
Příloha č. 1: Mapa mikroregionů v Jihomoravském kraji k 1.1.2010 

 

Zdroj: http://www.jizni-morava.cz/img/mikroregiony.jpg 
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Příloha č. 2: Starostové a znaky obcí mikroregionu Stráţnicko k 1.4.2014 

Obec Starosta Znak obce 

Hroznová Lhota Ing. Petr Hanák 

 

Kněţdub Libor Grabec 

 

Kozojídky Bc. Otakar Březina 

 

Petrov Eva Mlýnková 

 

Radějov Mgr. Martin Hájek 

 

Stráţnice Mgr. Renata Smutná 

 

Sudoměřice Stanislav Tomšej 

 

Tasov František Kraus 

 

Tvaroţná Lhota Martina Bílová 

 

Ţeraviny Vítězslav Koutník 

 

Zpracování: vlastní 

 

 

 



Příloha č. 3: Rozhovor s představiteli obcí 

 

V rámci nestrukturovaného rozhovoru jsem oslovila 8 představitelů obcí ke zjištění 

informací, které se týkaly budoucího rozvoje obcí. Zprvu jsem se s představiteli spojila 

telefonicky a všem poloţila stejnou otázku, která zněla následovně: „Jaké projekty plánujete 

na rok 2014, případně další roky, které by přispěly k rozvoji vaší obce, ať už ve směru 

cestovního ruchu, zlepšení služeb, nebo v oblasti jakéhokoliv rozvoje?“. 

Vzhledem k momentální nepřipravenosti jsem se dozvěděla pouze obecné informace 

s tím, ţe mi ještě budou e-mailem zaslány podklady a rozsáhlejší informace k připravovaným 

projektům. Bylo mi slíbeno 8 rozsáhlejších odpovědí, ale ve skutečnosti jsem jich získala 5. 

Výsledky této práce jsou popsány v kapitole 4.3 Plánované projekty.  

 

Seznam osob spolupracujících na rozhovoru: 

Libor Grabec – starosta (Kněţdub) 

Ing. Petr Helísek – vedoucí odboru investic a správy budov MěÚ (Stráţnice) 

Mgr. Vít Hrdoušek – místostarosta (Tvaroţná Lhota) 

Tomáš Kočvara, DiS. – místostarosta (Sudoměřice) 

František Kraus – starosta (Tasov) 

 

 

  

 

 

 

 



Příloha č. 4: SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

- čisté ţivotní prostředí* 

- tradice v oblasti vinařství, ovocnářství 

- tradice v oblasti folkloru**  

- dobrá dopravní obsluţnost v pracovní 

dny 

- hustá síť cyklostezek a turistických tras 

- turisticky atraktivní území díky velkému 

mnoţství památek 

- atraktivita vodní turistiky – Baťův kanál 

- CHKO Bílé Karpaty 

- dostatečné mnoţství MŠ a ZŠ 

 

- úpadek velkých textilních podniků 

- nedostatek pracovních příleţitostí 

- slabá dopravní obsluţnost ve státní 

svátky a o víkendech 

- špatný stav některých silnic III. třídy 

- nedostatečná ţelezniční síť 

- niţší úroveň vzdělanosti místních 

obyvatel oproti průměru ČR 

- není rozšířena a podporována zimní 

turistika 

- vyšší podíl obyvatel v poproduktivním 

věku oproti podílu obyvatel 

v předproduktivním věku 

Příležitosti Ohrožení 

- rozšíření zimní turistiky 

- rekonstrukce silnic III. třídy 

- spolupráce se Slovenskou republikou na 

mezistátních projektech 

- podpora malých a středních podnikatelů  

- podpora prodeje regionálních výrobků 

- vybudování rodinných farem 

- vybudování atraktivního území pro 

mladé rodiny s dětmi 

- propagace mikroregionu 

- odchod mladých a kvalifikovaných lidí 

z mikroregionu = odliv mladé pracovní 

síly 

- zhoršení ţivotního prostředí kvůli 

narůstající automobilové dopravě 

- špatné vyuţití potenciálu cestovního 

ruchu 

- nesprávné plnění podmínek pro čerpání 

financí z fondů EU 

Zdroj: *www.chmi.cz; **www.nulk.cz; zpracování: vlastní 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5: Výklopník na Baťově kanálu 

 

Zdroj: http://denik.zmatek.cz/archive/2008  

 

Příloha č. 6: Petrovské Plţe 

 

Zdroj: http://redhotrock.rajce.idnes.cz 

http://denik.zmatek.cz/archive/2008
http://redhotrock.rajce.idnes.cz/


Příloha č. 7: Muzeum vesnice Jihovýchodní Moravy ve Stráţnici 

 

Zdroj: http://itras.cz/fotogalerie/skanzen-straznice/velke/skanzen-straznice-003.jpg 

 

Příloha č. 8: Zámek Stráţnice 

 

Zdroj: http://www.chataradejov.wz.cz  

 

http://itras.cz/fotogalerie/skanzen-straznice/velke/skanzen-straznice-003.jpg
http://www.chataradejov.wz.cz/


Příloha č. 9: Cyklotrasy Stráţnicka 

 Zdroj: www.straznicko-mas.cz 

http://www.straznicko-mas.cz/


Příloha č. 10: Realizace projektu Centrum pro nakládání s odpady města Stráţnice – část A 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Příloha č. 11: Realizace projektu Plocha pro úpravu BRO v areálu centra pro nakládání 

s odpady města Stráţnice – zpracovávání odpadu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 


