní obchvat. Jeho zprovozněním klesne tlak na budování jižního obchvatu,
protože se Opavě odlehčí. Prioritou se poté stanou úpravy na I57 a I11.
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cyklotrasy Opava-Otice-Svobodné Heřmanice, která je rovněž alternativou připojení. Tato
trasa by se v budoucnu mohla stát páteřní cyklotrasou mikroregionu (kopíruje tok
Hvozdnice), která propojí město Opavu se stávající sítí cyklotras v mikroregionu. Na tuto
páteřní cyklotrasu by bylo vhodné připojit další trasy, které by protínaly území
mikroregionu vertikálně a propojily další obce mikroregionu (např. ve směru JezdkoviceDolní Životice-Mikolajice, Slavkov-Uhlířov-Štáblovice) a zároveň by tvořily připojení
mikroregionu na trasy údolím Moravice, trasy mikroregionu Opavsko-Severozápad a
cyklotrasy v okolí Slezské Harty. Celkem by tak mohlo vzniknout 30-40 km nových
cyklotras (i s částečným využitím místních komunikací), které by propojily všechny obce
mikroregionu a vytvořily předpoklady pro vytváření okruhů mikroregionem.
Cílové skupiny: občané, cykloturisté
Garanti: obce mikroregionu, město Opava
Spolupracující instituce: MSK, okolní mikroregiony
Doba trvání: 2005-2010

Lipina
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Aktivita C.1.2.2: Realizace doprovodných projektů k oživení cyklotras
Viz aktivita C.4.2.2.

Opatření C.1.3: Budování podnikatelských a průmyslových zón
Kapacita stávajících zón pro podnikání je vyčerpána. Provedený průzkum podnikatelského
prostředí identifikoval další požadavky stávajících podnikatelských subjektů na realizaci
rozvojových projektů. Jsme přesvědčeni, že připravená nabídka pozemků pro podnikatelské
aktivity by našla odezvu i mezi podnikateli z širšího okolí. Zjistili jsme také, že budování zón
by jistě našlo podporu a spoluúčast soukromé sféry, navíc obce mají tyto zóny definovány ve
svých územních plánech.
Situace v mikroregionu je pro tyto aktivity příznivá zejména v katastrech obcí Otice, Slavkov
a Dolní Životice. U obcí Otice a Dolní Životice se jedná o jasně definované požadavky
podnikatelských subjektů na konkrétní lokality. Ve Slavkově je tendence efektivněji využívat
stávající areály a obec směřuje spíše do realizace projektů v sociální oblasti.

Aktivita C.1.3.1: Projekt a budování zóny v Oticích
Lokalita: Otice-Rybníčky. Tato zóna bude příznivě ovlivňovat situaci v zaměstnanosti nejen
v samotných Oticích, ale i okolních obcích, zejména Uhlířově, Štáblovicích a Slavkově.
Aktivita předpokládá:
- vyjasnění majetkoprávních vztahů k pozemkům
- provedení projekčních prací (základní infrastruktura)
- realizace infrastruktury
- realizace rozvojových projektů firem
Cílové skupiny: podnikatelské subjekty
Garanti: dotčené obce mikroregionu, podnikatelské subjekty (vlastnící pozemků v zónách)
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Spolupracující instituce: MSK, CzechInvest
Doba trvání: 2005-2010

K Oticím
Aktivita C.1.3.2: Projekt a budování zóny v Dolních Životicích
Lokalita: areál vpravo od silnice I.třídy 46 (ve směru Opava-Olomouc), bývalý zemědělský
areál (dnes majetek Oppal-Agri) a okolní pozemky. Tato zóna příznivě ovlivní situaci
v zaměstnanosti obcí Dolní Životice, Jezdkovice, Litultovice a Slavkov.
Aktivita předpokládá:
- vyjasnění majetkoprávních vztahů k pozemkům
- provedení projekčních prací (základní infrastruktura)
- realizace infrastruktury
- realizace rozvojových projektů firem
Cílové skupiny: podnikatelské subjekty
Garanti: dotčené obce mikroregionu, podnikatelské subjekty (vlastnící pozemků v zónách)
Spolupracující instituce: MSK, CzechInvest
Doba trvání: 2005-2010

Opatření C.1.4: Budování infrastruktury pro rodinnou zástavbu
Průzkum potvrdil rostoucí požadavky na bytovou výstavbu. I když ve všech územních
plánech jsou vyčleněny lokality pro budoucí bytovou zástavbu, nejsilněji tento požadavek
zatím zaznívá z obcí poblíž Opavy (Slavkov, Otice, Štáblovice). V této části mikroregionu je
nejvíce patrný trend spojení vesnického způsobu života v bezprostřední blízkosti významného
centra.
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Požadavky na bytovou zástavbu klesají úměrně vzdálenosti od Opavy. Na území katastrů obcí
Dolní Životice a Litultovice souvisejí tyto požadavky s rozvojem podnikatelských aktivit.
Podnikatelé chtějí zabezpečit bydlení pro požadovanou pracovní sílu v místě realizace svých
rozvojových projektů. Lze předpokládat, že možnosti exponovaných míst budou v horizontu
10 let vyčerpány a tlak na přípravu vhodných lokalit se přesune i do zbylých částí
mikroregionu (Mladecko a Jakartovice včetně místních částí). Tuto situaci může uspíšit
dobudování rekreační infrastruktury Slezské Harty, což v první fázi povede pravděpodobně ke
zvýšenému zájmu o pořízení a následnou rekonstrukci stávajících nemovitostí. V každém
případě je budování infrastruktury pro rodinnou zástavbu výzvou pro celý mikroregion.
V tomto směru bude každá obec postupovat samostatně, bez zjevné koordinace v rámci
mikroregionu. Nevylučuje se ani iniciativa soukromých podnikatelských subjektů (například
10 bytových jednotek ve Slavkově). Neochota soukromých vlastníků k odprodeji pozemků
pro rodinnou zástavbu je všeobecně známa. Nesmí ovšem odrazovat.
Aktivita C.1.4.1: Řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům
Tato aktivita musí být spojena s důslednou osvětou a provedena v připravených krocích.
Neexistuje jednotný postup. Vlastníci očekávají budoucí prudký nárůst cen pozemků, a proto
nejsou ochotni prodávat za nabízenou cenu. Podle našeho názoru ovšem ceny pozemků
mimořádně nevzrostou. Pozemky se budou zhodnocovat pouze schopností realizovat na nich
rozvojové aktivity. Na straně obcí jsou uzemní omezení vyplývající s regulativů územních
plánů a schopnost přitáhnout do obce veřejné zdroje. V tomto, na první pohled polárním,
rozložení zájmů je nutné nalézt oboustranně schůdné řešení. Při jeho přípravě hraje
nezastupitelnou roli znalost terénu a vztahových otázek, které jsou pro každou obec
specifické.
Jinou variantou je motivace vlastníků pozemků k roli jejich developera. Obec by v tomto
případě plnila roli koordinátora a svou vstřícností (např. spolufinancování projekční
dokumentace, pomoc při vyhledávání finančních zdrojů apod.) by nastartovala proces
budování infrastruktury. Využití vnějších veřejných zdrojů by bylo v tomto případě
problematické.
Chápeme, že vyřešení majetkoprávních vztahů je, při řešení tohoto opatření, tím
nejproblematičtějším krokem. Odpovědnost za další rozvoj obcí ovšem starosty a
zastupitelstva nutí, aby všechna rizika s tímto krokem spojená, podstoupily.
Cílové skupiny: občané, zájemci o bydlení
Garanti: obce mikroregionu, vlastnící zájmových pozemků
Spolupracující instituce: MSK, Ministr.pro regionální rozvoj
Doba trvání: 2005-2015
Aktivita C.1.4.2: Projekty a realizace infrastruktury pro zástavbu
Tato aktivita by měla logicky následovat až po naplnění Aktivity C.1.4.1. Podle
individuálního posouzení situace v každé obci je k ní ovšem možné přistoupit souběžně
s řešením majetkoprávních vztahů nebo projektovou přípravu realizovat bez ohledu na stav
projednávání majetkoprávních vztahů. Ovšem až naplnění aktivity C.1.4.1 a C.1.4.2
v projekční fázi, otevírá cestu k veřejným zdrojům. V oblasti individuální bytové výstavby
budeme považovat za úspěch, když budou v obcích mikroregionu, v horizontu realizace této
studie, vytvořeny předpoklady pro výstavbu 100 rodinných domů.
Cílové skupiny: občané, zájemci o bydlení
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Garanti: obce mikroregionu, vlastnící zájmových pozemků
Spolupracující instituce: MSK, Ministerstvo pro regionální rozvoj
Doba trvání: 2005-2015

5.2.
Opatření C.2.1
Optimalizace
školních zařízení

C.2 Realizace programu rozvoje lidských zdrojů
Opatření C.2.2
Budování
zařízení pro
seniory

Opatření C.2.3
Budování zaříz. pro
volný čas mládeže

Opatření C.2.1: Optimalizace školních zařízení
Již v analytické části jsme konstatovali „přehřátí“ systému školních zařízení v mikroregionu.
Jedná se o jedinou oblast, kde paradoxně nebudeme hledat cesty jak získat něco, co
v mikroregionu chybí, nebo je toho málo, ale kde hodláme optimalizovat. Již při formulování
tohoto opatření nám ovšem bylo jasné, že tímto se náš úkol ale vůbec nezjednodušuje, právě
naopak. Výchozí situace je následující:
-

kapacita stávajících školních zařízení převyšuje potřeby obcí
- stát vytváří trvalý tlak k racionalizaci školního systému
- dochází k postupnému přenášení ekonomické odpovědnosti na obce
- další vývoj státní politiky v oblasti malých základních škol je v tuto chvíli nečitelný
- každé školní zařízení vyžaduje v krátkém časovém horizontu investice do
modernizace nebo dobudování chybějících učeben a sportovních zařízení
- demografický vývoj je nepříznivý a zásadní zvrat demografického trendu nelze
očekávat
- právní subjektivita a spojení ZŠ a MŠ situaci nevyřešily
- umístnění žáka do některé školy závisí rovněž na rozhodnutí rodičů
- nelze opomenout vliv působení školních zařízení vně mikroregionu (zejména ZŠ
Melč, Stěbořice, Hlavnice a několika zařízení v Opavě)
Co v této situaci vede obce k ochotě zásadně do rozvoje škol investovat? Nesporně snaha o
zvýšení kvality školních zařízení a vytvoření podmínek pro zvýšení kvality vzdělávacího
procesu. Je ovšem nutné si uvědomit, že se bude jednat o investice v souhrnné výši několika
desítek milionů korun s rizikem budoucích direktivních zásahů státu do existence škol. Jak
tyto investice chránit v dlouhodobém časovém horizontu? Zadání studie směřuje
k formulování opatření pro celý mikroregion a ne pro každou konkrétní obec zvláště. Bylo by
možné nadefinovat množství faktorů geografických, demografických i sociálních, které budou
jakékoliv řešení ovlivňovat a zavést jej tak do slepé uličky, tj. neměnit nic. I tak ovšem může
kolegium zadavatele studie rozhodnout.
Náš návrh ovšem směřuje k redukci školních zařízení a následnému posílení využití kapacit
ostatních škol. Jedna z možných variant předpokládá následující:
-

udržení školních zařízení napříč mikroregionem: ZŠ Slavkov-ZŠ Dolní Životice-ZŠ
Mladecko
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-

jednotřídní školní zařízení ve Štáblovivích patří organizačně k ZŠ Melč (mimo
mikroregion) a dle vyjádření ředitele školy bude i nadále provozováno
ZŠ Otice a ZŠ Litultovice se nesmějí pro školní mládež vytratit bez náhrady, je nutná
jejich transformace na zařízení pro volnočasové aktivity mládeže a mimoškolní
zájmovou činnost (nedostatek těchto zařízení zaznívá napříč celým mikroregionem)
v žádném případě se nebude jednat o skokový proces, transformace rušených ZŠ musí
být připravena formou mikroregionálních projektů (realizace v horizontu 2-3 let)
součástí transformace musí být i řešení personálních otázek a zabezpečení dopravní
obslužnosti

V každém případě je nutné, aby kolegium starostů mikroregionu situaci v oblasti školství
neustále monitorovalo a nejpozději v horizontu dvou let připravilo realizovatelnou variantu
optimalizace. V té samé době provést plánované modernizace školních zařízení ve Slavkově
(dostavba odborných učeben a sportovního zázemí), Dolních Životicích (vybudování
sportovního areálu) a Mladecko (celková rekonstrukce zařízení).
Cílové skupiny: žáci ZŠ, občané, pedagogická veřejnost
Garanti: obce mikroregionu
Spolupracující instituce: MSK
Doba trvání: 2005-2007

Opatření C.2.2: Budování zařízení pro seniory
Budování zařízení tohoto typu na venkově je zatím záležitostí dosti neobvyklou. Důvody této
neobvyklosti jsou ovšem ryze ekonomické.
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Přitom skupina obyvatel, která obdobná zařízení potřebuje trvale roste. Schopnost postarat se
o klidné stáří svých spoluobčanů a vytvářet pro to podmínky je hodna určitě stejné pozornosti
jako budování zařízení pro mládež. Navíc venkovský charakter těmto zařízením, dle našeho
názoru, vyhovuje nejlépe. Budování zařízení pro seniory je určitě rovněž v souladu ze
směřováním charakteru mikroregionu. Předpokládáme, že trend vývoje v sociální oblasti bude
směřovat k tomu, aby provoz obdobných zařízení nebyl pro provozovatele prodělečnou
činností (jistě by se i v současnosti našli příklady úspěšného provozování například škol a
velkých zdravotnických zařízení v privátních podmínkách, které prosperují i když tyto rezorty
ve státním provedení jsou v trvalé krizi). I přes tuto optimistickou vizi není opatrnosti nazbyt.
V prvé řadě by měly o budování takového zařízení uvažovat větší obce: Slavkov, Otice,
Štáblovice, Dolní Životice, Litultovice a Jakartovice. První zařízení je před dokončením
v obci Slavkov (kapacita 21 míst). Praktické zkušenosti z provozování budou pro ostatní obce
cennou informací. Navíc počítáme s tím, že operační programy v oblasti lidských zdrojů
budou výstavbu těchto zařízení rozhodně podporovat.
Aktivity, které budou naplňovat toto opatření:
- vytipovat vhodné lokality pro realizaci (může se jednat jak o přestavbu stávající
nemovitosti, tak o výstavbu na „zelené louce“)
- zvážit možnost, realizovat zařízení spolufinancováním dvou nebo více obcí (ideálně
mikroregionální charakter)
- provést projektovou dokumentaci a stavební řízení
- vyhledat vhodný program pro podporu
- realizace výstavby
Doporučujeme zvážit možnost využití opuštěné správní budovy ZD v Litultovicích na tyto
účely i přes výhrady k technickému stavu a složitým majetkoprávním vztahům. Vlastníci
budou muset s nemovitostí něco dělat, její cena neustále klesá. Pouze pozice uprostřed obce ji
prozatím chrání před devastujícím rabováním. Vhodných nemovitostí nebo lokalit bude určitě
více. V každém případě je výstavba těchto zařízení doporučeným mikroregionálním tématem.
Cílové skupiny: občané
Garanti: obce mikroregionu
Spolupracující instituce: MSK
Doba trvání: 2005-2015

Opatření C.2.3: Budování zařízení pro volný čas mládeže
Nedostatek těchto zařízení je problémem celého mikroregionu. I když budování těchto
zařízení bude určitě realizováno v každé obci samostatně, bez vzájemné provázanosti v rámci
mikroregionu, považujeme jejich existenci za důležitý prvek integrity obcí. Péče o mladistvé a
vytváření podmínek pro jejich volnočasové aktivity výrazně pomůže eliminovat nežádoucí
sociální jevy u této skupiny obyvatel. V konečném důsledku jejich budování vytvoří
podmínky pro zvýšení kvality života v celém mikroregionu. Možnosti jednotlivých obcí, při
realizaci tohoto opatření, jsou různá. V každém případě se nejedná pouze o materiální stránku
věci (budovy, plochy, zařízení), ale rovněž o personální zabezpečení těchto zařízení. Proto se
jeví jako ideální jejich budování při základních školách. Podmínky pro takové řešení jsou, dle
našeho názoru, v obcích Slavkov, Dolní Životice, Mladecko, Štáblovice. Obec Uhlířov má
vybudovanou klubovnu při sportovním areálu. V ostatních obcích mikroregionu je možné
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centra pro mládež budovat při stávajících kulturních zařízeních, resp. vyhledat pro jejich
zřízení vhodnou budovu nebo vybudovat jako zcela novou stavbu na pozemku obce.
Cílem opatření je vybudování center pro mládež ve všech obcích mikroregionu v horizontu
realizace této studie. Souběžně s budováním center by měla být cílevědomě vytvářena jejich
vzájemná spolupráce (výměna zkušeností, soutěživost apod.), čímž bude docíleno
mikroregionálního charakteru. Tím budou vytvořeny podmínky pro tvorbu společných
produktů, financovatelných z dotačních titulů.
Cílové skupiny: mládež
Garanti: obce mikroregionu
Spolupracující instituce: MSK
Doba trvání: 2005-2015

Životské Hory

Jezdkovice - zámek
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5.3.

C.3 Růst počtu pracovních míst v nezemědělských činnostech

Změna struktury zaměstnanosti směrem k posílení sekundéru a terciéru bude dále pokračovat,
i když s menší dynamikou. Zaměstnanost v zemědělství bude stagnovat, či ještě dále mírně
poklesne. Pracovní místa mohou vzniknout v průmyslových činnostech a především ve
službách. Část služeb bude souviset se zemědělstvím, údržbou krajiny a společenským
životem venkova.
Nově vznikající pracovní místa i místa stávající musejí vést ke zvýšení příjmů venkovského
obyvatelstva tak, aby se dále neprohlubovalo zaostávání za nejbohatšími regiony země.
Opatření C.3.1
Rozvoj zón pro podnikání

Opatření C.3.2
Příměstská turistika

Opatření C.3.3.
Rozvoj služeb

Aktivita C.3.1.1.
Optimalizace podnikatelských
zón v rámci regionu

Aktivita C.3.2.1.
Zázemí pro turisty

Aktivita C.3.3.1.
Péče o potřebné občany

Aktivita C.3.1.2.
Budování
zázemí
zaměstnance

Aktivita C.3.2.2.
Sportoviště a další podpora aktivit
volného času

Aktivita C.3.3.2.
Služby v zónách bydlení

pro

Aktivita C.3.3.3. Růst
absorpční kapacity
programů podpory

Opatření C.3.1. Rozvoj zón pro podnikání
Viz opatření C.1.3.. V zonách pro podnikání může, podle našeho názoru, vzniknout do roku
2015 několik desítek pracovních míst. Tato místa budou jen zčásti pokryta pracovníky
z příslušné obce nebo Mikroregionu, protože nebude možné nalézt v místě některé speciální
kvalifikace4. I příchod pracovníků za prací odjinud do Mikroregionu je však přínosem. Jednak
přináší novou kvalifikaci, za druhé vzniká pozitivní vazba k obci a za třetí vždy je to
ekonomický přínos pro obec, i když tam pracovník nemá bydliště.
Na podnikatelské zóny musí navázat odpovídající vývoj infrastruktury včetně například
odpovídajících zastávek městské hromadné dopravy v Oticích apod.

4

I přes nejvyšší nezaměstnanost v Jakartovicích v rámci regionu mají tamní firmy problém sehnat pracovité a
loajální pracovní síly
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Aktivita C.3.1.1. Optimalizace podnikatelských zón v Mikroregionu
V Mikroregionu jsme vytipovali potenciální podnikatelské zóny. Ty jsou schopné po svém
zprovoznění zaměstnat prakticky všechny místní občany, kteří budou chtít pracovat v
Mikroregionu Hvozdnice. V některých obcích podnikatelskou zónu nenavrhujeme, živelně
však v nich mohou firmy vzniknout nebo se do nich přesunout. Přednostně by však obce
Jakartovice s místními částmi, Lhotka u Litultovic, Jezdkovice, Mikolajice i Štáblovice i
s místními částmi měly sloužit jako zázemí pro bydlení a rekreaci „průmyslovým obcím“
poblíž silnice I46.
Cílem této aktivity je sladit zájmy jednotlivých obcí na společném projektu podnikatelských
zón.
Cílové skupiny: firmy, obce
Garant: Mikroregion Hvozdnice
Spolupracující instituce: Magistrát Města Opavy, MSK
Doba trvání: 2005-2015
Aktivita C.3.1.2. Budování zázemí pro zaměstnance
Aby vzrostly příjmy obyvatel v Mikroregionu, je žádoucí, aby pracovali v kvalifikovaných
profesích a přinášeli vysokou přidanou hodnotu. Takoví pracovníci nacházejí uplatnění
poměrně snadno práci a kladou proto na prostředí, kde bydlí a pracují vyšší nároky.
K budování zázemí pro zaměstnance v Mikroregionu patří následující opatření a aktivity:
C.1.1.2. Opravy komunikací
C.1.2. Budování cyklotras
C.1.4. Budování infrastruktury pro rodinnou zástavbu
C.2.2. Budování zařízení pro seniory
C.3.3. Rozvoj služeb

Opatření C.3.2. Příměstská turistika
Mikroregion Hvozdnice nenabízí významné turistické cíle. Nabízí však příjemná místa
k putování na kole a místa k pobytu. Nejcennějším územím Mikroregionu je přírodní
rezervace Hvozdnice.
Toto opatření je řešeno již v aktivitách C.1.2.1 a C.1.2.2 (cyklotrasy a doprovodné aktivity).
Turistika nemůže přinést Mikroregionu ani významnou zaměstnanost, ani významnější
ekonomický efekt. Určité předpoklady však pro ni Mikroregion Hvozdnice má:
- především navazuje na opavskou aglomeraci a automaticky je tak cílem krátkodobých
výletů obyvatel Opavy,
- obce Mikroregionu leží na trase mezi Opavou a přehradní nádrží Slezská Harta.
Slezská Harta sama dosud nefunguje jako turistická základna, ale její potenciál je
velký. Jedna z cyklotras povede z Opavy až k nádrži. Nejbližší obec Mikroregionu
vůči Slezské Hartě – Jakartovice-místní část Bohdanovice může docela dobře sloužit i
jako širší chalupářské zázemí,
- v Mikroregionu existuje zárodek restauračních zařízení pro turisty a několik
potenciálních turistických cílů: Choltický větrný mlýn, rázovité stavby v místních
částech Štáblovic Vendelín a Lipina, několik nevyužívaných zámeckých budov a
malebná přírodní zákoutí v Medlicích, Kerharticích nebo Jakartovicích.
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Aktivita C.3.2.1. Zázemí pro turisty
Viz Aktivita C.4.2.2. Doprovodné akce na cyklostezkách a dále je možné upravit řadu
drobných objektů podél cyklostezek tak, aby zvýšily malebnost krajiny (lavičky, přístřešky,
drobné sakrální stavby – kaple ve Lhotce u Litultovic apod). Ideálním zázemím pro turisty by
byla stylová občerstvení, postavená s využitím dřeva a jiných přírodních materiálů (na
jakartovicku břidlice), nabízející možnost občerstvení a posezení.
Není reálné, aby se na cyklostezkách uživily jízdárny s koni, či ukázky tradičních řemesel.
Turistický provoz je příliš malý a nikdy významně nevzroste.
Jenom velmi pomalu vznikne nabídka domácích zemědělských produktů (mošt, kravský sýr,
kozí sýr, slanina, ovoce). Vhodné podmínky pro takovou nabídku mohou být v Dolních
Životicích a v Jakartovicích.
Zázemím pro turisty by mohl být i areál Zahrádky ve Lhotce u Litultovic. Zatím však
neexistuje reálný záměr, který by umožňoval objekt koupit, zrekonstruovat a provozovat.
Řešení Zahrádek by však umožnilo propojit turistické trasy Mikroregionu Hvozdnice
s trasami v Mikroregionu Moravice. Pokud by se stalo věcí celého Mikroregionu, přispělo by
k soudržnosti Mikroregionu, protože Lhotka u Litultovic jinak nemá mnoho možností rozvoje.
Cílové skupiny: provozovatelé restaurací a penzionů i obchodů, zemědělské farmy, obce
Garant: Mikroregion Hvozdnice
Spolupracující instituce: MSK
Doba trvání: 2007-2015
Aktivita C.3.2.2. Sportoviště a další podpora aktivit volného času
Optimalizace základního školství v Mikroregionu může uvolnit některé budovy škol a ty bude
možné plynule využít pro aktivity volného času. Rozšíření sportovních zařízení se týká téměř
všech obcí Mikroregionu, obce však již záměry většinou připravují samy, často je již zajištěno
i financování. Stejná situace je i v provozu kulturních domů.
Do budoucna však možná vznikne záměr na sportovní a další aktivity, který bude sídlit jenom
v jedné obci, bude však přínosem pro celý mikroregion (například využití zámku
v Jezdkovicích). V takovém případě bude nutné zastřešení Mikroregionem.
Každá aktivita, která bude mít reálně zajištěn provoz a krytí nákladů, je přínosem.
Cílové skupiny: firmy, obce, občanská sdružení sportovního a kulturního charakteru
Garant: Mikroregion Hvozdnice
Spolupracující instituce: MSK
Doba trvání: 2005-2015

Opatření C.3.3. Rozvoj služeb
Aktivita C.3.3.1. Péče o potřebné občany
Tato aktivita je řešena v Opatření C.2.2. Zde ji věnujeme pozornost proto, že péče o starší
občany a občany se zdravotním postižením znamená vznik značného počtu dlouhodobě
udržitelných pracovních míst. Počet nových pracovních míst v této oblasti může dosáhnout do
roku 2015 více než 100.
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Toto opatření nemůže dlouhodobě požadavek na dotování z obecních rozpočtů. Naopak
cílový stav bude takový, že provoz těchto zařízení bude soběstačný a stanou se nejen
sociálním, ale i ekonomickým přínosem pro Mikroregion.
Aktivita C.3.3.2. Služby v zónách bydlení
V Oticích a Slavkově vznikají stále větší sídliště rodinných domků s kvalitou bydlení
podstatně větší než v samotné městské části Opavy. Poptávka po parcelách na výstavbu
rodinných domů existuje i v dalších obcích. Toto bydlení bude stále oblíbenější a vyžádá si
postupně některé služby: údržba budov, péče o topné, elektrické či vodní systémy, péče o děti
apod.. Tam, kde nové obytné zóny dosáhnou většího rozsahu, vznikne poptávka po některých
službách. Zboží dlouhodobé spotřeby a nadstandardní služby si občané budou pořizovat ve
městě. Ale služby různých řemeslníků, spojené s údržbou domů a jejich okolí, večerní nákup
potravin či stylové hospůdky budou potřeba přímo v místě.
Cílové skupiny: obce, občané
Garant: jednotlivé obce Mikroregionu
Spolupracující instituce:
Doba trvání: 2005-2015
Aktivita C.3.3.3. Růst absorpční kapacity programů podpory
Zdůvodnění: Praxe předvstupních programů Evropské unie a zejména první zkušenosti
s podáváním žádostí do programů ze strukturálních fondů ukázaly, že zpracování projektů je
administrativně a organizačně velmi náročné. Aby Mikroregion měl reálnou šanci
v programech Evropské unie uspět, musí mít odpovídající personální, manažerskou a
technickou kapacitu. Na tuto situaci začíná reagovat i většina programů tím, že vytvářejí
zdroje na „přípravu projektů pro ziskové i neziskové organizace“. Samotná projektová
příprava musí být profesionální, proto se musí její zpracovatel soustavně informovat o
aktuální situaci, musí mít možnost komunikovat s příjemci žádostí a musí mít technické
zabezpečení pro zpracování žádostí.
Obsah: bude asi nezbytné vyčlenit nejprve zhruba na poloviční úvazek pracovníka z řad
stávajících zaměstnanců obecní samosprávy jako osobu, která má radit a pomáhat žadatelům
z Mikroregionu při podávání žádostí do programů Evropské unie, případně jiných dotačních
titulů.
Jinou variantou je najmout si odbornou firmu. Odborná firma je mnohem více závislá na
konkrétních výsledcích než zaměstnanec veřejné sféry, je však s ní spojeno riziko, že náhle
změní obsah své činnosti nebo zanikne a naruší tak kontinuitu práce. Nabízí se proto určitá
forma dělby práce mezi veřejnou a soukromou sférou, kdy na konkrétní projekty je přibírán
externí poradce, ale kontinuitu činnosti Mikroregionu zajišťuje osoba, zaměstnávaná některou
obcí, popřípadě Mikroregionem samotným.
Je možné zapojit i aktivní pracovníky občanských sdružení, sportovních klubů apod.
Cílové skupiny: obce
Garant: Mikroregion Hvozdnice
Spolupracující instituce: Magistrát města Opavy, Krajský úřad, ústřední orgány a jejich
zástupci v Ostravě
Doba trvání: 2005-2015
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5.4.

C.4 Podpora tradičních činností, údržba krajiny a objektů

Opatření C.4.1.
Růst efektivnosti
zemědělství

Opatření C.4.2.
Údržba krajiny a
rozvoj netržní
produkce

Opatření C.4.3.
Obnova objektů
a likvidace
nevyužitelných

Opatření C.4.4.
Péče o občanské
tradice

Aktivita C.4.1.1.
Vytvoření
kapacity pro
využití programů
podpory

Aktivita C.4.2.1
Podpora netržní
produkce

Aktivita C.4.3.1.
„zámky na
Hvozdnici“

Aktivita C.4.4.1.
Zapojení mládeže a
vybudování zázemí
pro ni

Aktivita C.4.1.2
Komplexní
pozemkové
úpravy

Aktivita C.4.2.2
Doprovodné akce
na cyklostezkách

Aktivita C.4.3.2.
Likvidace
nepoužitelných
objektů

Aktivita C.4.4.2
Další zapojení
občanských
sdružení

Aktivita C.4.2.3
Revitalizace toku
Hvozdnice

Opatření C.4.1. Růst efektivnosti zemědělství
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Aktivita C.4.1.1. Kapacita pro využití programů podpory
Základním problémem menších potenciálních příjemců podpory z Evropské unie je fakt, že
tito příjemci nemají administrativní kapacitu na zpracování žádostí. Tento problém se týká i
zemědělců v Mikroregionu viz Aktivita C.3.3.3. Růst absorpční kapacity programů
podpory.
V zemědělské činnosti je třeba počítat s tím, že farmy se budou snažit získat prostředky na
vymístění zbývajících nevhodně umístěných objektů živočišné výroby v souladu s územním
plánem. Tento zásah povede nejen k vyšší efektivnosti zemědělské výroby, ale i k estetizaci
obytných částí obcí.
Cílové skupiny: zemědělské firmy
Garant: Mikroregion Hvozdnice
Spolupracující instituce: Krajská agrární komora
Doba trvání: 2005-2015
Aktivita C.4.1.2. Komplexní pozemkové úpravy
Ve většině obcí Mikroregionu byla půda po roce 1948 združstevněna, tj. nebyla vyvlastněna a
po roce 1989 tedy mohou potomci původních vlastníků uplatňovat vlastnická práva bez
omezení. Proces vracení pozemků, výdeje náhradních pozemků, oprav evidence nemovitého
majetku a řešení vlastnických vztahů u zchátralých budov se chýlí ke konci. Zemědělské
firmy i majitelé pozemků však stojí před dalším problémem: Dnešní vlastníci až na výjimky
nejen nepracují v zemědělské farmě v obci, kde vlastní pozemky, ale ani tam nebydlí. Navíc
dědictvím se vlastnictví dále drobí. Stále rostoucí počet akcionářů zemědělských společností
sice na jedné straně umožňuje managementu využívat profesionální a provozní převahy, na
druhé straně je však pro chod společností neustálou hrozbou neoperativnosti. Tento problém
je podobný problému s výkupem pozemků pro bytovou i nebytovou zástavbu. Obce
Mikroregionu mohou pouze působit na občany, aby měli reálné požadavky a byli si vědomi,
že v jistém okamžiku je správa malého pozemku nebo pozemku nevyužívaného mnohem
nákladnější než možný výnos ze spekulace na růst ceny. Cílem by mělo být, aby se vlastnictví
zemědělské půdy koncentrovalo.
Cílové skupiny: zemědělské firmy, majitelé pozemků
Garant: Mikroregion Hvozdnice
Spolupracující instituce: Krajská agrární komora, v některých místech je významným
majitelem pozemků stát prostřednictvím Pozemkového fondu
Doba trvání: 2005-2015

Opatření C.4.2. Údržba krajiny a rozvoj netržní produkce
Aktivita C.4.2.1 Podpora netržní produkce
Podpora netržní produkce bude typická pro menší farmy a jednotlivce, ale i pro velké firmy
v méně bonitních oblastech (některé části Jakartovic). Dnes jde především o údržbu luk a
úhorů. V Mikroregionu jsou však i místa vhodná pro netržní živočišnou výrobu. Ta vznikne
jenom tehdy, pokud bude zajištěno dofinancování do pokrytí nákladů. Vysoká industrializace,
tedy i orientace obyvatel na zaměstnanecký poměr u větších zaměstnavatelů nedává mnoho
prostoru pro zájem o takovou činnost, nicméně zájemci o takový způsob obživy a současně
využití vlastní půdy se jistě najdou tak jako všude jinde v Evropě.
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Pro efektivní využití podpor je však nezbytné vytvořit „absorpční kapacitu“. Zemědělská
politika Evropské unie i českého státu bude pod tlakem na úspory. Objem financí se může
zmenšit a podmínky zpřísnit.
Cílové skupiny: farmy, občané – majitelé pozemků
Garant: Mikroregion Hvozdnice
Spolupracující instituce: Krajská agrární komora
Doba trvání: 2005-2015
Aktivita C.4.2.2 Doprovodné akce na cyklostezkách
Realizace výstavby a značení nových cyklotras by měla být od počátku doplněna
doprovodnými projekty (například plánovaný motorest „Na hartě“ v Hořejších Kunčicích,
další motorest plánovaný nad Deštným apod.). Tyto projekty zvýší efektivnost vynaložených
investic a zvýší komplexnost nabízených služeb. Mělo by se jednat o následující projekty:
-

budování orientačních tabulí v terénu (mapy mikroregionu s vazbou na širší okolí)
budování bezpečných stojanů pro cyklisty (ve spolupráci se soukromou sférou
s možností dotace ze strany mikroregionu, zejména v místech občerstvení)
budování vnějších posezení u restauračních zařízení
výroba propagačních materiálů
organizování pravidelných soutěží na okruzích mikroregionu s jeho patronací
realizace produktů souvisejících s využitím Přírodní rezervace Hvozdnice

Cílové skupiny: občané, cykloturisté
Garanti: obce mikroregionu
Spolupracující instituce: soukromá sféra (provozovatelé restauračních zařízení, místní firmy
formou sponzoringu)
Doba trvání: 2005-2010
Aktivita C.4.2.3 Revitalizace toku Hvozdnice
Povodně v posledním desetiletí ukázaly, že vodní toky vyžadují radikální zlepšení své údržby.
Osa Mikroregionu říčka Hvozdnice protéká několika obcemi a vyžaduje zejména v některých
z nich revitalizaci, případně další úpravy, aby byly v budoucnu zmírněny následky povodní.
Tato revitalizace se týká zejména úpravy toku v Bohdanovicích, Hořejších Kunčicích (potok
Deštný), Deštném, Jakartovicích a Oticích, ale i v Dolních Životicích a Slavkově, i když tok
v těchto dvou obcích neprochází středem zástavby.
Otice leží již tak blízko vtoku Hvozdnice do Moravice, že jsou pro ně důležité úpravy na
samotné Moravici, protože povodňové vzdutí na Moravici zabraňuje odtoku Hvozdnice a
zvedá její hladinu i v samotných Oticích.
Cílové skupiny: obce Mikroregionu Hvozdnice
Garanti: Mikroregion Hvozdnice
Doba trvání: 205-2015

Opatření C.4.3. Obnova objektů a likvidace nevyužitelných objektů
Nevyužívané objekty musejí být, pokud možno do roku 2015 sanovány, zlikvidovány nebo
přestavěny tak, aby mohly být účelně využívány. Toto opatření slouží k tomu, aby se
Mikroregion svým vnějším vzhledem dále přiblížil k vyspělejším částem Evropské unie.
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Aktivita C.4.3.1. „Zámky na Hvozdnici“
V Mikroregionu existuje šňůra nejméně 5 provozuschopných zámeckých budov. Mají různé
majitele, různé využití a odlišný stav zachovalosti. Štáblovice a Deštné jsou soukromým
majetkem. Jezdkovice a Litultovice patří obci. Tyto objekty budou spojovat cyklotrasy.
Zámecké budovy v Jezdkovicích a Deštném potřebují nutně opravu a zajistit celkové využití.
Bývalý zámek existuje i v Bohdanovicích, ale ten má být využit například na ozdravovnu
nebo penzion pro důchodce, nicméně také on leží na trase směrem ke Slezské Hartě.
Pokud by se podařilo nabídnout v každém objektu byť jen občerstvení případně nějakou
zajímavou nabídku, mohly by se stát standardním cílem cyklistických výletů. I když se
nepodaří jejich využití sjednotit, je využití těchto objektů (snad s výjimkou Štáblovic)
koncipovat tak, aby sloužilo nad rámec své obce. Nemusíme se omezovat názvem této
aktivity. Může v ní být zařazen i rekonstruovaný objekt v Litultovicích (bývalé pekařství) a
v dlouhodobém výhledu i Zahrádky.
Cílové skupiny: majitelé zámeckých budov
Garant: Mikroregion Hvozdnice
Spolupracující instituce: ?
Doba trvání: 2005-2015

Štáblovice – obecní úřad a zámek
Aktivita C.4.3.2. Likvidace nepoužitelných objektů
Některé nepoužívané objekty není účelné rekonstruovat a k údržbě krajiny bude patřit jejich
likvidace. Jde zejména o nevyužívané objekty zemědělské výroby v Hořejších Kunčicích,
Jakartovicích, Dolních Životicích, Lhotce u Litultovic, Litultovicích (na jiném místě tohoto
návrhu řešení uvažujeme o tom, že bývalé sídlo zemědělského družstva bude využito jako
domov pro seniory, ale jinou možností je tuto budovu i bývalé pekařství zlikvidovat),
Mikolajicích a Štáblovicích. U řady objektů brání řešení komplikované vlastnické poměry,
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majitel je nezvěstný, majitelů je více a nedokážou se dohodnout, majitel má nereálné
představy o prodejní ceně apod. Asi nejjednodušší situace bude u bývalých zemědělských
objektů, kde postupně budou využity jako zdroj druhotných surovin.
Cílové skupiny: majitelé nepoužitelných objektů
Garant: Mikroregion Hvozdnice
Spolupracující instituce: X
Doba trvání: 2005-2015

Opatření C.4.4. Péče o občanské tradice
V rámci Mikroregionu působí tradiční venkovská občanská sdružení – sportovci, hasiči a
myslivci. Mikroregion uchovává řadu tradičních akcí. Některé z nich mají nadregionální
význam, například slavnost perníku v Oticích. Kalendář kulturních akcí některých obcí
(například Slavkova) je každý měsíc doslova přeplněný.
Aktivita C.4.4.1. Zapojení mládeže a vybudování zázemí pro ni
V nejprůmyslovější obci Mikroregionu předstihl podnikatelský vývoj urbanistický a obec
dospěje brzy k potřebě vybudovat důstojné vesnické centrum – to ovšem nemá smyslu bez
obchvatu.
Nejčastější aktivitou mládeže je sport. Zastoupena je i ve sboru dobrovolných hasičů.
Z nedostatku jiných příležitostí nacházíme v těchto aktivitách i jedince, kteří prostě jenom
chtějí něco dělat, ale možná by vyvíjeli i jinou činnost, kdyby je někdo podněcoval. Takové
jedince je třeba vyhledávat a podporovat.
Aktivita C.4.4.2. Další zapojení občanských sdružení
Stávající instituce církevní i bývalé církevní objekty se do značné míry přizpůsobují moderní
době. Například fara v Dolních Životicích je do jisté využívaná jako turistická ubytovna a
v tomto smyslu je využitelná a modernizovatelná pro potřeby turistického ruchu.
Dosud se udržuje tradice slavnostních mší a poutí v některých kostelech a tuto tradici je
vhodné uzpůsobit tak, aby byla přijatelná i pro moderní mládež (doprovodné kulturní akce,
navazující charitativní akce, či dokonce zapojení mládeže do církevní turistiky. Po celé
Evropě se v současnosti obnovují poutní svatojakubské trasy se zařízeními pro finančně
nenáročnou, ale originální turistiku).
Je vhodné vyhledávat nápady místních sdružení a podporovat zejména ty, které budou
originální, a proto přitažlivé i pro návštěvníky odjinud. Někde se zvažuje založení Spolku pro
obnovu venkova, podle našeho názoru úlohu tohoto Spolku může plnit Mikroregion za
předpokladu, že bude zvát k poradám i občany a jejich sdružení.
Cílové skupiny: občanská sdružení
Garant: Mikroregion Hvozdnice
Spolupracující instituce: Magistrát města Opavy, Krajský úřad, ústřední orgány a jejich
zástupci v Ostravě, další neziskové organizace zejména z Opavy
Doba trvání: 2005-2015
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6.

Organizace, financování a další doporučení
6.1.

Management realizace studie

Existuje povšechné vědomí, že zpracování žádostí do programů, financovaných ze
Strukturálních fondů je časově, technicky a personálně náročné. Podobně náročné na
administrativu a plnění formálních podmínek budou i projekty, které bude předkládat
Mikroregion Hvozdnice nebo jednotlivé obce. Jsme sice teprve na počátku členství
v Evropské unii a počáteční problémy s dotacemi jistě odpadnou, nicméně složitost žádostí
bude vždy značná.
Strategické programy rozvoje krajů nebo pověřených obcí III.stupně mají proti
mikroregionům jednu zásadní výhodu v tom, že pro realizaci této strategie má administrativní
aparát. Výhodou iniciativ obcí je, že jejich zájem se týká jich samých. Rozhodují o
projektech, které se jich dotknou bezprostředně jako občanů. Podaří-li se zorganizovat
mikroregion tak, aby někdo byl pověřen realizací strategie, byl kontrolovatelný a nacházel
oporu ve všech obcí mikroregionu, je výše uvedená slabina překonána. Úředníci Magistrátu
města Opavy a Krajského úřadu potom mohou být využiti jako zdroj informací a rad a
Mikroregionu zůstane jenom vlastní práce na projektech.
K naplnění takové představy doporučujeme, aby Mikroregion Hvozdnice vytvořil nebo
zapojil odpovídající administrativní kapacitu
– platit pracovníka některé obce,
– v budoucnu je možné se i spojit s nějakým mikroregionem a společně financovat
profesionála, zásadně důležité bude ovšem, jak budou rozděleny jeho úkoly ve vazbě
na platby od jednotlivých mikroregionů a obcí. I když je Mikroregion Hvozdnice
poměrně malý, vyplatí se vlastní pracovník, protože bude lépe kontrolovatelný a
úkolovatelný. Ten, kdo bude administrovat realizaci studie musí být organizačně
schopný, dostatečně nezávislý na jednotlivých obcích. Detailní administrativní práci
často vykonávají dočasně najímaní absolventi škol apod.
Dlouhodobě není únosné, aby veškerá aktivita Mikroregionu byla iniciativou jednoho nebo
dvou starostů nad rámec jejich povinností vůči obci.
Musí být vytvořen systém hmotného zabezpečení takového personálu a podílu jednotlivých
obcí na tomto zabezpečení.
Firmy, zejména ty s více než s 10 zaměstnanci, jsou poměrně zevrubně informovány o tom, že
existují podpory ze Strukturálních fondů. Vědí také, že většina programů není určena pro
malé a střední podnikání a že ty, které pro tyto podniky určené jsou, často požadují velký
podíl exportu, prokazatelnou úsporu energie, emisí nebo inovaci.
Občanská sdružení také často nemají kapacitu na zpracování a podání žádostí. Disponují však
často potřebným elánem a jsou proto ideálním partnerem samosprávy při rozvíjení
Mikroregionu. Musejí být proto vhodně zapojena do realizace studie.
6.2.

Plán práce

Důležitým úkonem pro realizaci strategie rozvoje Mikroregionu je stanovení plánu práce.
Tento plán by měl obsahovat:
- postupné, pokud možno měřitelné cíle
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-

personální zajištění
technické zajištění
finanční plán
propagaci Mikroregionu
způsob kontroly

6.3.
Finanční podpora vybraných opatření a další výhled financování
Číslo opatření Název
Program
(O) a aktivity
(A)
O C.1.1
Dobudování základní infrastruktury
A C.1.1.1
Projektování a budování ČOV a kanalizace
POV, SROP
A C.1.1.2
Realizace plánu oprav komunikací
POV, SROP
O C.1.2
Budování cyklotras
POV
A C.1.2.1
Projektování a realizace nových cyklotras
Program
rozvoje
venkovských
oblastí
Moravskoslezského
kraje
A C.1.2.2
Realizace doprovodných projektů k oživení cyklotras Program
rozvoje
venkovských
oblastí
Moravskoslezského
kraje
O C.1.3
Budování podnikatelských a průmyslových zón
SROP, OPPP
A C.1.3.1
Projekt a budování zóny v Oticích
A C.1.3.2
Projekt a budování zóny v Dolních Životicích
A C.1.4.1
Řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům
A C.1.4.2
Projekty a realizace infrastruktury pro zástavbu
O C.2.1
Optimalizace školních zařízení
OPRLZ, SROP
O C.2.2
Budování zařízení pro seniory
O C.2.3
Budování zařízení pro volný čas mládeže
OPRLZ
O C.3.1
Rozvoj zón pro podnikání
SROP, OPPP
A C.3.1.1.
Optimalizace podnikatelských zón v rámci regionu
A C.3.1.2.
Budování zázemí pro zaměstnance
O C.3.2
Příměstská turistika
SROP,
Program
rozvoje
venkovských
oblastí
Moravskoslezského
kraje
O C.3.3.
Rozvoj služeb
A C.3.2.1.
Zázemí pro turisty
SROP,
Program
rozvoje
venkovských
oblastí
Moravskoslezského
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A C.3.2.2.
A C.3.3.1.
A C.3.3.2.
A C.3.3.3.
O C.4.1.
A C.4.1.1.
A C.4.1.2
O C.4.2.
A C.4.2.1
A C.4.2.2

Sportoviště a další podpora aktivit volného času
Péče o potřebné občany
Služby v zónách bydlení
Růst absorpční kapacity programů podpory
Růst efektivnosti zemědělství
Vytvoření kapacity pro využití programů podpory
Komplexní pozemkové úpravy
Údržba krajiny a rozvoj netržní produkce
Podpora netržní produkce
Doprovodné akce na cyklostezkách

A C.4.2.3
O C.4.3.

Revitalizace toku Hvozdnice
Obnova objektů a likvidace nevyužitelných

A C.4.3.1.

„zámky na Hvozdnici“

A C.4.3.2.
O C.4.4.
A C.4.4.1.
A C.4.4.2

Likvidace nepoužitelných objektů
Péče o občanské tradice
Zapojení mládeže a vybudování zázemí pro ni
Další zapojení občanských sdružení

kraje
POV
SROP
OP Zemědělství
OP Zemědělství
OP Zemědělství
Program
rozvoje
venkovských
oblastí
Moravskoslezského
kraje
Program
rozvoje
venkovských
oblastí
Moravskoslezského
kraje
Program
rozvoje
venkovských
oblastí
Moravskoslezského
kraje

INTERREG

Vysvětlení zkratek:
- POV – Program obnovy vesnice
- SROP – Sektorový operační plán
- OPPP Operační program průmysl a podnikání
- OPRLZ – Operační program rozvoje lidských zdrojů
Podrobné informace k programům a jednotlivým oblastem podpor přikládáme v příručce
„Finanční zdroje pro obce“, Raabe 2004
V této chvíli není možné říci, jak rychle bude narůstat schopnost České republiky čerpat
z fondů Evropské unie. V horizontu této studie, tj. 10 let - lze však očekávat tyto tendence:
- objem prostředků čerpaných Českou republikou nebude klesat
- objem fondů z Evropské unie celkově také nebude klesat, dozná však možná změn
struktury na úkor zemědělství ve prospěch rozvoje lidských zdrojů
- čím delší bude naše praxe s projekty pro veřejnou sféru, tím profesionálnější bude
jejich zpracovávání, administrace i kontrola ze strany poskytovatelů
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administrativní náročnost bude vyžadovat vždy personální kapacitu a odpovídající
řízení při podávání žádostí, realizaci projektů i jejich kontrole

6.4.

Další doporučení k realizaci studie

Spolupráce - Spolupracovat s okolními mikroregiony, navázat efektivní spolupráci
s příslušnými pracovišti Magistrátu města Opavy
Propagace Mikroregionu Hvozdnice – v poslední době se stalo určitou módou propagovat
regiony tiskovinami, na internetu nebo na veletrzích. Domníváme se, že je to do značné míry
plýtvání penězi i tam, kde existují atraktivní turistické cíle. V Mikroregionu Hvozdnice
postačují zcela ty materiály, které již jsou vyrobeny.
Monitoring a přizpůsobení se aktuálnímu vývoji podpor – jsou nezbytnou podmínkou
schopnosti využití
Solidárita – větší a bohatší obce by měly v rámci Mikroregionu pomáhat menším a
ekonomicky slabším obcím.

Lipina
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