Teze projektu využití zámku ve Slezských Rudotlicích
(Projednáno zastupitelstvem obce 22.2.2006 usnesením č. 26/26/2006)
Cíl projektu:
Cílem projektu je nalézt využití pro kulturní nemovitou památku zapsanou v seznamu
památek pod č. ÚSKP 37783/8-172/1 a udržitelný rozvoj obce.
Využitím památky, která je znehodnocena nevhodnými stavebními úpravami v 70. letech
minulého století dojde k vytvoření multifunkčního centra pro kulturu, vzdělávání a cestovní
ruch. Také dojde ke snížení nezaměstnanosti v regionu.
Součástí projetku je poskytování komplexních služeb v oblasti sociální a v oblasti životního
prostředí na Osoblažsku, kde se nachází potenciál pro využití v cestovním ruchu a pro
zajištění udržitelného rozvoje celé oblasti Euroregionu Praděd a mikroregionu Krnovsko.
Obce, občanská sdružení, působící v oblasti (Obzor, Oblík a Královský stolec) a obecně
prospěšná společnost provozující úzkorozchodnou trať ve spolupráci s dalšími
podnikatelskými subjekty a státní správou regionu a kraje předpokládají účinnou spolupráci
v realizaci projektu.
Analýza:
Osoblažsko by se mohlo stát v oblasti cestovního ruchu významnou destinací jak pro
rodinnou turistiku, při využití stávajících cyklostezek vhodných pro rodiny s dětmi a
nenáročné turisty, tak i pro náročnější turisty.
V infrastruktuře služeb ale schází hlavně služby ubytovací, stravovací a ucelená nabídka
vyžití. Svou vysokou mírou nezaměstnanosti v oblasti, vzniklou útlumem zemědělství,
existuje potenciál možných poskytovatelů potřebných služeb při vytvoření příznivých
podmínek pro podnikání v této oblasti.
Objekt zámku ve Slezských Rudolticích i s přilehlými pozemky zámeckého parku vytváří
přirozené centrum Osoblažska.
Z historického hlediska tvořil zámek s parkem v druhé polovině 18. století významné
centrum tehdejší Evropy. Park byl natolik významný, že o něm píše ve Slávy dcera i Jan
Kollár, Albert Hodic (1706-1781) byl známou osobností slezské větve rodu Hodiců. Za jeho
vlastnictví panství vzkvétalo a zámek se stal známým po celé Evropě, na několik návštěv
přijel i pruský král Bedřich II., hostem na zámku byl údajně i francouzský filozof Voltaire.
Svým rozmařilým životem panství zadlužil a po jeho smrti byla většina majetku a staveb ze
zámeckého parku prodána na uhrazení dluhů.
Osoblažsko poválečným vývojem přišlo o obyvatele s kořeny k regionu a stalo se domovem
pro osídlence z mnoha koutů Moravy, Slovenska, Volyně i Řecka. Německy hovořící
obyvatelé zde žili ve většině již od 13. století. Osoblažsko bylo až do II. svět. války
prosperující oblastí, poválečný vývoj měl horší dopad na zdejší život než samotné válečné
události.
Navázáním na původní kořeny osídlenců se stane multikulturní oblastí, zcela v duchu
sjednocené Evropy.
Tyto všechny skutečnosti a jejich využití jsou zásadním faktorem pro úspěšnost celého
projektu.
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Využití objektu zámku, ostatních nemovitostí a zámeckého parku:
* sklepní prostory upravit a využít pro specifické kulturní akce komorního charakteru
* zámecká kaple - koncertní a výstavní síň
* přízemí zámku - obecní knihovna včetně veřejného internetu a audiovizuální učebnou
k přednáškám pro veřejnost a k využití pro občanská sdružení a jejich aktivity, byt pro
správce, výstavní prostory, turistická ubytovna pro nenáročné, řemeslné dílny,
restaurace a zázemí pro ubytování vyšší kvality v patře zámku
* patro zámku - ubytování vyšší kvality, případné využití jako penzionu pro seniory,
* půda zámku - netradiční sezonní ubytování
* zámecký park - úpravami přiblížit zašlou slávu (spíše formou naučné stezky), ponechat jako
sportoviště a místo k relaxaci, využití rybníku k rybolovu
* zámecká sýpka - využít jako zázemí pro sportoviště a TJ Sl. Rudoltice
I. kultura
I.1 Vytvoření nových tradicí s mezinárodní účast
* koncerty duchovní a folkové hudby (navázat na tradici kapely hr. Hoditze, vyzdvihnout
působení Karla Ditricha z Düttersdorfu)
* přehlídky pěveckých a tanečních souborů
* divadelní přehlídky
* výtvarné výstavy, stálá expozice uměleckých škol
* plenéry výtvarných umělců
* muzeum obcí Osoblažska ve spolupráci s česko-německým krajanským spolkem
(osoblažská krajka, úzkorozchodná trať, zaniklé obce a osady......)
* stálá expozice osudů volyňských Čechů, řeckých osídlenců
* stálá expozice prusko-rakouských válek
* vytvoření turistických balíčků pro ubytované (historických, sakrálních, loveckých
a rybářských, turistických, cykloturistických a pod.)
II. vzdělávání
II.1 knihovna a veřejný internet
* internetový a počítačový kurs pro děti, mládež a seniory
* klubová činnost žen s cílem zvýšení ekonomické a sociální soběstačnosti
* rekvalifikační kursy ve spolupráci s úřadem práce
* prostory pro vzdělávací služby členům samospráv, podnikatelům a jejich zaměstnancům
* databáze historických a sakrálních objektů včetně kulturních památek regionálního
významu
* prezentace historie jednotlivých obcí regionu s důrazem na jedinečnost multikulturní
společnosti v důsledku poválečného osídlení
* prezentace negativních důsledků socializace vesnice v regionu
II.2 audiovizuální učebna
* ve spolupráci s vysokými školami vytvořit centrum pro celoživotní vzdělávání
* vzdělávání v oblasti cestovního ruchu, agroturistiky, kongresové a speciální turistiky
(myslivost, rybářství apod.)
* vzdělávání v oblasti ekologie a životního stylu
* malé evropské centrum - v rámci EU
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II.3 dílny uměleckých řemesel
* výuka tradičních regionálních řemesel - osoblažská krajka
* prostor pro prezentaci uměleckých řemesel
III. cestovní ruch
III.1 kongresová turistika
* mezinárodní společnosti
* podnikatelské subjekty
* vysoké školy a univerzity
* občanská sdružení
* informační centrum
III.2 turistické produkty
* pobytové - např. historické
* turistické, cykloturiskticé
* sakrální turistika
* lovecké a rybářské
* technické - úzkorozchodná trať
III.3 organizace CR a využívání ubytovacích kapacit
* speciální aktivity ve spolupráci s rybářskými a mysliveckými spolky
* cestovní kanceláře i jednotlivci poskytující služby ve venkovské turistice
* orientace na polské turisty a potomky odsunutých obyvatel
* vytvoření vlastní CK
IV. životní prostředí
* revitalizovat pozemky zámeckého parku včetně rybníka
* zrušení objektů (stará zátěž - zázemí TJ) v zámeckém parku
* rekonstrukce objektu zámecké sýpky a její využití jako zázemí pro TJ
* vyřešení vytápění objektu ekologickým způsobem - pilotní projekt v regionu ?
* vyřešení nakládání s odpadními vodami (nezatěžující životní prostředí)
V. teze postupu a realizace projektu
V.1 zpracování SWOT analýzy a studie proveditelnosti projektu
V.2 projednání teze projektu
* v orgánech obcí regionu
* ve státní správě (odbor regionálního rozvoje MěÚ Krnov, KÚ MSK)
* na odborech životního prostředí
* s občanskými sdruženími působícími v regionu (Oblík, Obzor, Královský stolec, Duha...)
* s podnikatelskými subjekty regionu
* s případnými partnery v Polsku a s krajanskými spolky (česko-německé)
V.3 realizaci projektu rozložit do samostatných celků a navazujících etap
* zpracování jednotlivých projektů
* zpracování studií proveditelnosti projektů
* zpracování historicky-stavebního průzkumu nemovité památky (NPÚ Ostrava)
* zpracování projektové dokumentace jednotlivých etap
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* realizace jednotlivých etap
Závěr
Teze projektu vychází z vlastní anylýzy současného stavu na Osoblažsku ve všech
členitostech infrastruktury, s využitím i jiných pramenů a skutečné znalosti života a potřeb
obyvatel regionu.
Osoblažsko má šanci stát se významnou destinací cestovního ruchu také díky nepříliš
poškozenému životnímu prostředí. Skýtá jedinečnou příležitost pro investory v cestovním
ruchu a pro podnikání ve službách.

SWOT ANALÝZA

Silné stránky-současný stav

Možný přínos-využití

* objekt zámku a většina pozemků v majetku
obce
* nepoškozené životní prostředí
* úzkorozchodná trať procházející obcí
* historie rodu Hoditzů
* existující síť cyklostezek
* přirozené centrum Osoblažska
* blízkost hranice s Polskem

* rychlý proces realizace
* vysoký zájem o pobyt
* atraktivní pro nabídku turistům
* prezentace formou pobytových produktů
* okamžité využití v nabídce
* hvězdicové nabídky pro ubytované
* potenciální zákazníci z Polska

Slabé stránky-současný stav

Řešení

* nízká úroveň cestovního ruchu
* nízké povědomí o rodu Hoditzů
* nedostatečná infrastruktura CR
* nízký vztah místních obyvatel k regionu

* vyšší propagace regionu všemi možnými
prostředky (Czechtourist apod.)
* využití existujících prací historiků
* podpora pro podnikání v oblasti CR
* vytvoření vhodných podmínek pro podnikání
v oblasti CR

Příležitosti-současný stav

Způsob využití

* vysoká nezaměstnanost v regionu
* zvyšující se zájem o netradiční oblasti
a netradiční způsob trávení volného času
* vysoký potenciál turistů z Polska

* prostor pro vytváření prac. příležitostí v CR
* zapojení všech obcí regionu, OS, NO
* dostatečně zajímavá nabídka

Hrozby-možné riziko

Eliminace hrozby

* nedostatek financí k realizaci
* nezájem o možnost podnikání v CR

* využití dotací ze všech zdrojů, zapojení investorů
* pobídky formou nízkých pronájmů, zapojení
okolních obcí, NO, OS, ÚP Bruntál
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