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1. Předmluva
Strategický plán rozvoje obce je živý dokument vycházející z Územního
plánu (dále UP) a z aktuálních potřeb obyvatel obce. Je souhrnem
informací, jehož cílem není definovat konstantní řešení, ale nabízet
informace v širším kontextu, které slouží k nalezení řešení. Řešení, jehož
cílem je zajistit rozvoj obce.
Strategický plán 2015-2025 stanovuje strategická témata obce na zvolené
období formou konkrétních projektů se specifikací jejich realizace a návaznosti
na ostatní projekty, vytváří časovou osu určenou k postupnému naplňování
cílů obce za účelem funkčního, finančně návazného časového plánu, který
povede k uspokojení potřeb místního obyvatelstva a bude vytvářet i podmínky
pro příliv nového obyvatelstva do obce za účelem dlouhodobého života v obci,
za účelem vytváření nových pracovních příležitostí, podnikání a rozličných
způsobů relaxace.
Strategický plán má přispět při řešení konkrétních rozvojových projektů,
má ctít priority potřeb obce, a vést k ekonomickému a územnímu rozvoji.
Těmito postoji pak vede i ke zvýšení kvality života jeho občanů. Do celého
plánu
zasahuje
propojení
soukromého, obecního, podnikatelského
partnerství. Tímto propojením se zajišťuje i lepší financovatelnost projektů.

2. Geografická poloha obce
Obec Rusín tvoří tři místní části:
- Rusín
- Hrozová
- Matějovice

Obec Rusín sousedí na severovýchodě, východě a jihu s Polskem (gmina
Głubczyce), na západě se Slezskými Rudolticemi a na severozápadě s
Bohušovem. Od okresního města Bruntál je vzdálena 32 km a od krajského
města Ostrava 60 km.
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Geomorfologicky patří Rusín k provincii Středoevropská nížina, subprovincii
Středopolské nížiny, oblasti Slezská nížina (geomorfologický celek Opavská
pahorkatina, podcelek Osoblažská nížina); jen nejzápadnější část (Hrozová patří
k provincii Česká vysočina, subprovincii Krkonošsko-jesenické (Sudetské),
oblasti Jesenické (Východosudetské) (geomorfologický celek Zlatohorská
vrchovina, podcelek Jindřichovská pahorkatina). Nejvyšším bodem je Rusínský
kopec nad vsí (314 m n. m.).
Území Rusína patří do povodí Odry, resp. řeky Osoblahy. Hlavním tokem obce
je potok Hrozová (polsky potok Grozowy, tekoucí přibližně z jihu na sever, který
dále pokračuje do Bohušova, kde ústí do Osoblahy. Potok Hrozová tvoří v
nejjižnější části obce také státní hranici a posléze hranici katastrů místních částí
Rusín a Hrozová. V poli za Rusínem pramení též Matějovický potok (polsky
Maciejowicki Potok), který dále protéká osadou Kwiatoniów na území Polska a
opět na českém území Matějovicemi, načež se vlévá do Hrozové.

3. Obyvatelstvo
Hustota zalidnění Osoblažského výběžku je velmi nízká – 36 obyv./km2,
což je přibližně šestina hustoty zalidnění celého Moravskoslezského kraje
(230 obyv./km2) a zhruba čtvrtinová hodnota hustoty zalidnění České
republiky (133 obyv./km2). Počet obyvatel obce Rusín v letech 2007 – 2014
má vzrůstající vývoj a pohyboval se mezi 134 - 150 obyvateli. Při zkoumání
věkové struktury obyvatel obce lze konstatovat, že dochází ke stárnutí populace
v důsledku sníženi porodnosti, podobně jako v cele ČR od začátku 90. let
minulého století, a zvyšování podílu obyvatel v poproduktivním věku (do 65).
Mění se tak zejména věková skladba obyvatel, kdy podíl dětské populace (0-14
let) bude stagnovat a bude narůstat podíl nejstarší skupiny obyvatelstva (65+).
Tyto změny mohou způsobit problémy s naplněnosti vzdělávacích zařízení
pro děti a mládež na jedné straně, a problémy s nedostatečnou
kapacitou sociálních služeb pro seniory na straně druhé.
Tabulka č.1 Vývoj počtu obyvatel
2007
Počet obyvatel
134
Zdroj: Český statistický úřad

2008
131

2009
127

2010
130
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2011
146

2012
148

2013
145

2014
150

Tab. č. 2: Vývoj počtu obyvatelstva podle věkové struktury (k 31.12.)
Počet
obyvatel
celkem
134
131
127
130
146
148
145
150

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

v tom podle
pohlaví
muži
ženy
73
61
73
58
69
58
70
60
80
66
80
68
76
69
77
73

v tom ve věku (let)
0-14
10
11
11
12
17
18
16
18

15-64 65 a více
102
22
96
24
91
25
90
28
97
32
97
33
95
34
95
37

Průměrný
věk
43,3
44,1
44,6
44,6
44,0
43,9
44,2
44,4

Zdroj: Český statistický úřad

4. DOPRAVA
4.1.Silniční doprava
Hlavními silničními tahy v obci a okolí, které jsou rozhodující pro jeho
dopravní dostupnost, jsou následující komunikace:






Silnice č. III/45814 Hrozová
Silnice č. III/45816 Hrozová – Rusín
Silnice č. III/45817 Rusín
Silnice č. III/45818 Rusín – Matějovice
Silnice č. III/45821 Matějovice

Obec Rusín tvoří jihovýchodní průjezdovou část mikroregionu Osoblažska a
dále spojnici ke státním hranicím s Polskem. K trvalému nárůstu zatížení
dopravou přispívá cestování místních obyvatel každodenně za prací do Krnova a
okolí. Dále dochází k nárůstu dopravního zatížení zejména během žní, řepných
kampaní i následných prací v zemědělství.
Automobilová doprava v obci nezpůsobuje významné problémy v provozu i při
odstavování vozidel. V rámci statické dopravy není nedostatek parkovacích
míst. Technický stav předmětných komunikací je špatný bez významnějších
investic ze strany jejich správce.
Intenzita silniční dopravy nebyla v obci doposud sčítána.
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4.2.Veřejná doprava
Obec má veřejnou dopravní obslužnost zajištěnou autobusovou dopravou,
kterou zajišťuje Osoblažská dopravní společnost s.r.o.. Systém je začleněný do
integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje.
4.3.Cyklistická a pěší doprava
Nachází se zde cyklistické stezky a turistické trasy místního významu. Vzhledem
k poloze a charakteru mikroregionu je cyklistická doprava rozvinutá. Tento
jev může ovlivnit jak kulturu, tak podnikání a rozvoj turistického ruchu. Přesto
má obec ještě významný potenciál v rozvoji cyklodopravy vzhledem k osídlení,
malé členitosti terénu a turistické atraktivitě prostředí.

5. Technická infrastruktura
5.1.Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení v obci je po celkové rekonstrukci, která byla provedena
v roce 2015. Veškeré svítidla byly vyměněny za LED technologii. Tato
rekonstrukce byla financována z vlastních zdrojů obce.
5.2. Rozhlas
Obecní rozhlas je rozveden pouze v centrální části obce Rusín. Do budoucna se
uvažuje o jeho celkové rekonstrukci s jeho rozšířením i do dalších místních
částí.
5.3. Zásobování vodou
Všechny tři místní části obce jsou napojeny na centrální vodovod, který
zásobuje velkou část osoblažského regionu a je provozován spolkem VODA –
svazek obcí sídlícím v Třemešné. Vodovod je z velké části nově vybudován.
V případě přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu bude nutno
zásobovat obyvatele obce z cisteren nebo jiných mobilních zařízení.
5.4. Zásobování plynem
Zemní plyn není v obci rozveden.
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5.5. Zásobování elektrickou energií
Zásobování elektrickou energií obce zajišťuje energetická společnost ČEZ, a.s.
5.6. Odkanalizování
V obci Rusín je veřejná kanalizační síť částečně vybudována. Rozvoj kanalizační
sítě je dán Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, ve
kterém se ve výhledu do roku 2015 uvádí, že čištění odpadních vod z
jednotlivých objektů bude nadále zajištěno v žumpách, domovních čistírnách
odpadních vod či v 3-komorových biologických septicích s následných
dočištěním v pískovém filtru, které jsou zaústěny do stávající kanalizace či
povrchových příkopů případně trativodů, kterými předčištěné odpadní vody
odtékají spolu se srážkovými vodami do recipientu. Na území obce se nenachází
žádný větší producent odpadních vod.
Stávající kanalizace o profilu DN 300 odvádí odpadní vody z bytových domů
v části Rusín a je vyústěna do centrální jímky, která se nachází před již
zmiňovanými domy.
V centrální části obce Rusín je vybudována dešťová kanalizace o profilu DN 600
a z části DN 300, která je ovšem v havarijním stavu.
Vedení obce v blízké budoucnosti zamýšlí vybudovat v obci kanalizaci, která
bude zakončena čistírnou odpadních vod samostatnou pro Rusín a
samostatnou pro Hrozovou. Část Matějovice zůstane řešena pomocí septiků,
přičemž odpady budou vyváženy a následně likvidovány v nově vybudovaných
čistírnách odpadních vod.
5.6. Zásobování teplem
Zásobování teplem je v obci zajištěno individuálními zdroji. V některých
bytových domech jsou zřízeny kotelny pro centrální vytápění. Do budoucna se
nároky na vytápění budou postupně snižovat v důsledku zlepšování tepelněizolačních vlastností budov. V plánu je revitalizace a zateplování bytových
domů, včetně výstavby kotelen pro centrální vytápění ve zbývajících budovách.
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6. Služby v obci
V obci Rusín je provozován obchod s potravinami a dále pak pod vedením obce
je provozováno pohostinství, které se nachází v prostorách budovy obecního
úřadu.
V obci nejsou žádné ubytovací kapacity pro návštěvníky obce a turisty.

7. Občanská vybavenost
 vzdělávací zařízení (školy a školská zařízení)
 zařízení sociální péče
 zařízení zdravotní péče
7.1.Vzdělávací zařízení
Obec nemá zřízenou vlastní mateřskou školku. Pro potřeby obce jsou
k dispozici zařízení v Bohušově a Slezských Rudolticích, které mají dostatečnou
kapacitu.
7.2.Základní školy
Základní školy jsou v obcích Osoblaha a Město Albrechtice.
7.3.Střední školy
Na území obce se nenachází střední škola.
7.4.Mimoškolní organizace
Na území obce se nenachází mimoškolní organizace zajišťující vzdělávání.
Základní školy v Osoblaze a ve Městě Albrechticích zajišťují pravidelné aktivity v
zájmových kroužcích a klubech určených pro děti a mládež. K částečnému vyžití
dětí přispívá kulturní komise působící pod vedením obecního úřadu a TJ Rusín,
které organizují sportovní a společenské akce.
Dalším subjektem, který napomáhá ke kulturnímu vyžití obyvatel obce je
občanské sdružení Královský stolec, které pořádá kulturní a společenské akce
jako např. výroba tradiční paličkované krajky, výroba pletených košíků,
koncerty v místním kostele a mnoho jiných.
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7.5.Zdravotnická zařízení
Nejvýznamnější zdravotnické zařízení, které se nachází na území Osoblažského
regionu, je Nemocnice Město Albrechtice, která je součástí Sdruženého
zdravotnického zařízení Krnov, příspěvkové organizace. V samotném Městě
Albrechtice se nachází Oddělení ošetřovatelské péče, které zabezpečuje
všechny ošetřovatelské výkony na základě lékařské indikace. Dále se zde
nachází léčebna dlouhodobě nemocných a také nová rehabilitační ambulance
pro pacienty s poruchami pohybového aparátu i pro klienty k preventivní
rehabilitaci pro zlepšení zdravotního stavu. Obyvatelé obce mohou v
případě nouze a v naléhavých případech využívat služeb rychlé záchranné
služby, která má stanoviště ve Městě Albrechtice a v případě potřeby
dokáže zabezpečit a garantovat dojezdové časy pro území celého Osoblažska.
Běžná lékařská péče je zajištěna ordinací praktického lékaře ve městě Osoblaha
a dále ordinací téhož lékaře ve Slezských Rudolticích.
Domácí péči u pacientů a seniorů, včetně rozvozů obědů zabezpečuje na území
obce Charita Krnov.

8. Kultura, sport a cestovní ruch
8.1. Kultura
Obec má k dispozici kulturní sál, ve kterém pořádá a i v budoucnu zamýšlí
pořádat nejrůznější kulturní akce (např. obecní ples, Mikulášské nadílky,
Silvestrovské zábavy aj.).
8.2. Cestovní ruch, památky a zajímavosti
V obci je nadprůměrné zastoupení zeleně a lesních porostů se zajímavou
faunou a flórou. V jejím katastru se také nachází kopec Klobouk, na kterém je
nově vystavěná kaple, která se stala největší dominantou obce. Každoročně se
zde koná Česko – polská pouť.
V místní části Matějovice se nachází Matějovická jeskyně.
V části Hrozová stojí za zmínku kostel sv. Michaela Archanděla, kde byly v roce
2015 dokončeny práce na odkrytých freskách z pol. 14 století. Venkovská
turistika představuje ideální způsob trávení volného času v přírodě, zvláště
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pro obyvatele průmyslových center. Lidé s velkým pracovním nasazením v
dnešní době potřebují odpočívat především v příjemném prostředí přírody.
Největším lákadlem v okolí obce je rozmanitá členitá krajina a široká síť
turistických i cyklistických tras.
8.3. Cykloturistika
Obec má stejně jako celé Osoblažsko, předpoklad k rozvoji cestovního ruchu.
Obcí prochází cyklotrasa „Osoblažsko –dálková cyklotrasa 3“:
Třemešná - Liptaň - Bučávka - Nový Les - Slezské Rudoltice - Hrozová - Rusín
- Matějovice - Bohušov - Dolní Povelice - Dívčí Hrad - Liptaň – Třemešná
8.4.Sportovní aktivity
Ke kulturním a sportovním aktivitám je připraven nově zrekonstruován
víceúčelový sportovní areál navazující na fotbalové hřiště, kde se pořádají
pravidelné sportovní, kulturní a společenské akce.
V okolí najdeme i několik dalších sportovních areálů různého zaměření:
 V Osoblaze se nachází koupaliště, tenisové kurty, hřiště pro kopanou,
volejbalové hřiště a otevřené prostranství, na němž se pořádají různé
kulturní akce
 V Bohušově, Beach volejbalové hřiště, tenisové kurty a fotbalové hřiště
 ve Městě Albrechticích, sportovní hala ZŠ Města Albrechtice, městské
koupaliště s venkovními bazény

9. Ekonomika a trh práce
Mezi největší ekonomické problémy obyvatel obce patří především vysoká
nezaměstnanost, která je z velké části tvořena nezaměstnaností dlouhodobou,
stejně jako i v dalších oblastech celého Osoblažského výběžku. Dalším velice
důležitým problémem je nízká mzdová a vzdělanostní úroveň obyvatelstva.
Mladí lidé, kteří jsou vzdělaní středoškolsky a vysokoškolsky v této lokalitě
uplatnění nenalézají a proto je pravděpodobné, že budou nuceni opouštět
obec z pracovních důvodů, neboť zde nejsou vytvořeny podmínky pro
jejich uplatnění na trhu práce. Tito lidé pak pravděpodobně opustí region
Osoblažska a přesunou se do větších měst mimo okres.
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Největším zaměstnavatelem je farma soukromého zemědělce p. Říhy, která se
zabývá nejen zemědělskou pěstební činností, ale provozuje nově vybudovanou
Bioplynovou stanici, na kterou je do budoucna plánováno navázat s dalšími
podnikatelskými aktivitami ( chov ryb a další). A bude zde zřejmě potřeba
vytvořit nové pracovní pozice.
K dalším zaměstnavatelům patří soukromě hospodařící zemědělci a několik
živnostníků zabývajících se strojírenskou výrobou, obchodní činností nebo
podnikajících ve stavebnictví. Tyto subjekty ovšem nezaměstnávají větší počet
obyvatel. A to jak obyvatele z místních katastrů, tak ani ze sousedních obcí.
Podnikání jako takové nemá vzrůstající tendenci.
Významný podíl na zaměstnanosti má zaměstnávání obyvatel v produktivním
věku za účasti obce.
9.1.Rizika ovlivňující rozvoj












Dlouhodobě nízký počet obyvatel.
Dlouhodobě záporný celkový přírůstek obyvatel.
Periferní poloha v rámci Moravskoslezského kraje i celé ČR.
Dlouhodobě relativně zaostalý region se všemi vyplývajícími sociálně
ekonomickými důsledky.
Odvětvová struktura mikroregionu je založena především na zemědělství,
řemeslnictví a maloobchodu.
Podprůměrná míra podnikatelské aktivity obyvatelstva.
Nízká mzdová úroveň obyvatelstva.
Nízká vzdělanostní úroveň obyvatelstva způsobená odlivem vysokoškolsky
vzdělaného obyvatelstva.
Špatný technický stav místních komunikací.
Chybějící kanalizační síť.
Chybějící plynofikace.

9.2.Faktory umožňující potencionální rozvoj





Dostatečná kapacita zdroje i rozvodu pitné vody.
Čisté a klidné životní prostředí.
Rozšíření cestovního ruchu a spolupráce s polskou stranou.
Obnova a udržování pro turisty zajímavých míst.
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 Aktivní samospráva obce.
 Atraktivní poloha z hlediska cestovního ruchu a rekreace.
 Autobusová doprava je plně integrována.
 Rozsáhlá síť cyklostezek s napojením na trasy v Polsku.
9.3.Klíčové kroky pro potencionální rozvoj








Oprava a rekonstrukce místních komunikací.
Udržení dopravní obslužnosti.
Rozvoj podnikání a služeb.
Hledání subjektů pro zřízení nových pracovních příležitostí.
Zajištění ambulantních i terénních sociálních služeb včetně poradenství.
Spolupráce s obcemi v rámci mikroregionů Osoblažsko a Krnovsko.
Vybudování kanalizace a na ní navazující ČOV.

10. Strategické témata
 Podnikání
 Lidé
 Území
Koresponduje se strategickými dokumenty Mikroregionu-Sdružení obcí
Osoblažska a MAS Krnovsko, o.p.s.

11. Návrhová část strategického plánu
11.1.Nové strategické projekty
Plán investičních akcí na období 2015-2025 je nedílnou přílohou Strategického
plánu rozvoje obce Rusín. Označen jako „přílohač.1“. Tato část se bude
průběžně aktualizovat a budou vytvářeny Projektové listy vždy k danému
projektu.
11.2.Další strategické projekty – volné projektové listy
Volné projektové listy bude možné vyplnit kdykoli v průběhu platnosti
dokumentu. Označeny jako „přílohač.2“.
strana -12-

12. Realizační část strategického plánu
Zajištění aktualizace, doplnění a změny prioritních projektů zajišťuje
Zastupitelstvo obce Rusín v závislosti na ekonomických ukazatelích státu a
možnostech obce.
12.1.Postup realizace strategického plánu
Strategický plán bude realizován postupně dle přiložených prioritních
zájmů na základě předem zpracovaných projektových listů. Jednotlivé priority
jsou řazeny podle důležitosti pro rozvoj obce. Za realizaci vybraných priorit
obce zodpovídá starosta a místostarosta obce.
12.2. Monitorování a přezkoumání strategického plánu
Bude se provádět minimálně jednou za dva roky, po přijetí tohoto dokumentu
zastupitelstvem obce Rusín.

13. Závěr
Strategický plán rozvoje obce Rusín pro období 2015 – 2025 byl připraven pro
potřeby obce. Do jeho tvorby byli zapojeni představitelé vedení obce, občané i
zástupci sdružení aktivních na území obce. Cílem při vytváření tohoto
dokumentu bylo vytýčit priority rozvoje obce a následně využívat tento
Strategický plán pro plnění úkolů vycházejících z tohoto dokumentu.

Zpracoval v 11/2015 Radek Bezděčík

Strategický plán rozvoje obce Rusín byl schválen na veřejném zasedání ZO Rusín
dne 9.12.2015 usnesením č.7/2015 bod č.95 .
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Přílohač.1

Plán investičních akcí obce Rusín
pro období 2015 – 2025
Název investice

období

Realizace výstavby
dětského hřiště a klidové
zóny pro seniory
Rekonstrukce budovy
obecního úřadu
Výstavba kotelen pro ÚT
v bytových domech
Vypracování projektové
dokumentace pro ČOV
Vypracování projektové
dokumentace pro kanalizaci
Vypracování projektové
dokumentace pro chodníky
Realizace výstavby
kanalizace
Realizace výstavby ČOV

2015 - 2018

Realizace výstavby chodníků

2018 - 2022

Revitalizace bytových domů

2018 - 2025

Vypracování projektové
dokumentace pro doplnění
zeleně
Výsadba a doplnění zeleně

2015 - 2018

Rekonstrukce obecního
rozhlasu

2015 - 2020

2015 - 2020
2015 - 2018
2015 - 2018
2015 - 2018
2015 - 2018
2018 - 2022
2018 - 2022

2015 - 2020

Předpokládaná částka

Příloha č.2

Projektový list Rusín - vzor
Název projektu
Stručný popis projektu

Časový harmonogram
projektu

Předpokládané náklady
projektu v Kč

Z toho investiční náklady
v Kč

Z toho neinvestiční náklady
v Kč

V Rusíně dne: ………………………………..

Zpracoval: …………………………………….

