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Příloha 1: Mapa mikroregionu Osoblažsko 
 

 

Zdroj: http://mapy.crr.cz 

Příloha 2: SWOT analýza 

  
Silné stránky 

- zpracování Strategického plánu rozvoje mikroregionu 
- zřízení funkce manažera mikroregionu 
- spolupráce s polskými obcemi 
- kvalitní příjezdová silnice do mikroregionu (silnice I. třídy číslo 57) 
- dostupnost základních zdravotních služeb a rychlé záchranné služby 
- dostatečné množství staveb pro sport a tělovýchovu 
- kvalita místních škol a jejich orientace na osoby se speciálními potřebami 
- kvalita zemědělské půdy 
- čisté životní prostředí 
- zavedení vodovodu do všech obcí 
- dobrovolná výstavba domácích ČOV 
- udržení tradice (Osoblažská krajka) 
- dostatečné množství turistických a cyklo stezek 
- dostatečné množství a kvalita ubytovacích zařízení pro cestovní ruch 
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Slabé stránky 
- nedostatečné (odborné) vzdělání starostů a místostarostů v oblasti čerpání 

finančních prostředků z fondů EU 
- nedostatečná spolupráce obcí v oblasti politiky cestovního ruchu 
- poloha mikroregionu (ze 2/3 ohraničen Polskem) 
- dlouhodobý pokles obyvatel 
- vysoká nezaměstnanost a nízká sociální úroveň obyvatel 
- snižování podnikatelské aktivity, odchod a zánik firem 
- špatný stav silnic (zejména II. a III. třídy) 
- omezená návaznost autobusových a vlakových spojů 
- velké množství chátrajících rodinných domů prodávaných za nepřiměřené ceny 
- malé investice do oprav a zateplování bytových domů 
- špatné ovzduší v topné sezoně (vytápění převážně uhlím) 
- nedostatečné čištění řeky, zejména splavů a břehů mimo osídlené oblasti 
- nedostatek finančních prostředků na nové školní pomůcky a vybavení 
- negativní projevy historického vývoje 
- špatný stav a chátraní některých památek (např. zámek Slezské Pavlovice) 
- nedostatečná propagace mikroregionu 
- nevyhovující poloha infocenter 

 
Příležitosti 

- posílení spolupráce s Polskem, zejména v oblastech cestovního ruchu a vzdělávání 
- oprava silnic, převážně těch, zkracující dojezdové trasy do blízkých měst 
- rekonstrukce a obnova hraničních přechodů 
- vytvoření seznamu brownfields a jejich využití 
- ekologické zemědělství a chov zvířat 
- výskyt pramenů vody a jejich využití pro cestovní ruch 
- historie území a množství památek 
- zavedení destinačního managementu 

 
Hrozby 

- nevhodná orientace podpory ze strany obcí 
- schválení zvýšení minimálního počtu žáků v ZŠ ze 17 na 24 
- odchod obyvatel, zejména mladých a vysokoškolsky vzdělaných 
- ukončení provozu úzkokolejky 
- zrušení některých vlakových spojů do území 
- růst počtu prázdných bytů 
- příliv nepřizpůsobivých občanů do prázdných bytových domů 
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Příloha 3: Přehled vybraných odpovědí polostrukturovaného rozhovoru se 

starosty 
 

Všeobecné otázky: 
1. Jak byste ohodnotil/a spolupráci obcí v rámci mikroregionu. 

 „V rámci všech obcí dobře, jednotlivé obce mají podmínky různé, některé nemohou 
konkurovat obcím s vyšší úrovní – je tu určitá diferencovanost mezi většími a menšími 
obcemi.“ (obec Jindřichov) 

2. Na kterou oblast se vaše spolupráce orientuje nejvíce (trh práce, podnikatelská 
aktivita, sociální oblast, cestovní ruch aj.). 

„Sociální oblast a cestovní ruch.“ (obec Rusín) 
 

„Rozvoj cestovního a turistického ruchu, to je naše gró.“ (Město Albrechtice) 
 

3. Myslíte si, že orientace právě na tuto oblast je správná a dokáže zajistit rozvoj 
mikroregionu? 

„Je správná a jediná.“ (Měst Albrechtice) 
 

4. Jak byste ohodnotil/a aktivitu mikroregionu v oblasti čerpání dotací ze strukturálních 
fondů EU. 

„Jsme docela úspěšní.“ (obec Rusín) 
 

5. Myslíte si, že všichni starostové a místostarostové v obcích mikroregionu mají 
dostatečné znalosti v oblasti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů 
(tvorba projektů, podávání žádostí apod.)? 

„Z velké části je mají, ale praktické zkušenosti schází.“ (obec Jindřichov) 
 

„Nevím, jestli jsou dostatečně informováni. U menších obcí je možná i problém, že tyto 
informace neumí využít.“ (obec Osoblaha) 
 

„Starostové malých obcí odmítají jít do dotací z důvodu šílené administrativy. Složitá 
byrokracie, trošku chybí starostům znalosti a někteří ani neví, co je to počítač.“ (Město 
Albrechtice) 

6. V nově vypracovaném Strategickém plánu rozvoje mikroregionu pro období 2010-
2020 je jako strategický projekt uvedena výstavba golfového hřiště mezi Osoblahou a 
Studnicí. Jak se Vám zamlouvá tento návrh. A je realizovatelný? 

„Podle mě je to super návrh, který by mohl zvednout atraktivitu regionu, zaměstnanost a od 
toho by se odvíjela lepší životní úroveň obyvatelstva, rozvoj podnikání ….“ (obec Osoblaha) 
 

„Návrh golfového hřiště moc dobře nevidím. V dnešní době budovat golfová hřiště nemá 
smysl, není dostatečné zázemí.“ (Město Albrechtice) 
 

„Nevím, nevím, kdo bude jezdit na konec světa.“ (obec Rusín) 
 
Problémové oblasti: 

7. Co je podle vás hlavní příčinou vysoké nezaměstnanosti v mikroregionu. 
„Ukončením činnosti státních statků přišla o práci většina obyvatel. Dnes u místních 
zemědělců pracuje jen několik lidí. K rozvoji žádného průmyslu tady nedošlo. Mladí lidé se 
stěhují alespoň do Krnova. Malá kupní síla neumožňuje ani rozvoj podnikatelské sféry – 
pohostinství, obchodu. Ani otevření hranic s Polskem nevedlo k větší zaměstnanosti.“ (obec 
Osoblaha)  
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„Nikdy zde nebyla podpora rozvoje jiných oblastí výroby než zemědělství. Z tohoto důvodu si 
myslím, že průběžně klesala vzdělanost obyvatelstva. V současné době je potřeba v různých 
sférách vysoká úroveň vzdělání, která tady chybí zejména u středních a starších obyvatel. 
Mnoho obyvatel ztratilo pracovní návyky, a když se najde pracovní příležitost, tak ji většinou 
odmítají a nemají zájem se zapojit do pracovního režimu.“ (obec Jindřichov) 
 

„Kdyby lidem stát sebral všechny sociální dávky, zejména v produktivním věku, tak by je 
možná donutil jít do práce. Problémem tedy je: 
1 dopravní infrastruktura, 
2 sociální program státu (umožňuje, aby nepracovali.) 
Místní lidé jsou tak hloupí, že je nechtějí zaměstnat ani na pletení ponožek.“ (Město 
Albrechtice) 
 

8. Existují podle vás nějaké dostupné možnosti, jak s nezaměstnaností v mikroregionu 
bojovat a které to jsou? 

„Podpora malého podnikání v příhraničních oblastech ať již stávajícím podnikatelům tak i 
začínajícím. Podpora cestovního ruchu.“ (obec Osoblaha) 
 

„OPLZZ veřejné práce – pro řadu lidí to mělo velký význam, posléze si i našli nějaké 
zaměstnání. Pracovat a zadarmo není správný směr k tomu, jak ty lidi dostat do práce. Obce 
nejsou schopny vše kočírovat, když veřejná správa vše přenáší na obce.“ (obec Jindřichov) 
 

9. Mikroregion dlouhodobě postihuje úbytek obyvatel. Nejedná se o úbytek přirozenou 
měnou, ale spíše migrací. Jak byste vy sám/sama bojoval/a o zabránění jejich dalšího 
úbytku, popř. podpořil/a jejich příliv. 

„Podpořit mladé rodiny, které si kupují nemovitosti a do práce dojíždějí, jdou tady za 
životním prostředím. Levných chalup je tady dostatek.“ (obec Rusín) 
 

„Podpora malého podnikání. Dřív dostávali lidé v pohraničí i příplatky za to, že mají všechno 
daleko. Politici by si měli uvědomit, že všichni nemůžou bydlet v Praze.“ (obec Osoblaha) 
 

10. Kromě úbytku obyvatel dochází k poklesu podnikatelské aktivity. Je možné zastavit 
pokles a jak? 

„Nedotovat jen zemědělce, ale najít i systém projektů k obnovení řemesel. Rozšířit sociální 
služby.“ (obec Rusín) 
 

11. V území je velice špatná kvalita silnic zejména třetích tříd a hraničních přechodů, 
které by mohly zkrátit dojezdovou trasu např. do Města Albrechtice, popř. do Krnova 
a zároveň zvýšit atraktivitu území pro případné podnikatelské subjekty. Jak s tímto 
problémem bojujete? 

„Kraj se k tomu staví tak, že ji převede obcím a ti ať si ji zpraví, je to problém financí, obce 
na to nemají. Ty mají problémů dost, aby udržely školky a školy a ne komunikace, které by 
měly patřit kraji.“ (Město Albrechtice) 
 

„Silnice II a III třídy na Jindřichovou a Osoblažsku by potřebovaly generální opravu.“ (obec 
Jindřichov) 
 
Cestovní ruch: 

12. V území mikroregionu je mnoho turistický zajímavostí, co právě vy ve Vaší obci 
děláte pro posílení cestovního ruchu a růstu návštěvnosti. 

„Realizovali jsme projekt cyklostezek na propojení sítě Polska, Osoblažska a Zlatohorska.“ 
(obec Jindřichov) 
 

„Momentálně spolupracujeme na sakrální turistice.“ (obec Rusín) 
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„Před třemi roky se otevřelo v Osoblaze infocentrum, vydala se turistická známka i nálepka. 
Vybudovalo se cykloodpočívadlo, opětovně se začalo s tradicí Osoblažského hudebního léta.“ 
(obec Osoblaha)  
 

13. Existují ve Vaší obci nějaké dlouholeté tradice, které se snažíte udržet? 
„Naše občanské sdružení navrátilo tradici Osoblažské paličkované krajky.“ (obec Rusín) 
 

„Snažíme se o obnovení hudebního léta, pálení čarodějnic, kácení či stavění májky. Také 
proběhly již čtyřikrát vánoční trhy.“ (obec Osoblaha) 
 

„Spíše se snažíme po té společenské stránce zkusit zajistit a obnovit některé poutě a dožínky 
(na podzim). Oproti polsku jsme spíše zabednění – nic neděláme.“ (obec Jindřichov) 
 

14. Mnohokrát se mluvilo o prodloužení tratě do sousedního Polska. Jaký je Váš názor? 
„Myslím, že by to nebylo ani tak nákladné a opětovně by to zatraktivnilo tuto oblast.“ (obec 
Osoblaha) 
 

„Myslím, že je to zbytečné.“ (obec Rusín) 
 

15. Jako mikroregion nemáte sjednocené ukazatele a informační tabule. Spolupracujete 
s obcemi v oblasti cestovního ruchu? Pokud ano, v čem spolupracujete. 

„V současné době se na tom pracuje, informační systémy se zlepšují, v některých úsecích  by 
to chtělo posílit.  Propagace na straně Jindřichov, Janov, Petrovice by mohla být lepší. 
Infocentrum ze směru Zlatých Hor by se mohlo otevřít v Petrovicích. Infocentra byla spíše 
móda.“ (obec Jindřichov) 
 

„Spolupráce je nutná, v loňském roce bylo vydáno několik společných materiálů.“ (obec 
Rusín) 
 

16. Myslíte si, že kdybyste jako obce mikroregionu sjednotili politiku cestovního ruchu a 
směr své spolupráce, popř. si vypracovali společnou strategii v oblasti cestovního 
ruchu, přilákalo by to do oblasti více turistů? (např. destinační management – jednotné 
logo, balíčky apod.) 

„Držíme značku Slezsko bez hranic (patří tam rozhledny a vyhlídková místa)“ (Město 
Albrechtice) 
 

„Nevím, myslím si, že možná právě originalita každé obce – to jak se každá obec propaguje, 
je někdy lepší. Spolupráce je určitě možná, ale každá obec by si také měla zachovat své.“ 
(obec Osoblaha) 
 

„Není, těžko se nachází kompromis cesty ke společnému projektu. Každý upřednostňuje svou 
obec a nechce poskytnout finanční prostředky pro jiné obce. Některé záležitosti se v oblasti 
společného loga řeší.“ (obec Jindřichov) 
 

„Něco už jsme udělali, dále je potřeba, aby se zapojila soukromá sféra.“ (obec Rusín) 
 

17. Čerpal/a jste někdy finanční prostředky z Norských fondů, popř. už jste nad tím 
přemýšlela? 

„Nemám s tím zkušenosti. Zájem by byl, ale není odvaha.“ (obec Jindřichov) 
 

„Ne, ani jsem nepřemýšlel, hodně čerpáme z ROP a Přeshraniční spolupráce, OP Životní 
prostředí.“ (Město Albrechtice) 
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18. Pro oblast cestovního ruchu jsou kromě památek důležité také ubytovací a stravovací 
služby. Jsou tyto služby poskytovány v dostatečném rozsahu a kvalitě? (ve Vaší obci) 

„Co se týká ubytovacích kapacit, myslím, že jsou dostačující. Kemp, turistická ubytovna, 
ubytování na celnici. Stravování je na tom už hůř. I když hospůdka u Býmů je co do kvality na 
docela dobré úrovni. Vím, že své služby chtějí rozšířit o stravování i v kavárně VEMI, což by 
již bylo dostačující.“ (obec Osoblaha) 
 

„Zatím ne!! Ale pracujeme na tom. Máme volné kapacity v bytových prostorách.“ (obec 
Rusín) 
 

Příloha 4: Přehled dopravního spojení mezi Krnovem, Slezskými 

Pavlovicemi a Petrovicemi 
 

Krnov 
Slezské 

Pavlovice 

Počet 

přestupů 

Doba 

přepravy 
Krnov Petrovice 

Počet 

přestupů 

Doba 

přepravy 

6:33 7:48 - 1:15 4:00 5:06 1 1:06 
10:43 12:20 1 1:37 4:50 5:53 1 1:03 
10:45 12:20 2 1:35 7:05 7:58 1 0:53 
12:18 14:05 - 1:47 9:10 10:08 1 0:58 
12:20 14:05 1 1:45 11:05 11:53 1 0:48 
14:45 16:05 - 1:20 12:20 13:21 1 1:01 
15:05 16:22 1 1:17 14:29 15:25 1 0:56 
15:53 17:15 - 1:22 15:05 16:05 1 1:00 
22:35 23:40 - 1:05 15:35 16:40 1 1:05 
22:40 23:40 1 1:00 17:10 18:06 1 0:56 

- - - - 19:05 19:50 1 0:45 

Průměrná doba jízdy 1:24 Průměrná doba jízdy 0:57 

Zdroj: www.idos.cz, vlastní úpravy 

 

 

 

 

 



7 

 

Příloha5: Návaznost autobusových a vlakových spojů v Třemešné ve 

Slezsku  
 

Odj. Příj. Pozn. Odj. Pozn. 
Doba 

čekání 

4:00 4:18 V 
4:55 V 0:37 
5:51 A 1:33 

6:21 6:39 V 
6:50 V 0:11 
7:06 A 0:27 
7:07 A 0:28 

7:05 7:21 
V 9:57 A 

2:36 
7:47 8:06 1:51 
9:10 9:29 0:28 

11:05 11:21 V 
11:25 V 0:04 
11:22 A 0:01 

- - V 12:00 A - 
- - V 12:58 A - 

13:10 13:29 V 14:07 A 0:38 
14:29 14:52 V 15:25 A 0:33 

15:05 15:21 V 
15:25 V 0:04 
16:28 A 1:07 

17:10 17:29 V 19:01 A 1:32 

19:05 19:21 V 
19:25 V 0:04 
20:40 A 1:19 

- - V 23:08 A - 

Průměrná doba čekání na autobus 1:02 

Průměrná doba čekání na vlak 0:12 
Pozn.: A = autobus; V = vlak 
Zdroj: www.idos.cz, vlastní úpravy 

 

Příloha 6: Trhy v předválečném městě Osoblaha (Hotzenplotz)  

Zdroj: http://www.osoblaha.cz/image.php?nid=767& 

oid=37774&width=240 


