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Příloha č. 1: Interview k diplomové práci se starosty Mikroregionu Opavsko – Severozápad. 

 

Obec:   Neplachovice 

Starostka:  Dana Scheierová 

 

Proč jste vstoupili do mikroregionu? 

 

Obec Neplachovice je zakládajícím členem Mikroregionu. Předpokládám, že můj předchůdce 

vstoupil do tohoto svazku z důvodu lepšího prosazování společných zájmů, lepší propagace 

obcí, snadnější dostupnosti finančních prostředků na společné projekty. Možná lepší 

organizace a zajištění servisu v rámci zpracovávání žádostí o dotace, jejich vyřizování a 

řešení výběrových řízení. 

 

Jak informujete občany o existenci a dění v mikroregionu? 

 

Informovanost občanů v této oblasti je velmi slabá. V rámci naší obce se snažíme občas vydat 

článek v našem zpravodaji, a to především pokud získáme finanční prostředky na nějaký 

projekt. 

 

Spolupracujete i s jinými subjekty na rozvoji obce? Uveďte jaké. 

 

Obec je členem Euroregionu Silesia, Spolku pro obnovu venkova, MAS Opavsko a Sdružení 

pro výstavbu komunikace I/11 a I/57. 

 

 

Které problémy nejvíce trápí Vaši obec? Co je největším problémem mikroregionu? 

 

Obec, ale určitě nejenom naši trápí nedostatek finančních prostředků na připravované 

projekty, ale i na ty, které by bylo potřeba připravit a realizovat. To znamená na 

odkanalizování obce, rekonstrukci školy, rekonstrukci zámku, chodníky v obci a s tím 

související parkovací místa a zeleň v obci atd. Největší problém mikroregionu nedovedu 

specifikovat. 

 

Které projekty v rámci Mikroregionu Opavsko - Severozápad byly nejvydařenější a 

měly největší kladný přínos pro Vaši obec? Které naopak zpětně hodnotíte za méně 

úspěšné? 

 

Obec se zapojila do projektu budování zastávek a přístřešků, který probíhal v několika 

etapách, dále pak jsme byli zapojeni do projektu Veřejná prostranství, kde jsme vybudovali 

v zámeckém parku pískoviště, část chodníků a treláže. Dalším projektem, kde jsme se zapojili, 

bylo zpracování projektu v rámci Studie protipovodňových opatření, která ještě není 

ukončena. V průběhu let probíhal úspěšně i projekt poradenství. Na všechny tyto akce byly 

získány finanční prostředky z různých zdrojů a všechny projekty byly přínosné. 

 

Obec se nezapojila do projektu Víceúčelových hřišť z důvodu nerozhodnosti předchozího 

vedení, a nyní by se nám toto hřiště u školy velmi hodilo. 
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Co se doposud v rámci mikroregionu konkrétně nepodařilo uskutečnit? 

 

Několikrát jsme byli přihlášeni do projektu veřejných hřišť, ale nepodařilo se na tento projekt 

získat finanční prostředky, takže nebyl realizován. 

 

Podle mého názoru nefunguje mikroregion tak, jak můžeme vidět v jiných mikroregionech. 

Podle mého názoru by projektový manažer placený obcemi měl fungovat ne jenom v rámci 

projektů mikroregionů, ale i jednotlivých projektů obcí. Měl by informovat o dotačních 

možnostech pro každou obec, měl by zpracovávat žádosti a umět řešit i výběrová řízení. 

Každá obec by si samozřejmě jeho služby hradila podle dané potřeby, a to zatím nefunguje. 

 

Které projekty či investiční akce jsou ve Vaší obci či v mikroregionu v následujících 

letech klíčové? 

 

Investiční akce prioritní je výměna oken a zateplení základní školy, výstavby ČOV pro MŠ, 

rekonstrukce zámku, přístavba MŠ k budově ZŠ (zatím je studie, v roce 2013 předpoklad 

projektové dokumentace), rekonstrukce školního hřiště (zatím studie v roce 2013 projekt), 

příprava projektové dokumentace pro odkanalizování obce v roce 2013 se zpracovává 

prováděcí studie. 

 

Co se týká mikroregionu, nedovedu říct. 

 

Jak hodnotíte dosavadní působení obce v mikroregionu? Je členství pro obec výhodné? 

 

Myslím, že členství je výhodné, pokud mikroregion funguje, což zatím platilo. V současné 

době se připravuje i zapojení základních škol do projektů, a tady se jako obec začínáme 

angažovat trošku více, jinak působíme jako každý člen. Začínáme více propagovat společné 

projekty formou soutěží. 

 

Čím se Vaše obec odlišuje od ostatních obcí v mikroregionu? Máte v obci nějaké činnosti 

či budovy, kterými se můžete pyšnit na rozdíl od ostatních? V čem jste lepší než ostatní? 

 

Každá obec má své specifikum, pýchu i problém. Nemyslím si, že se nějak zvlášť odlišujeme. 

Asi v Neplachovicích máme největší školu ze všech obcí, máme v majetku zámek s parkem, ale 

nevím, zda je větší než ve Stěbořicích. Máme prostor pro budování sportovního zázemí 

v bývalém hliništi.  

Nemyslím si, že jsme v něčem lepší, máme bohatý kulturní a společenský život v průběhu 

celého roku a zapojuje se nám stále více občanů, opravdu nevím. 

 

Se kterou obcí v rámci mikroregionu je nejlepší spolupráce? Se kterou obcí je 

spolupráce nejužší?  

 

Nejlepší spolupráce se nedá říct, nejužší samozřejmě s obcí Holasovice, pod kterou jsme do 

roku 1990 patřili jako součást obce střediskové. 

 

 

Uveďte největší nevýhody spolupráce v mikroregionu? 

 

Nevidím žádné nevýhody 
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Závidíte něco sousední obci (obci v mikroregionu)? Chtěli byste mít Vámi zmíněnou 

činnost, budovu, spolek či jinou aktivitu v obci? 

 

Nezávidím nikomu nic, každý má co si zaslouží. Čerpám od svých kolegů inspiraci pro naši 

obec. Líbí se mi soužití občanů Hlavnice, důchodci v této obci jsou velmi činorodí, občané 

chodí na brigády a podporují vedení své obce. V Brumovicích a Holasovicích mají čerstvě 

opravené hasičárny, protože byli součástí mezinárodního projektu. Obce Úvalno, Brumovice, 

Velké Heraltice a Stěbořice mají víceúčelové hřiště, ale za toto si můžeme sami, že ho 

nemáme, jak jsme již uvedla výše. Opravdu nikomu nezávidím a všem jejich úspěchy přeji.  

 

Jak se Vám daří přilákat do obce turisty? Vidíte v obci potenciál pro další rozvoj 

cestovního ruchu?   

 

Naše obec není centrem cestovního ruchu, přesto se snažíme nějaké turisty přilákat. Jde 

hlavně o naše kulturní akce, které propagujeme v tisku a rozhlase. Pak v rámci sportovních 

akcí se snažíme přilákat nějaké návštěvníky. Nyní však před námi stojí stěžejní úkol přilákat 

turisty více. Obec vyhlásila veřejnou sbírku na opravu zámku. V prostorách zámku chceme 

vytvořit expozice a přilákat sem turisty ze vzdálenějšího okolí, a to v rámci nové cyklostezky, 

ze které cyklisté přejedou na cyklostezku značenou přes park, nebo sdružit síly s muzeem 

Slezského venkova v Holasovicích. Samozřejmostí je i větší propagace v rámci regionu i 

celostátních možností 

 

Jak vidíte budoucí vývoj ve Vaší obci? 

 

Já osobně jsem optimistou, a pokud bude zastupitelstvo zodpovědné jako nyní a bude dále 

pracovat na připravovaných projektech a bude i možnost zajištění finančních prostředků na 

jednotlivé projekty, pak se má obec kam vyvíjet a posouvat. 
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Obec:   Holasovice 

Starostka:  Ing. Václav Volný 

 

Proč jste vstoupili do mikroregionu? 

 

V roce 2010, kdy jsem se stal starostou obce, byla obec Holasovice již členem MR OP-SZ. Ten 

se pravděpodobně založil pro splnění strategických cílů MR – infrastruktura, bydlení, životní 

prostředí, sociální služby, školství, kultura, sport aj. zlepšení těchto oblastí ve všech obcích. 

 

Jak informujete občany o existenci a dění v mikroregionu? 

 

Výstupy pro naši obec jsou hlavně kulturní kalendáře na každý rok, které dostanou všechny 

domácnosti ve všech částech naší obce. Dále brožurky „turistická nabídka MR“, brožurka 

„cyklotrasy“ aj. Jinak přicházejí informace občanům prostřednictvím obecního zpravodaje, 

v jednáních zastupitelstva atd. 

 

Spolupracujete i s jinými subjekty na rozvoji obce? Uveďte jaké. 

 

Ano se Sdružením I/11 – I/57, s Euroregionem Silesia a Smlouvou s městy Opavou a 

Krnovem, obcemi Úvalno, Brumovice a Velkými Hošticemi pro stavbu cyklostezky č. 55 

Slezská magistrála, smlouva s těmito subjekty a 3 obcemi z Polska pro Posílení příhraniční 

spolupráce – oprava hasičských zbrojnicí a dodání hasičských automobil. 

 

Které problémy nejvíce trápí Vaši obec? Co je největším problémem mikroregionu? 

 

Nedostatek finančních prostředků pro pokračování stavby kanalizace v Holasovicích a 

Loděnici a dalších investic, v MR pak nedostatek financí ze MSK pro Program rozvoje 

venkova – např. Pro vydání kulturních zpravodajů, brožurek apod. a investice, které byly 

v minulých letech přes MR zrealizovány (dotační) – dětská hřiště, veřejná prostranství, 

víceúčelová hřiště. 

 

Které projekty v rámci Mikroregionu Opavsko - Severozápad byly nejvydařenější a 

měly největší kladný přínos pro Vaši obec? Které naopak zpětně hodnotíte za méně 

úspěšné? 

 

Obec Holasovice za minulého starosty nevyužívala žádných dotací přes MR, proto obec 

nevyužila dotačních titulů na dětská hřiště, úpravy veřejných prostranství, víceúčelová hřiště 

aj. V současné době se zapojujeme – jak jsem uvedl výše – kulturní zpravodaje, brožurky 

cyklostezek či turistická, chystá se v letošním roce spolupráce se školami – kreslení dětí 

základních škol o nejhezčí výkres – pak vyhodnocení, nejlepší budou paspartovány, bude 

vyhotoven kalendář 2014. 

 

Co se doposud v rámci mikroregionu konkrétně nepodařilo uskutečnit? 

 

V loňském roce jsme nebyli úspěšní s žádostí o dotaci na dětská hřiště (na MSK) 

 

Které projekty či investiční akce jsou ve Vaší obci či v mikroregionu v následujících 

letech klíčové? 
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Pokračování stavby kanalizace v Holasovicích a Loděnici, záhumenní komunikace v Loděnici 

včetně inženýrských sítí, oprava Dvora v Holasovicích (sokolovna, stodola, muzeum), chodník 

Holasovice – Loděnice, bezdrátový rozhlas ve všech částech obce aj. V MR snad menší 

projekty (měkké), jako v posledních letech. Investice podle možnosti dostat se k dotačním 

penězům. 

 

Jak hodnotíte dosavadní působení obce v mikroregionu? Je členství pro obec výhodné? 

 

Snad ano, to je otázka pro občany, jsou li výstupy z MR přínosem. 

 

Čím se Vaše obec odlišuje od ostatních obcí v mikroregionu? Máte v obci nějaké činnosti 

či budovy, kterými se můžete pyšnit na rozdíl od ostatních? V čem jste lepší než ostatní? 

 

Obec se odlišuje od ostatních minimálně. Pyšnit se snad můžeme budovou knihovny Pavla 

křížkovského v Holasovicích, opravenými budovami mateřských škol v Holasovicích a 

Loděnici, dokončující stavbou Muzea Slezský venkov v Holasovicích. 

 

Se kterou obcí v rámci mikroregionu je nejlepší spolupráce? Se kterou obcí je 

spolupráce nejužší?  

 

V obou případech asi Neplachovice, které byly historicky součástí střediskové obce 

Holasovice. Máme mnoho společného – škola, hřbitov, obchod, knihovna, kino, hřiště, dále 

přivaděč vodovodu společný pro obě obce atd. 

 

Uveďte největší nevýhody spolupráce v mikroregionu? 

 

Nevím o nějaké nevýhodě, kdyby snad byla, nemělo by smysl být členem MR?! 

 

Závidíte něco sousední obci (obci v mikroregionu)? Chtěli byste mít Vámi zmíněnou 

činnost, budovu, spolek či jinou aktivitu v obci? 

 

Není nic, snad větší aktivitu spoluobčanů, společenských složek a organizací, lepší vtah 

k životnímu prostředí (vytápění), třídění odpadu a jeho likvidace atp. to je snad problém všech 

obcí. 

 

Jak se Vám daří přilákat do obce turisty? Vidíte v obci potenciál pro další rozvoj 

cestovního ruchu?   

 

Nebylo moc důvodů, pro které by turisté jezdili do Holasovic – snad jen podívat se na rodný 

dům Pavla Křížkovského (nyní opravená knihovna s freskami V. Držkovice na fasádě). 

V současné době se stav lepší – hlavně zprovozněním cyklostezky č. 55 Slezské magistrály 

z Krnova až do Velkých Hoštic a dále otevřením Muzea Slezský venkov ve dvoře 

v Holasovicích. 

 

Jak vidíte budoucí vývoj ve Vaší obci? 

 

Nevím, v jakém směru – vše je otázka financí, dosažení na dotační peníze a možnosti realizace 

investic a dalších drobnějších akcí. 
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Obec:   Brumovice 

Starosta:  Ing. František Kuča 

 

Proč jste vstoupili do mikroregionu? 

 

Díky osobním vazbám s ostatními obcemi. Realizace společných projektů, rozvoj a propagace 

regionu a cestovního ruchu.  

 

Jak informujete občany o existenci a dění v mikroregionu? 

 

Ve zpravodaji obce a na setkání s občany. 

 

Spolupracujete i s jinými subjekty na rozvoji obce? Uveďte jaké. 

 

Spolupracujeme s místními spolky, s hasiči, s fotbalisty, s divadelním spolkem, s šipkovým 

klubem, kynology a klubem seniorů. Spolupráce probíhá také s podnikatelskými subjekty 

především firmou Agrimex.   

 

Které problémy nejvíce trápí Vaši obec? Co je největším problémem mikroregionu? 

 

Obec trápí především odkanalizování splaškových vod. Problémem obce a mikroregionu je 

malá podpora krajského úřadu. Krajští radní vidí pouze velká města – to platí obecně pro 

všechny kraje.   

 

Které projekty v rámci Mikroregionu Opavsko - Severozápad byly nejvydařenější a 

měly největší kladný přínos pro Vaši obec? Které naopak zpětně hodnotíte za méně 

úspěšné? 

 

Projekt veřejných prostranství a víceúčelová hřiště.  

 

Co se doposud v rámci mikroregionu konkrétně nepodařilo uskutečnit? 

 

Jsme celkem spokojeni, ale pokud by národní a krajská podpora byla větší, určitě bychom se 

nezlobili.  

 

Které projekty či investiční akce jsou ve Vaší obci či v mikroregionu v následujících 

letech klíčové? 

 

Dokončení oprav budov a odkanalizování obcí. 

 

Jak hodnotíte dosavadní působení obce v mikroregionu? Je členství pro obec výhodné? 

 

Obec se určitě aktivně zapojila do dění mikroregionu a členství je určitě pro obec výhodné. 

 

Čím se Vaše obec odlišuje od ostatních obcí v mikroregionu? Máte v obci nějaké činnosti 

či budovy, kterými se můžete pyšnit na rozdíl od ostatních? V čem jste lepší než ostatní? 
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Rekonstruovaná budova hasičské zbrojnice, a s tím je spojena činnost nejlepší jednotky SDH 

na území mikroregionu. Z památek dřevěná kaple v osadě Kolná, obec vlastní kostel v Úble, 

který na své náklady rekonstruovala a dá se říci že zachránila. 

 

Za zmínku také stojí činnost divadelního spolku a spousta kulturních a sportovních akcí 

v obci. (pohádkový les, kácení máje, pálení čarodějnic apod.)   

 

Se kterou obcí v rámci mikroregionu je nejlepší spolupráce? Se kterou obcí je 

spolupráce nejužší?  

 

Obec Úvalno (díky bývalému starostovi V. Odložilíkovi). 

 

Uveďte největší nevýhody spolupráce v mikroregionu? 

 

Nevýhody snad neexistují. Snad jen při realizaci společných projektů jsou nutné dílčí 

kompromisy jednotlivých obcí. To je ale přirozené a je to jako v jiných lidských činnostech. 

 

Závidíte něco sousední obci (obci v mikroregionu)? Chtěli byste mít Vámi zmíněnou 

činnost, budovu, spolek či jinou aktivitu v obci? 

 

Určitě nezávidíme, ale okolní obce mají spoustu velice zajímavých věcí. Po ničem speciálním 

momentálně netoužíme. 

 

Jak se Vám daří přilákat do obce turisty? Vidíte v obci potenciál pro další rozvoj 

cestovního ruchu?   

 

Máme v obci několik zajímavostí, nádrž Pocheň, mohyla J. W. Goetheho, novou víceúčelovou 

halu a veřejná prostranství s dětskými hřišti. 

  

Potenciál vidíme především ve spolupráci s okolními obcemi a pro to je ideální mikroregion.  

Jediná obec těžko sama naplní náročné požadavky turistů, ale společně máme šanci něco 

nabídnout.   

 

Jak vidíte budoucí vývoj ve Vaší obci? 

 

Je toho určitě mnoho – dokončení rekonstrukce budov, kanalizace, ale také rozvoj spolupráce 

obcí a to i za hranice mikroregionu.  
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Obec:   Bratříkovice 

Starosta:  Michal Volkmer 

 

Proč jste vstoupili do mikroregionu? 

 

Kvůli spolupráci se sousedními obcemi a společnými silami čerpat dotace za EU a MSK. 

 

Jak informujete občany o existenci a dění v mikroregionu? 

 

Vyvěšením na úřední desce a na internetu. 

 

Které problémy nejvíce trápí Vaši obec? Co je největším problémem mikroregionu? 

 

Největšími problémy obce je nedostatek financí na opravy budov a komunikací. Problémy 

mikroregionu nevím. 

 

Které projekty v rámci Mikroregionu Opavsko - Severozápad byly nejvydařenější a 

měly největší kladný přínos pro Vaši obec? Které naopak zpětně hodnotíte za méně 

úspěšné? 

 

Naše obec se zapojila pouze do jednoho projektu – Autobusové zastávky. Projekt byl úspěšný. 

Zastávka je dostatečně využívána.  

 

Co se doposud v rámci mikroregionu konkrétně nepodařilo uskutečnit? 

 

Projekt Modernizace veřejných prostranství Mikroregionu a akce Dětské hřiště. Dotaci jsme 

neobdrželi. 

 

Které projekty či investiční akce jsou ve Vaší obci či v mikroregionu v následujících 

letech klíčové? 

 

Oprava komunikací, opravy obecních budov, vybudování sportoviště, dětského hřiště, 

rozšíření obce. 

 

Jak hodnotíte dosavadní působení obce v mikroregionu? Je členství pro obec výhodné? 

 

Dosavadní působení je kladné. Členství je pro obec určitě výhodné, tím, že máme větší 

možnost získat dotaci v rámci mikroregionu, než kdybychom žádali samostatně.  

 

Čím se Vaše obec odlišuje od ostatních obcí v mikroregionu? Máte v obci nějaké činnosti 

či budovy, kterými se můžete pyšnit na rozdíl od ostatních? V čem jste lepší než ostatní? 

 

Nijak se neodlišujeme. Možná velikosti jsme nejmenší členskou obcí. 

 

Se kterou obcí v rámci mikroregionu je nejlepší spolupráce? Se kterou obcí je 

spolupráce nejužší?  

 

Spolupráce se všemi obcemi je stejná. Nejužší vztahy máme s obcí Hlavnice. Jsme nejbližší 

sousedé. 
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Uveďte největší nevýhody spolupráce v mikroregionu? 

 

Nejsou žádné nevýhody. 

 

Závidíte něco sousední obci (obci v mikroregionu)? Chtěli byste mít Vámi zmíněnou 

činnost, budovu, spolek či jinou aktivitu v obci? 

 

Nezávidíme. 

 

Jak se Vám daří přilákat do obce turisty? Vidíte v obci potenciál pro další rozvoj 

cestovního ruchu?   

 

Moc se nedaří. V obci není žádná historická památka. Potenciál pro další rozvoj cestovního 

ruchu nejspíš nemáme. 

 

Jak vidíte budoucí vývoj ve Vaší obci? Nemyslíte si, že je lepší stát se části obce 

Hlavnice? Pomůže Vám změna rozpočtového určení daní? 

 

Změna rozpočtového určení daní je pozitivní pro naši obec. V případě stáni se místní časti 

Hlavnice, tak na tom nevidíme nic pozitivního. 
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Obec:   Sosnová 

Starosta:  Jan Sedlák 

 

Proč jste vstoupili do mikroregionu? 

 

Zejména kvůli navázání spolupráce s okolními obcemi a možnostmi přístupu k dalším 

dotačním titulům. 

 

Jak informujete občany o existenci a děni v mikroregionu? 

 

Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva a na veřejné úřední desce. 

 

Spolupracujete i s jinými subjekty na rozvoji obce? Uveďte jaké. 

 

S místními organizacemi. Českým svazem ochránců přírody, Českým svazem zahrádkářů, 

sborem dobrovolných hasičů, Tělovýchovnou jednotou Sokol Sosnová a Mysliveckým 

sdružením Lesní domky. 

 

Které problémy nejvíce trápí Vaši obec? Co je největším problémem mikroregionu? 

 

Nejvíce nás trápí nedostatek finančních prostředků a byrokratické vyřizování dotačních 

projektů jak obce, tak i mikroregionu. 

 

Které projekty v rámci Mikroregionu Opavsko - Severozápad byly nejvydařenější a 

měly největší kladný přínos pro Vaši obec? Které naopak zpětně hodnotíte za méně 

úspěšné? 

 

Z hlediska investičního charakteru se jedná o vybudování, obnovu, rekonstrukci a 

modernizaci dětských hřišť a veřejných prostranství. Také obnova drobných památkových a 

sakrálních objektů. Rovněž studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých 

protipovodňových opatření v obcích mikroregionu. 

 

Neinvestičního charakteru zajištění chodu mikroregionu, propagace akcí pořádaných 

v jednotlivých obcích mikroregionu (kalendáře kulturních akcí) a zajištění neinvestičních 

aktivit, zejména volejbalový turnaj či výtvarná soutěž a exkurze starostů mikroregionu, která 

je spojená s vhodným seminářem či workshopem. 

 

Co se doposud v rámci mikroregionu konkrétně nepodařilo uskutečnit? 

 

Realizace projektu předloženého do Operačního programu Životního prostředí – Mikroregion 

Opavsko  - Severozápad biologicky rozložitelný odpad a obnova veřejného rozhlasu. 

 

Které projekty či investiční akce jsou ve Vaší obci či v mikroregionu v následujících 

letech klíčové? 

 

Podle množství finančních prostředků vyhlášených dotačních titulů. Zajištění chodu 

mikroregionu, propagace akcí pořádaných v jednotlivých obcích mikroregionu a zajištění 

neinvestičních aktivit typu volejbalového turnaje, výtvarných soutěží a exkurze starostů 

mikroregionu s vhodným seminářem či workshopem. Z hlediska investičního charakteru se 
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jedná o vybudování, obnovu, rekonstrukci a modernizaci dětských hřišť a veřejných 

prostranství. Také obnova drobných památkových a sakrálních objektů. Rovněž studie 

proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v obcích 

mikroregionu. 

 

Jak hodnotíte dosavadní působení obce v mikroregionu? Je členství pro obec výhodné? 

 

Kladné dosavadní působení. Jinak by obec ukončila členství. 

 

Čím se Vaše obec odlišuje od ostatních obcí v mikroregionu? Máte v obci nějaké činnosti 

či budovy, kterými se můžete pyšnit na rozdíl od ostatních? V čem jste lepší než ostatní? 

 

Naše obec je jedna z nejmenších, proto je i rozpočet jeden z nejmenších a zatím se snažíme 

opravit základní infrastrukturu, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků to jde pomalu. 

V obci máme opravené kolumbárium na hřbitově a opravený kostel sv. Kateřiny a kapličku sv. 

Anny. 

 

Uveďte největší nevýhody spolupráce v mikroregionu? 

 

Nevýhodou je různá velikost obcí. 

 

Závidíte něco sousední obci (obci v mikroregionu)? Chtěli byste mít Vámi zmíněnou 

činnost, budovu, spolek či jinou aktivitu v obci? 

 

Závidíme lepší spojení, které je na hlavní silniční trase a jejich rozpočet. 

 

Jak se Vám daří přilákat do obce turisty? Vidíte v obci potenciál pro další rozvoj 

cestovního ruchu?   

 

V době nedostatku finančních prostředků u občanů se to nedaří. Návštěvnost je spíše nižší. 

Potenciál vidíme v celkové opravě komunikací spojující naší obec s okolními obcemi a opravu 

cyklostezky vedoucí přes obec. 

 

Jak vidíte budoucí vývoj ve Vaší obci?  

 

Za dobu 20 let má obec stejný počet obyvatel (405-425), počet se v regionu nezvýší počet 

pracovních míst, nezlepší se dopravní obslužnost (nutná oprava silnic) a nezlepší se celkové 

finanční podmínky občanů, tak bude vývoj takový jako doposud. 
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Obec:   Stěbořice 

Starosta:  Libor Volf 

 

Proč jste vstoupili do mikroregionu? 

 

Výhody spojené s větším celkem. 

 

Jak informujete občany o existenci a dění v mikroregionu? 

 

Obecní internetové stránky a obecní zpravodaj. 

 

Spolupracujete i s jinými subjekty na rozvoji obce? Uveďte jaké. 

 

S Moravskoslezským krajem, Místní akční skupinou Opavsko a Euroregionem Silesia. 

 

Které problémy nejvíce trápí Vaši obec?  

 

Největším problémem jsou kanalizace a čistička odpadních vod. 

 

Které projekty v rámci Mikroregionu Opavsko - Severozápad byly nejvydařenější a 

měly největší kladný přínos pro Vaši obec? Které naopak zpětně hodnotíte za méně 

úspěšné? 

 

Kladně hodnotíme víceúčelová sportovní hřiště. 

 

Co se doposud v rámci mikroregionu konkrétně nepodařilo uskutečnit? 

 

Společný a koordinovaný postup při realizaci výběrového řízení na dodavatele energií 

 

Které projekty či investiční akce jsou ve Vaší obci či v mikroregionu v následujících 

letech klíčové? 

 

Čistička odpadních vod a splašková kanalizace 

 

Jak hodnotíte dosavadní působení obce v mikroregionu? Je členství pro obec výhodné? 

 

Ano, členství je výhodné.  

 

Čím se Vaše obec odlišuje od ostatních obcí v mikroregionu? Máte v obci nějaké činnosti 

či budovy, kterými se můžete pyšnit na rozdíl od ostatních? V čem jste lepší než ostatní? 

 

Každá obec má svá specifika dle velikosti a počtu obyvatel. 

 

 

Jak vidíte budoucí vývoj ve Vaší obci? 

 

Územně i demograficky se rozrůstá. 
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Obec:   Velké Heraltice 

Starostka:  Jana Zechová 

 

Proč jste vstoupili do mikroregionu? 

 

Vstup do mikroregionu bylo rozhodnutí předchozích zastupitelů. 

 

Jak informujete občany o existenci a dění v mikroregionu? 

 

Informuje zpravodajem, na zastupitelstvu a osobní účastní občanů na akcích mikroregionu. 

 

Spolupracujete i s jinými subjekty na rozvoji obce? Uveďte jaké. 

 

Spolupracujeme s Místní akční skupinou Opavsko, osadními výbory, občany, složkami a 

místním organizacemi. 

 

Které problémy nejvíce trápí Vaši obec? Co je největším problémem mikroregionu? 

 

Finance, havarijní stavy objektů, zákon – který z důvodu financí obce nejsou schopni 

dodržovat (vodovody, kanalizace), nepřizpůsobiví občané – nevymahatelné dluhy, krádeže, 

nezaměstnanost 

 

Které projekty v rámci Mikroregionu Opavsko - Severozápad byly nejvydařenější a 

měly největší kladný přínos pro Vaši obec? Které naopak zpětně hodnotíte za méně 

úspěšné? 

 

Víceúčelové hřiště, autobusové zastávky, rekonstrukce veřejného prostranství a volejbalový 

turnaj. 

 

Co se doposud v rámci mikroregionu konkrétně nepodařilo uskutečnit? 

 

Nepodařilo se získat dotaci na Dětská hřiště. 

 

Které projekty či investiční akce jsou ve Vaší obci či v mikroregionu v následujících 

letech klíčové? 

 

Rekonstrukce kulturního domu, skupinový vodovod, kanalizace a čistička odpadních vod, 

zateplení fasády Základní školy, Mateřské školky, oprava chodníků, komunikací. 

 

Jak hodnotíte dosavadní působení obce v mikroregionu? Je členství pro obec výhodné? 

 

Členství v mikroregionu hodnotím kladně. Ano členství je výhodné. 

 

Čím se Vaše obec odlišuje od ostatních obcí v mikroregionu? Máte v obci nějaké činnosti 

či budovy, kterými se můžete pyšnit na rozdíl od ostatních? V čem jste lepší než ostatní? 

 

K Velkým Heralticím patří ještě 4 obce. Jedná se o Malé Heraltice, Sádek, Košetice a Tábor. 
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Obec:   Hlavnice 

Starostka:  Bc. Aleš Salibor 

 

Proč jste vstoupili do mikroregionu? 

 

Za účelem rozvoje naší obce, celého regionu a vzájemné spolupráce. Získávání důležitých 

poznatků a informací od jiných obcí. V mikroregionu je větší vyjednávací síla obcí. Možnost 

čerpání dotací a tím rozvoj obce Hlavnice. 

 

Jak informujete občany o existenci a dění v mikroregionu? 

 

Pomocí tiskovin, obecního zpravodaje, zastupitelstvem obce atd. Vydáváním bulletinu 

s kalendářem akcí, kalendářů, publikací. Pořádání akcí Mikroregionu Opavsko – 

Severozápad. 

 

Spolupracujete i s jinými subjekty na rozvoji obce? Uveďte jaké. 

 

Spolupracujeme s Místní akční skupinou Opavsko, Spolkem pro obnovu venkova, 

Euroregionem Silesia, místními spolky, Moravskoslezským krajem, Magistrátem města Opavy, 

Regionální radou soudržnosti, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zemědělství.  

 

 

Které problémy nejvíce trápí Vaši obec? Co je největším problémem mikroregionu? 

 

Problémem pro obec je chybějící dlouhodobá koncepce státu, jistoty a finanční stabilita. 

V mikroregionu je největší problém shoda na společném tématu rozvoje mezi obcemi a 

finance. 

 

Které projekty v rámci Mikroregionu Opavsko - Severozápad byly nejvydařenější a 

měly největší kladný přínos pro Vaši obec? Které naopak zpětně hodnotíte za méně 

úspěšné? 

 

Povedly se projekty Veřejná prostranství Mikroregionu Opavsko – Severozápad, Víceúčelová 

hřiště a barevný bulletin. Naopak 2x neúspěšná žádost o dotaci byla na výstavbu dětských 

hřišť. 

 

Co se doposud v rámci mikroregionu konkrétně nepodařilo uskutečnit? 

 

Plánů je hodně, např. pořízení komunální techniky, dětská hřiště. Nedaří se stabilizovat 

finance na provoz Mikroregionu Opavsko – Severozápad. 

 

Které projekty či investiční akce jsou ve Vaší obci či v mikroregionu v následujících 

letech klíčové? 

 

Klíčovými akcemi je stabilizace finančního chodu Mikroregionu, příprava na další období 

2014-2020 a pořízení komunální techniky. 
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Jak hodnotíte dosavadní působení obce v mikroregionu? Je členství pro obec výhodné? 

 

Pro naši obec je členství velkým přínosem. Zejména pro přenos a získávání informací, 

realizace různých projektů, společné stanoviska a postupy. Výhodná je i z hlediska propagace 

regionu, zviditelnění a nastartování nových aktivit. 

 

Čím se Vaše obec odlišuje od ostatních obcí v mikroregionu? Máte v obci nějaké činnosti 

či budovy, kterými se můžete pyšnit na rozdíl od ostatních? V čem jste lepší než ostatní? 

 

Obec Hlavnice byla vždy českou obcí, s mnoholetou zemědělskou tradicí. Velký důraz je 

kladen na kulturu, sport a na společenský život v obci. Spolková činnost, jejímiž nositeli je 

devět spolkových organizací. Mezi dominanty obce patří hasičská zbrojnice, kostel, zámek a 

areál větrného mlýna směrem na Bratříkovice. Máme plně vyřešeny inženýrské sítě včetně 

kanalizace s čističkou odpadních vod. 

 

Se kterou obcí v rámci mikroregionu je nejlepší spolupráce? Se kterou obcí je 

spolupráce nejužší?  

 

Pracujeme týmově a všichni jsou si rovni. Své kroky spolu diskutujeme a upřesňujeme. 

 

Jaké jsou největší výhody spolupráce v mikroregionu? 

 

Práce manažerky a účetní s předsedou a místopředsedou Mikroregionu Opavsko – 

Severozápad, jelikož značné ulehčí administrativu jednotlivých obcí. 

 

Závidíte něco sousední obci (obci v mikroregionu)? Chtěli byste mít Vámi zmíněnou 

činnost, budovu, spolek či jinou aktivitu v obci? 

 

Každá obec i mikroregion mají své nesporné výhody a nevýhody a určitě netrpíme 

samolibostí, proto je určitě před námi mnoho práce. Vždy je co zlepšovat. 

 

Jak se Vám daří přilákat do obce turisty? Vidíte v obci potenciál pro další rozvoj 

cestovního ruchu?   

 

Celkem se nám to daří díky bohatého spolkového a společenského života obce. V Hlavnici 

máme celostátní literární soutěž Hlavnice AC NORA., Mezinárodní taneční školu HOLOŠ a 

hlavnické plesy a bály. 

 

Jak vidíte budoucí vývoj ve Vaší obci? 

 

Samozřejmě, že pozitivně. V obci máme vybudovanou veškerou technickou infrastrukturu 

včetně ČOV. Dokončujeme poslední opravy cest. Po těchto akcích se v budoucnu budeme 

zaměřovat na rozvojové projekty, přípravu stavebních míst, podporu místních spolků, 

organizací, investic do obecního majetku a budov. Pořízení komunální techniky pro zimní 

údržbu, štěpkovače a samojízdné sekačky. Chceme co nejvíce ulehčit našim občanům 

stabilizací obecních financí, nezvedat daň z nemovitosti, místní poplatky, vytvářet ideální 

podmínky pro život a podnikání v Hlavnici. 
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Obec:   Úvalno 

Bývalý místostarosta obce Úvalno a bývalý předseda Mikroregionu Opavsko – 

Severozápad: Ing. Vitězslav Odložilík 

 

Proč jste vstoupili do mikroregionu? 

 

Hlavně za účelem možnosti získat další finanční zdroje pro obce svazku. Dále vytvoření 

seskupení, které bude mít možnost řešit některé společné zájmy, projekty. 

 

Jak informujete občany o existenci a dění v mikroregionu? 

 

Hlavně na zasedáních zastupitelstva obce. Potvrzuji, že je dobré vydávat nějaký informační 

občasník s dodáním do domácností. 

 

Spolupracujete i s jinými subjekty na rozvoji obce? Uveďte jaké. 

 

Hlavně s občanskými sdruženími (Hasiči, sportovci, seniory, jezdeckým klubem, chovateli 

zvířat, farní obcí) a dále se školou. Dobrá spolupráce s podnikateli v hostinských službách, 

obtížnější s ostatními podnikateli. 

 

Které problémy nejvíce trápí Vaši obec? Co je největším problémem mikroregionu? 

 

Obec Úvalno vyšší úroveň vybavenosti (parčíky, mobiliář, fasády a celková vzhled obce, 

dožívající vodovodní řád) řešení další bytové výstavby v obci (příprava území), sociální byty, 

větší podpora spolkového života 

 

Mikroregion pro období 2014+ se navrhuje podpořit MASky a v tom se nějak ztrácí nebo 

neumí se prosadit DSO. Do toho vstupují další aktivity jako Euroregiony, sdružení pro 

podporu turistiky, aktivity kraje. Noví starostové obcí se těžko orientují v záplavě informací, 

problémů, úkolů a požadavků. 

 

Které projekty v rámci Mikroregionu Opavsko - Severozápad byly nejvydařenější a 

měly největší kladný přínos pro Vaši obec? Které naopak zpětně hodnotíte za méně 

úspěšné? 

 

Z mého hlediska (předsedy svazku): pečlivě jsme zvažovali do kterých projektů vstoupit. Proto 

tedy všechny realizované projekty hodnotíme jako úspěšné. Jako první byly projety Studie 

rozvoje MROPSZ, Cyklostezky MROPSZ – zde došlo k vzájemnému seznámení (starostů a 

částečně problémů jednotlivých obcí).  

Další se realizovaly menší projekty: autobusové čekárny obcí MROPSZ (cca 3 etapy), 

kontakty se sousední polskou obcí (gminou) Branice. Z velkých projektů lze uvést projekt 

Víceúčelová hřiště (ve 3 obcích), Veřejná prostranství (4 obce), Cyklostezka Krnov-Opava-

Velké Hoštice (náklad cca 65 mil. Kč) 

 

Co se doposud v rámci mikroregionu konkrétně nepodařilo uskutečnit? 

 

Vše je otázka peněz – chtělo by se více, ale možnosti jsou omezené. Svazek nešel do 

nereálných projektů. 
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Které projekty či investiční akce jsou ve Vaší obci či v mikroregionu v následujících 

letech klíčové? 

 

Obce, potažmo svazky by se měly orientovat na otázku bydlení, byty pro seniory, místa pro 

výstavu nových RD nebo bytů. V malém rozsahu by mohly pomoci zvýšit zaměstnanost 

v regionu (vytvořit malé „technické skupiny“ obcí. Napomoci podpoře turistiky. 

 

Jak hodnotíte dosavadní působení obce v mikroregionu? Je členství pro obec výhodné? 

 

Podle množství získaných finančních prostředků hodnotím jako velmi účinné. 

 

 

Čím se Vaše obec odlišuje od ostatních obcí v mikroregionu? Máte v obci nějaké činnosti 

či budovy, kterými se můžete pyšnit na rozdíl od ostatních? V čem jste lepší než ostatní? 

 

Obec Úvalno má významnou kulturní nemovitou památku – Rozhledna Hanse Kudlicha, která 

výrazně napomohla zviditelnění obce. Bylo však nutné toto provázat se společenskými 

aktivitami – setkávání se s  lidmi z Německa (Bavorska), Dolního Rakouska a sousedního 

Polska. Bylo nutné stále vyvíjet aktivní činnost v rámci DSO, MAS, Euroregionu aj. 

 

Se kterou obcí v rámci mikroregionu je nejlepší spolupráce? Se kterou obcí je 

spolupráce nejužší?  

 

Spolupráce byla dobrá, závisí na délce spolupráce (nový starosta se musí „rozkoukat“, 

mazákovi stačí pár informací a umí se rozhodnout). 

 

Uveďte největší nevýhody spolupráce v mikroregionu? 

 

Nevyjasnění si a neprojednání všech souvislostí spojených s chodem DSO. 

 

Závidíte něco sousední obci (obci v mikroregionu)? Chtěli byste mít Vámi zmíněnou 

činnost, budovu, spolek či jinou aktivitu v obci? 

 

Nezávidím. Z jiných aktivit, objektů apod. se lze poučit a pokud možno přiměřeně aplikovat ve 

vlastní obci. 

 

Jak se Vám daří přilákat do obce turisty? Vidíte v obci potenciál pro další rozvoj 

cestovního ruchu?   

 

Úvalno – jednoznačně pomocí Rozhledny Hanse Kudlicha. Území DSO MROPSZ není pro 

turistiku atraktivní. 

 

Jak vidíte budoucí vývoj ve Vaší obci? 

 

Obec pro klidný a spokojený život obyvatel s možností napojení se (kultura, zájmová činnost, 

vzdělávaní, pracovní příležitosti aj) na města Krnov, Opava, Ostrava s využitím příhraničního 

vlivu.
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Příloha č. 2:  Znaky a starostové obcí Mikroregionu Opavsko - Severozápad  

Obec Starosta (ka) Znak 

Bratříkovice Michal Volkmer - 

Brumovice Ing. František Kuča 

 

Hlavnice Bc. Aleš Salibor 

 

Holasovice Ing. Václav Volný 

 

Neplachovice Dana Schreierová 

 

Stěbořice Libor Volf 

 

Sosnová Jan Sedlák 

 

Velké Heraltice Jana Zechová 

 

Úvalno Ing. Radek Šimek 

 

Zdroj: [vlastní zpracování, znaky internetové stránky obcí]

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9tvyGAaQamlpOM&tbnid=enjUSKzCayNo0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coa_Czech_Town_Brumovice.svg&ei=C8g9UfTwKcWSswbsnYGICg&bvm=bv.43287494,d.Yms&psig=AFQjCNGXAC4C1tpUXMgWJ3iqzRlHlDCKZA&ust=1363089797195214
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8OBi0KahBbQwJM&tbnid=IuaDr_HFLE99wM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?zuj=553093&ei=b8g9Ud2JMcHLtQa4soCACA&bvm=bv.43287494,d.Yms&psig=AFQjCNG_N5qcXD2BluxB-Qy5C2zhTms7Wg&ust=1363089897995927
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ADpxU9x5rSIBMM&tbnid=opIiyqFE1JL0jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://rekos.psp.cz/detail-symbolu/id/c1fb8f5c-eeb6-4430-bfaf-a524dfb81ad9&ei=usg9UaT7MI_VsgaSyYCIBQ&bvm=bv.43287494,d.Yms&psig=AFQjCNHdnY7VWSdPiIfWSyg6Q5986Bh4VA&ust=1363089954035076
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kuC-5baXxm9d_M&tbnid=L7CZwkrpzOsxcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zsneplachovice.cz/&ei=_sg9UavzOsjBtAa614C4Bw&bvm=bv.43287494,d.Yms&psig=AFQjCNGTCVWqdsQdAGANTmv3Otnh_nppyA&ust=1363090037389106
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_Jo_u3mKXFfn_M&tbnid=K9PcuFYVkt8yoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.centrforward.wbs.cz/&ei=UMk9UaK-CcfHsgaSi4HIDw&bvm=bv.43287494,d.Yms&psig=AFQjCNGN5zpK45anmOlor7DBAmOnsMa4ZQ&ust=1363090119455530
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/%C3%9Avalno_znak.jpg
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Příloha č. 3: Prioritní osy Všestranné rozvojové strategie Mikroregionu Opavsko – Severozápad. 

 
Zdroj: [Studie Všestranného rozvoje Mikroregionu Opavsko – Severozápad, vlastní zpracování]
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Příloha č. 4: Počet obyvatel, přirozený přírůstek, saldo migrace, živě narození, zemřelí, 

  přistěhovalí, vystěhovali v Mikroregionu Opavsko – Severozápad (období 

  2006-2011). 

 

Počet obyvatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bratříkovice 163 156 148 147 146 161 

Brumovice 1 439 1 441 1 429 1 429 1 444 1 489 

Hlavnice 617 623 621 633 621 630 

Holasovice 898 1 360 1 384 1 377 1 392 1 377 

Neplachovice 898 917 918 925 927 935 

Sosnová - 410 420 426 426 410 

Stěbořice 1 360 1 368 1 370 1 387 1 387 1 399 

Úvalno 962 957 953 979 991 996 

Velké Heraltice 1 576 1 574 1 569 1 576 1 596 1 659 

Mikroregion 7 913 8 806 8 812 8 879 8 930 9 056 

 

Přirozený přírůstek 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bratříkovice 0 0 2 -1 -2 1 

Brumovice -4 -2 3 -2 3 5 

Hlavnice -2 6 8 7 1 3 

Holasovice -1 0 5 -2 -3 1 

Neplachovice 6 8 5 11 4 4 

Sosnová 0 -1 3 0 -3 -6 

Stěbořice 3 5 4 6 1 6 

Úvalno 0 -4 -4 2 7 7 

Velké Heraltice 6 1 -8 4 5 10 

Mikroregion 8 13 18 25 13 31 

 

Saldo migrace 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bratříkovice 3 -7 -10 0 1 -2 

Brumovice -10 4 -15 2 12 24 

Hlavnice 10 0 -10 5 -13 2 

Holasovice -3 2 19 -5 18 -3 

Neplachovice 6 11 -4 -4 -2 13 

Sosnová 2 -6 7 6 3 0 

Stěbořice 10 3 -2 11 -1 20 

Úvalno 23 -1 0 24 5 14 

Velké Heraltice -19 -3 3 3 15 20 

Mikroregion 22 3 -12 42 38 88 
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Živě narození 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bratříkovice 1 3 3 0 2 3 

Brumovice 11 13 17 17 19 12 

Hlavnice 4 7 11 7 4 9 

Holasovice 11 12 18 10 8 15 

Neplachovice 12 15 13 16 11 11 

Sosnová 3 3 4 6 5 0 

Stěbořice 13 18 15 17 12 17 

Úvalno 10 5 7 10 12 13 

Velké Heraltice 17 20 11 16 20 24 

Mikroregion 82 96 99 99 93 104 

 

Zemřelí 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bratříkovice 1 3 1 1 4 2 

Brumovice 15 15 14 19 16 7 

Hlavnice 6 1 3 0 3 6 

Holasovice 12 12 13 12 11 14 

Neplachovice 6 7 8 5 7 7 

Sosnová 3 4 1 6 8 6 

Stěbořice 10 13 11 11 11 11 

Úvalno 10 9 11 8 5 6 

Velké Heraltice 11 19 19 12 15 14 

Mikroregion 74 83 81 74 80 73 

 

Přistěhovalí 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bratříkovice 4 0 0 7 13 2 

Brumovice 33 30 34 29 39 51 

Hlavnice 14 15 16 17 4 14 

Holasovice 33 26 35 22 49 27 

Neplachovice 23 34 12 13 17 19 

Sosnová 9 8 13 8 13 11 

Stěbořice 27 27 13 22 23 35 

Úvalno 39 26 33 33 25 26 

Velké Heraltice 32 51 36 41 44 55 

Mikroregion 214 217 192 192 227 240 
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Vystěhovalí 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bratříkovice 1 7 10 7 12 4 

Brumovice 43 26 49 27 27 27 

Hlavnice 4 15 26 12 17 12 

Holasovice 36 24 16 27 31 30 

Neplachovice 17 23 16 17 19 6 

Sosnová 7 14 6 2 10 11 

Stěbořice 17 24 15 11 24 15 

Úvalno 16 27 33 9 20 12 

Velké Heraltice 51 54 33 38 29 35 

Mikroregion 192 214 204 150 189 152 

 

Zdroj: [data Český statistický úřad, vlastní zpracování, v roce 2006 nebyla obec Sosnová 

součástí Mikroregionu Opavsko - Severozápad]
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Příloha č. 5: Index stáří Mikroregionu Opavsko – Severozápad a jednotlivých obcí 

 

Index stáří 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bratříkovice 86,2 93,1 108,3 104,2 104,3 103,7 

Brumovice 79,8 84,8 86,9 88,5 83,9 82,3 

Hlavnice 56,1 61,0 58,3 62,3 71,3 73,7 

Holasovice 91,8 96,6 87,7 88,0 90,7 88,3 

Neplachovice 79,0 74,3 75,7 76,1 74,4 74,3 

Sosnová - 89,8 96,5 84,1 72,1 82,0 

Stěbořice 83,1 87,2 92,6 93,6 94,1 88,5 

Úvalno 67,1 78,3 83,8 84,4 84,3 86,4 

Velké Heraltice 88,5 86,5 87,8 97,5 94,9 88,5 

Mikroregion 78,9 83,5 86,4 86,5 85,5 85,3 

 
Zdroj: [data Český statistický úřad, vlastní zpracování, v roce 2006 nebyla obec Sosnová 

součástí Mikroregionu Opavsko - Severozápad]
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Příloha č. 6: Dotace z Moravskoslezského kraje, dotační program: Podpora obnovy a  

  rozvoje Moravskoslezského kraje (období 2006-2012) 

Název projektu Program 

Celkové 

uznatelné 

náklady 

projektu (Kč) 

Dotace (Kč) 

Podíl dotace 

na 

uznatelných 

nákladech  

Poradenství, podpora 

aktivit a propagace v 

Mikroregionu Opavsko 

severozápad 

Podpora obnovy a 

rozvoje venkova 

Moravskoslezského 

kraje 2012". 

372 000 203 400 54,68% 

Modernizace veřejných 

prostranství 

Mikroregionu Opavsko 
severozápad 

Podpora obnovy a 

rozvoje venkova 

Moravskoslezského 
kraje 2011". 

833 600 500 000 59,98% 

Poradenství pro rozvoj 
Mikroregionu Opavsko 

severozápad 

Podpora obnovy a 

rozvoje venkova 

Moravskoslezského 
kraje 2010". 

366 000 201 000 54,92% 

Herně-odpočinkové 

areály Mikroregionu 

Opavsko Severozápad 

Podpora obnovy a 

rozvoje venkova 
Moravskoslezského 

kraje 2010". 

834 000 498 000 59,71% 

Poradenství pro rozvoj 

venkovského 

Mikroregionu Opavsko 
severozápad 

Podpora obnovy a 

rozvoje venkova 

Moravskoslezského 
kraje 2009". 

365 000 200 200 54,85% 

Dětská hřiště v obcích 

Mikroregionu Opavsko 
severozápad 

Podpora obnovy a 

rozvoje venkova 

Moravskoslezského 

kraje 2009". 

834 00  500 000 59,95% 

Autobusové čekárny III. 

etapa 

Podpora obnovy a 

rozvoje venkova 

Moravskoslezského 
kraje 2008". 

841 000 500 000 59,45% 

Poradenství, konzultace a 

informace pro 

Mikroregion Opavsko 
severozápad 

Podpora obnovy a 

rozvoje venkova 

Moravskoslezského 
kraje 2008". 

304 000 165 000 54,28% 

Autobusové čekárny - 

II.etapa 

Podpora obnovy a 
rozvoje venkova 

Moravskoslezského 

kraje 2007". 

880 000 500 000 56,82% 

Poradenské služby v 

Mikroregionu Opavsko 

severozápad 

Podpora obnovy a 

rozvoje venkova 
Moravskoslezského 

kraje 2007". 

174 000 121 000 69,54% 

Autobusové čekárny - I. 

etapa 

Podpora obnovy a 
rozvoje venkova 

Moravskoslezského 

kraje 2006". 

717 000 500 000 69,74% 

Celkem 5 686 600 3 888 600 - 

Zdroj: [Moravskoslezský kraj – příjemci dotace, vlastní zpracování] 


