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Zápis z pracovní skupiny Obyvatelstvo a sociální infrastruktura 
ze dne 12.11.2013 konané od 16:00 hod. 

 
Přítomni: Pavla Krbálková, Zuzana Popová, František Kopecký, Vladimír Juračka, Jaroslav Machanec, 
Vlasta Zapatová, David Hawiger, Filip Konečný, Jaroslav Šindler, Roman Hynčica, Lubomír Dostál, 
Marta Koubková, Vladimíra Kubešová, Zdeněk Lév, Radomír Šidleja, dle prezenční listiny. 
 
Úvod: přivítání účastníků a poděkování za účast, objasnění účelu a potřeby zpracování Strategie 
rozvoje regionu Hranicko 2014-2020, vysvětlení pojmu „komunitně vedený místní rozvoj“. Hlavním 
cílem jednání bude zpracování SWOT analýzy za pracovní skupinu Obyvatelstvo a sociální 
infrastruktura. 
 
Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko pro období 2014-2020 probíhá podle metodiky 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro tvorbu Komunitně vedeného místního rozvoje. 
 
Partneři:  MAS, HRA, město Hranice, Mikroregion Záhoran, Mikroregion Hranicko 
 
Práce na přípravě Strategie: 

- dotazníkové (anketní) šetření – proběhlo v prosinci a lednu 2013 s názvem „Jak se daří, co se 
líbí, kde to skřípe, co tu chybí“, výstupem je Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření 
obyvatel Hranicka. 

- řízené rozhovory se starosty obcí – proběhly v průběhu června až října 2013. Jsou zpracovány 
za všechny obce do tabulek, požadavky a potřeby jednotlivých obcí jsou specifické, tento 
výstup nelze unifikovat. 

- pracovní skupiny – proběhnou v měsíci listopadu (12.11.2013: PS Obyvatelstvo a sociální 
infrastruktura, 19.11.2013: PS Životní prostředí a technická infrastruktura, 26.11.2013: PS 
Ekonomický rozvoj) a výstupem budou SWOT analýzy za jednotlivé oblasti. 

- veřejné projednání – proběhne 10.12.2013 od 16:00 hod. v Divadle Stará střelnice. 
 

Program: 
1. Představení výsledků Souhrnné zprávy z  dotazníkového šetření – zpráva je veřejně dostupná 

na webových stránkách MAS Rozvojové partnerství a města Hranice. (Připomínka V. Juračka: 
Průzkum/vzorek nezachycuje celé veřejné mínění. Jedná se spíše o anketní než dotazníkové 
šetření. Odpověď F. Kopeckého:  Jedná se o reprezentativní vzorek jako jednoho z podkladů 
pro přípravu strategie a o potvrzení hypotéz, co nám v regionu chybí.) 

2. Krátké představení výsledků řízených rozhovorů se starosty obcí ORP Hranice. 
3. Tvorba SWOT analýzy v rámci oblast Obyvatelstvo a sociální infrastruktura. 
4. Diskuze. 

 
Připomínky ke tvorbě Strategie: 

1. Zajištění integrovaného přístupu a spolupráce při podávání žádostí o dotace. 
2. Strategie by měla mít vyšší cíl než jen získávat dotace/finanční prostředky z EU, začlenění 

priorit strategie do rozvoje obcí. Zajistit, aby obce převzaly výsledky strategie do svých 
komunitních plánů rozvoje (F. Konečný). Reakce: Toto nelze obcím nařídit, je to dobrovolné, 
ale Strategie a plány rozvoje by měly být v souladu. 

3. Základní školy neměly pro období 2007-2013 své vlastní projektové manažery, nedokázaly 
proto dostatečně čerpat dotace z personálního, časového a finančního hlediska (D. Hawiger). 
Z tohoto důvodu kladně hodnotí existenci Hranické rozvojové agentury. 

4. Doporučení pracovat s demografickou studií: např. 40 dětí se nedostalo v Hranicích do MŠ (F. 
Konečný). 

5. Neexistence praxe svazkového školství. 
Zapsala: Z. Popová 
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NAVRŽENÁ SWOT ANALÝZA 
 
Oblast: OBYVATELSTVO A SOCIÁLNÍ INFRASTUKTURA 
 
Silné stránky: 

- Stabilní síť základních škol 
- Dostupnost a široká nabídka středních škol vč. specializovaných 
- Existence Nemocnice Hranice a dostatečná síť zdravotnických zařízení v regionu 
- Existence Klubu seniorů v Hranicích 
- Existence azylových domů (Drahotuše, Slavíč) 
- Plošný zákaz provozování výherních automatů od 2015 v Hranicích a dalších obcích 
- Existence městského kulturního zařízení, Divadlo Stará střelnice 
- Velké množství a široká nabídka kulturních akcí 
- Existence fungujících rozvojových organizací v regionu   
- Spokojenost občanů s bezpečností v obcích 
- Bohatý spolkový život 
- Existence regionálních médií 

 
Slabé stránky: 

- Nedostačující kapacita Domova seniorů Hranice 
- Neexistence denního stacionáře pro seniory za účelem trávení volného času  
- Nedostačující kapacita, nabídka a síť zařízení pro seniory v obcích (domovy seniorů, domy 

s pečovatelskou službou, zařízení pro aktivní trávení volného času) 
- Neexistence startovacího a sociálního bydlení pro sociálně vyloučené  
- Absence koordinace termínů konání kulturních akcí  
- Nedostačující marketing a propagace menších kulturních a sportovních akcí 
- Špatný technický stav některých kulturních zařízení pro konání větších akcí (např. Sokolovna 

v Hranicích) 
- Neexistence vhodného zařízení v regionu pro školy v přírodě, letní tábory  
- Neexistence demografické studie regionu 
- Aktuální nedostatečná kapacita mateřských škol především v Hranicích  

 
Příležitosti: 

- Možnost existence sociálního družstva vyplývajícího z nového občanského zákoníku, které by 
doplňovalo činnost charity v oblasti péče o seniory  

- Zacílení dotačních titulů na podporu aktivit pro trávení volného času dětí a seniorů (výchova 
animátorů) 

- Solidarita společnosti vůči potřebným (sbírky, dobrovolnická činnost, charita, DMS) 
 
Hrozby: 

- „optimalizace“ základního školství dle MŠMT (riziko zániku venkovských ZŠ i MŠ) 
- nestabilní financování a riziko zániku nemocnice  
- vysoký věk praktických lékařů a stomatologů  
- Stárnutí populace 
- Slabá podpora zajištění sociálních služeb ze strany státu vč. rodinné péče 
- Vzrůstající ohrožení sociálním vyloučením (bezdomovci už i v menších obcích, finanční 

negramotnost) 
- Ztráta motivace osob dobrovolně pracujících ve spolcích a sociálních službách  
- Rušení pošt, stavebních úřadů 
- Stagnace rozvoje na Potštátsku 

 


