èíslo 01/záøí 2005

BÌLOTÍN, BÝŠKOVICE, ÈERNOTÍN, DOLNÍ TÌŠICE, HRANICE, HORNÍ TÌŠICE, HORNÍ ÚJEZD, HUSTOPEÈE NAD
BEÈVOU, KLOKOÈÍ, MALHOTICE, MILOTICE NAD BEÈVOU, OPATOVICE, PARTUTOVICE POLOM, POTŠTÁT,
PROVODOVICE, RADÍKOV, ROUSKÉ, SKALIÈKA, STØÍTEŽ NAD LUDINOU, ÚSTÍ, VŠECHOVICE, ZÁMRSKY

„Za úspìch považuji
stmelení obcí
a snahu o spolupráci”
Rozhovor s pøedsedou Mikroregionu
Hranicko Antonínem Horníkem
Jaký vidíte smysl sdružování obcí na
Hranicku?
Starostové ani samostatné obce nemohou žít izolovanì. Cítí potøebu navzájem
komunikovat, spolupracovat a zapojovat
se do spoleèných projektù a dotaèních
titulù. Proto se obce navzájem sdružují za
tímto úèelem zcela dobrovolnì.
Mùžete nám struènì popsat jak vlastnì
mikroregion funguje?
Mikroregion má stanovy, kterými se øídí.
Volenými orgány jsou pøedseda, místopøedseda, èlenové rady a valná hromada.
Bez penìz by to nemohlo fungovat, proto
jsou základním pøíjmem mikroregionu
èlenské pøíspìvky. Mikroregion má na
každý rok schválený rozpoèet. Je zpracován pøehled o všech èlenských obcích
mikroregionu - jaké nabízejí možnosti pro
turistický ruch, kulturní památky, rekreaèní možnosti. Propagaèní materiály
mikroregionu umožní návštìvníkovi vybrat si to, co ho zaujme.
Jaké jsou jeho nejvìtší úspìchy?
Za úspìch považuji stmelení jednotlivých
obcí a snahu o spolupráci. To vše potøebuje zázemí. Podaøilo se nám od ledna
2005 zøídit a vybavit vlastní kanceláø,
zamìstnat tøi pracovníky, kteøí profesionálnì zajišují chod mikroregionu, což
potvrzuje zahájený
projekt INNOREF
dotovaný Evropskou
unií 75 procenty, což
èiní po dobu tøí let
pøibližnì 26 milionù
korun.
Antonín Horník
pøedseda Mikroregionu Hranicko

Spolupráci s regiony EU podpoøí 8 pilotních
projektù
Projekt INNOREF (Inovace a efektivní
využívání zdrojù jako prostøedek trvale
udržitelného rozvoje) je programem
spolupráce mezi Mikroregionem
Hranicko, italskými regiony Friuli Venezia
Giulia a Umbria a regionem Západní
Øecko. Projekt, který do ÈR v rámci své
rozvojové agendy se souhlasem MR
Hranicko pøivezlo CpKP støední Morava,
pobìží do konce roku 2007 a je financován v rámci evropského programu
INTERREG IIIC èástkou dosahující 5,5
milionu EURO. Projekt hodlá nastartovat
rozvoj regionù posilováním spolupráce
mezi obcemi, neziskovými organizacemi
a podnikateli spolupracujících regionù.
Rozpoèet projektu umožnil vytvoøit spoleèný fond. Zájemci o financování projektù se mohli do veøejné soutìže pøihlásit
do konce èervna 2005. Následnì se sešla
hodnotící komise a Øídící výbor projektu
INNOREF a vybrali 8 projektù, které budou financovány v souhrnu ve výši 22 mi-

lionù korun.V prùbìhu dvou let pomohou
nastartovat trvalý rozvoj mikroregionu a
pøipravit jej na další období èerpání fondù
Evropské unie pro léta 2007-2013.
„Všechny podpoøené projekty budou
realizovány v úzké spolupráci se zahranièními partnery, takže budou moci využívat nových zkušeností,“ vyzdvihl význam mezinárodní spolupráce manažer
projektu INNOREF Jan Balek. Mezi akcemi, které se po dobu dvou let na
Hranicku uskuteèní, je vytvoøení modelového regionu pro rozvoj cestovního
ruchu, zavedení regionálního trhu s biomasou, certifikace místních produktù
a služeb, zavádìní a využívání geografického informaèního systému, revitalizace historických center obcí a další.
„Jedná se pøedevším o pilotní akce neinvestièního charakteru, jejichž soubìžná
realizace pomùže vytváøet nové podnikatelské aktivity a pracovní místa,“ doplnil
Jan Balek.

Støedisko služeb venkovu nabídne novou práci
Mikroregion Záhoran ve spolupráci
se sekretariátem
Mikroregionu Hranicko rozbíhají
projekt „Støedisko
služeb venkovu“, který má zvýšit možnosti pracovního uplatnìní pro nezamìstnané ve venkovských obcích.
Projekt byl podpoøen ze strukturálních
fondù Evropské unie a do poloviny
roku 2007 pøinese krátkodobé práce až
39 nezamìstnaným.
„Šlo nám zejména o nalezení nového
zpùsobu øešení nezamìstnanosti v našem regionu. Doposud obecní úøady pøijímaly pracovníky z øad nezamìstnaných
na práce spojené s údržbou obcí a nenabízely žádné další služby osobám, pro
které je tento druh práce nevyhovující. My
ale nyní budeme schopni nezamìstnaným nabídnout také øadu školení a dalších aktivit,“ øíká starosta Všechovic a zároveò supervizor celého projektu Radovan Mikuš, v jehož obci bude Støedisko
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služeb venkovu zøízeno. Najde v nìm práci 13 dlouhodobì nezamìstnaných, kteøí
budou jednotlivým obcím pomáhat pøi údržbì komunikací, zelenì, poøádání kulturních aktivit apod. Jejich práci bude koordinovat vedoucí støediska, který bude
zaznamenávat potøeby jednotlivých obcí.
Souèasnì bude nezamìstnaným k dispozici poradce, který jim pomùže øešit
problémy spojené se získáváním práce.
Aktivity zamìøené na øešení dlouhodobé
nezamìstnanosti na venkovì doplní internetové informaèní kiosky ve Všechovicích a Opatovicích, kde nezamìstnaní
získají možnost osvojit si základy práce
s internetem a souèasnì získávat informace z úøadu práce. „Nové zkušenosti
z projektu budou do budoucna dobrým
pøíkladem pro další obce, které se potýkají s podobnými problémy. Zároveò pøipravujeme rozšíøení projektu i do dalších
èástí Hranicka,“ plánuje Miloslava Caletková ze sekretariátu Mikroregionu
Hranicko.

èíslo 01/záøí 2005
Anketa
- lidé mikroregionu
„V èem vidíte podstatu a úlohu
Mikroregionu Hranicko“
Michaela Blahova
(místostarostka,
Horní Tìšice)
„V souèasné dobì je
hlavní úlohou Mikroregionu Hranicko
zabezpeèit zdárný
prùbìh projektu
INNOREF, o jehož
naplnìní by mìli
spoleènì usilovat
všichni jeho èlenové. Mikroregion je
pøínosný také v tom, že vede jednotlivé
obce k vzájemné spolupráci a v jeho
rámci se vytváøí cenné mezilidské vazby,
a to nejen na úrovni profesní.“
Jiøí Kandler (starosta, Partutovice)
„Mikroregion je jedinou možností pro obce, jak dosáhnout na dotaèní tituly, na
které by obce samy nedosáhly. Pomáhá
jim se zpracováním žádostí o dotace,
díky nimž pak obce mohou realizovat nejrùznìjší aktivity .“
Ing. Pavel Remeò (vedoucí poboèky
Úøadu práce Pøerov)
„Hlavní podstatu mikroregionu vidím
v tom, že vznikl subjekt, který je schopen
hledat a formulovat spoleèné zájmy a cíle
sdružených obcí a spojovat tak dosud neorganizované a roztøíštìné úsilí mnoha
lidí k øešení tìchto spoleèných problémù.
To povede logicky k vìtší efektivitì vynaložených sil a prostøedkù. Úlohou mikroregionu je potom úspìšnì nalézat prostøedky, metody a cesty jak problémy
mikroregionu øešit - vytvoøit tým profesionálù, kteøí umí zpracovávat projekty
a provìøovat možnosti jejich financování
ze všech dostupných zdrojù. Ve vyšší formì pak mùže mikroregion pomoci øešit
i dílèí problémy èlenských subjektù, které
by samy o sobì k tomu nemìly dost sil.
Mikroregion jako poradenské informaèní
centrum, kde dochází ke koordinované
výmìnì informací a zkušeností, mùže být
cenným zdrojem informací, návodù pro
starosty èlenských obcí, kteøí tak nemusejí ztrácet èas hledáním informací nebo
pøemýšlením nad zpùsobem øešení úkolù, který již nìkdo úspìšnì vyøešil nebo
umí vyøešit. Ve vyšší formì mùže mikroregion organizovat rùzná školení pro starosty a èleny zastupitelstev v oblasti, ve
které se tito lidé dennì pohybují. Mikroregion lze také chápat jako centrum osvìty
a informací pro nejširší veøejnost a pro lidi, kteøí k nám zavítají. A takto bych mohl
pokraèovat dále, ale myslím, že obecnì
jsem øekl asi to nejdùležitìjší.“

Partutovický vìtøák

Na kole po stopách vodních a vìtrných
mlýnù
Pod názvem „Po
stopách vodní
a vìtrné energie“
se na Hranicku
v Mikroregionu
Rozvodí pøipravuje ojedinìlý
projekt, který
propojí bohatou
historii vodních a vìtrných mlýnù
v jeho obcích. Prostøednictvím
tématicky zamìøené cyklotrasy se
budou moci návštìvníci mikroregionu
seznámit s tím, jak byla na venkovì
využívána vodní a vìtrná energie.
Projekt zapadá do dlouhodobé snahy obcí sdružených v mikroregionech zlepšit
životní podmínky svých obyvatel, ale i zázemí pro turisty. „Chceme návštìvníkùm
i místním obyvatelùm umožnit nejen aktivní trávení volného èasu, ale také
pøiblížit jim historii obcí a zpùsob života
našich pøedkù,“ popisuje smysl projektu
Zdenìk Lév, starosta obce Støítež nad
Ludinou.
Dotace na projekt, pøiznaná Ministerstvem pro místní rozvoj, umožní budovat
znaèení na trasách, odpoèívadla, informaèní tabule, vytisknout propagaèní materiály a také mapovat historii vodních
a vìtrných mlýnù. Trasa povede pøes
Potštát, Støítež nad Ludinou, Olšovec,
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Partutovice, Jindøichov, Bìlotín, Polom,
Dub, Starojickou Lhotu, Palaèov, Porubu,
Hustopeèe nad Beèvou, Zámrsky, Skalièku, Ústí, Teplice nad Beèvou. Do pøípravy
cyklostezky se mohou zapojit i podnikatelé, popøípadì neziskové organizace,
které budou mít zájem na trase poskytovat návštìvníkùm kvalitní služby. Nejlepším zámìrùm bude nabídnuta pøíprava podnikatelských plánù. Zájemci se mohou kontaktovat na telefonu: 581 626 202,
581 625 250 nebo e-mailu:
j.balek@mikroregion-hranicko.cz,
pøípadnì obec@striteznl.cz.
Projekt pøipravil ve spolupráci s Mikroregionem Rozvodí sekretariát Mikroregionu
Hranicko. Podstatná èást plánované stezky bude procházet obcemi Mikroregionu
Rozvodí, ve kterém nápad vznikl již døíve.
Díky zpracování Koncepce rozvoje
cyklostezek a cyklotras na Hranicku dostal tento zámìr prioritu èíslo 1. Byl také
vybrán jako ukázková akce rozvoje
venkova.
„Tímto projektem naše úsilí rozhodnì
nekonèí, naopak v následujících letech
chceme cyklotrasu prodloužit do dalších
oblastí Mikroregionu Hranicko a vytvoøit
nadstandardní zázemí pro cykloturistiku,“
uvedl manažer rozvoje Mikroregionu
Hranicko Jan Balek.

èíslo 01/záøí 2005
Olympijský duch ovládl mikroregion ZÁHORAN
Areál Tìlovýchovné jednoty Býškovice
zaplnila v sobotu 27. srpna družstva devíti obcí Mikroregionu Záhoran, aby se
spoleènì utkala na tøetím roèníku Mikroregionální olympiády.
Olympijského soutìžení se bìhem odpoledne zúèastnili zástupci obcí Býškovice,
Horního Újezda, Malhotic, Opatovic, Paršovic, Provodovic, Rakova, Rouského
a Všechovic. Èlenové desetièlenných týmù byli nominováni podle pøedem daného klíèe. Ve všech skupinách musely být
zastoupeny dìti do 15 let a senioøi nad 55
let, dále podnikatelé, spolky a samospráva.
Prùvod soutìžících se symboly jednotlivých obcí prošel obcí k sportovnímu areálu, kde na soutìžící èekalo pìt disciplín.
Vìdomostní okruh provìøoval znalosti
školního uèiva a mikroregionu ZÁHORAN, ve sportovním šlo o bìh s batohem
naplnìným PET lahvemi s vodou, zábavná èást obsahovala štafetové pøevážení
lidí pøes lávku a slalom na stavebních
koleèkách. Hudební soutìž naplnil zpìv
lidových písní, které museli soutìžící
poskládat z ústøižkù rozesetých po areálu
v èasovém limitu. Zvláštní disciplína spoèívala ve sbírání šatstva mezi diváky,aby
se navázal co nejdelší had. Právì tato
discplína byla zøejmì nejpikantnìjší,
protože nìkteøí návštìvníci se ocitli témìø
ve spodním prádle.
Na olympiádu byla zaøazena také ekologická disciplína, která byla vyhodnocena
již pøed zahájením soutìží. Spoèívala ve
vyhodnocení obce s nejvìtším podílem
tøídìného odpadu na jednoho obyvatele.
Tato disciplína byla souèástí projektu
Evironmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty a mikroregionu ZÁHORAN
z Operaèního programu Olomouckého
kraje (OPOK) 2004. Obec Všechovice,
která mìla nejlepší výsledky, obdržela sadu kontejnerù na tøídìný odpad v hodnotì
33 tisíc korun a soutìžící velké balení luxusního toaletního papíru jako produkt,
který byl vyroben právì z tìchto komodit.
Pøestože zástupci všech obcí bojovali
urputnì o prvenství, ocenìni mohli být jen
nìkteøí. Zvítìzily Všechovice, druhý byl
Horní Újezd a bronz si vybojovaly Paršovice. Ceny jim pøedala v odpoledních hodinách senátorka Jitka Seitlová, která
tìmto tøem družstvùm vìnovala zájezd do
Prahy s prohlídkou prostor Senátu.
Odmìnu získali také nejmladší soutìžící,
9letý Josef Dvoøák nejmladší z Býškovic
a nejstarší úèastník olympiády, kterým byl

Obec Všechovice získala
zlato v III. roèníku Mikroregionální olympiády

72letý starosta Malhotic Julius Švantner.
Jako nejsympatiètìjší družstvo vybrali diváci Opatovice. Porota pøipravila soutìž
i pro starosty výše uvedených obcí a to
v nejlepším výtvarném ztvárnìní loga mikroregionu. Zde se pøíliš nedalo urèit, kdo
byl nejlepší, ale výtvory vyhodnotili samotní diváci.
Atraktivní podívanou doplòoval v Býškovicích také bohatý doprovodný program.
Èas mezi soutìžními vstupy naplòovala
výuka country tancù. Vystoupilo Zemanovo loutkové divadlo z Brna. Nechybìlo kolo štìstí, skákací hrad a ptaèí laserová
støelnice. Veèer se konala taneèní zába-

va, kterou ve 21 hodin pøerušil pùlhodinový ohòostroj na ukonèení olympiády.
Vše dopadlo podle pøedstav a plánù mikroregionu. Pøišla témìø tisícovka divákù,
poèasí také pøálo a o zábavu bylo postaráno až do brzkých ranních hodin. Podìkování si jménem mikroregionu ZÁHORAN zaslouží zejména Tìlovýchovná
jednota Býškovice za organizaci a spolupráci, ale i všichni sponzoøi, kteøí se podíleli na finanèním a materiálním zabezpeèení olympiády.
Miluše Stržínková,
pøedsedkynì mikroregionu ZÁHORAN

Kulturní kalendáø záøí-øíjen 2005
16.-18.9.
18.9.
18.9.
24.9.
24.9.

SKALIÈKA - Festival trampských písní
STØÍTEŽ NAD LUDINOU - Hody
VŠECHOVICE - Vítání obèánkù
BÌLOTÍN - Volejbalový turnaj žen (TJ Sokol Bìlotín)
ÈERNOTÍN - soutìž Velká cena OSH Pøerov-Memoriál Leopolda Koutného
v hasièském sportu (13 hodin na høišti U mlýna )
24.9.
ZÁMRSKY - Tradièní hodová zábava Václavské hody (SDH Zámrsky)
30.9.-1.10. HRANICE III. - Evropské jazzové dny Hranice (Sokolovna Hranice)
30.9.-22.10. HRANICE - Ohlednutí za pøedešlými roèníky EJD Jiøího Necida a Milana
Kaštovského (Galerie Severní køídlo zámku)
1.10.
ÈERNOTÍN - Svatováclavský turnaj v nohejbalu trojic (od 13 hodin na høišti
s umìlým povrchem )
8.10.
MILOTICE NAD BEÈVOU - Tradièní hodová zábava (sál obecního úøadu)
9.10.
BÝŠKOVICE - Vítání obèánkù
21.10.
VŠECHOVICE - Setkání seniorù
22.10.
BÌLOTÍN - Volejbalový turnaj smíšených družstev (TJ Sokol Bìlotín)
22. 10.
HRANICE - Den kultury na zámku ( Dvorana hranického zámku)
28. 10.
BÌLOTÍN - Lampiónový prùvod (ZŠ, MŠ a obec)
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èíslo 01/záøí 2005
Mikroregion spojil síly v Rozvojovém
partnerství starostù, neziskových
organizací a podnikatelù
Rozvojové partnerství je poradní a koordinaèní skupina, která napomáhá rozvoji mikroregionu, schází se zpravidla
jednou mìsíènì, koordinuje naplnìní cílù
projektu INNOREF a poskytuje zpìtnou
vazbu jeho aktivitám. Podílí se na vzniku
strategických rozvojových projektù mikroregionu, jejich pøípravì, výbìru a následného vyhodnocení. Rozvojové partnerství je také poradním orgánem Valné
hromady Mikroregionu Hranicko.
Od èlenù rozvojového partnerství se oèekává regionální myšlení, poskytování informací ze svého oboru, vzájemná výmìna know-how, zvýšení informovanosti
o veškerých podnikatelských aktivitách
v mikroregionu, ochota aktivnì spolupracovat i nalezení spoleèného tématu,
které by zaujalo co nejširší okruh obyvatel.
Èlenové rozvojového partnerství nyní
aktualizují strategii rozvoje mikroregionu.
Samotnou strategii bude zpracovávat
Centrum pro komunitní práci (CpKP)
støední Morava a rozvojové partnerství
bude poradním a kontrolním orgánem,
který poskytne zpìtnou vazbu - posoudí,
zda je vše srozumitelné, jasné a pravdivé.
V návaznosti na strategii bude na každé tøi
roky zpracováván akèní plán, kde budou
uvedeny konkrétní kroky a akce k naplòování jednotlivých cílù strategie.

Rozvojové partnerství tvoøí zástupci podnikatelù, obcí, neziskových organizací,
vzdìlávacích institucí, finanèního sektoru,
školství atd.
Jmenovitý seznam èlenù k 1. 9. 2005:
Jménoinstituce/obec
ÚSP Skalièka
místostarostka obce Horní
Tìšice
Robert Váhala
firma Váhala a spol.
Antonín Horník
starosta obce Hustopeèe
nad Beèvou
Ing. Pavel Remeò
Úøad práce Pøerov
Miluše Stržínková starostka obce Rouské,
pøedsedkynì MR ZÁHORAN
Tomáš Koláèek
Pálenice a lihovar
Petr Flajšar
SSOŠ Hranice
Libor Vykopal
starosta obce Ústí
Veronika Polusová Charita Hranice
František Maršálek ZD Partutovice
Marie Kolaøíková
Senioøi
Jana Èerná
TJ Støítež n nad Ludinou
Vladimír Jahn
ØKF Hustopeèe nad Beèvou
Antonín Nìmec
Michala Blahova

Pokud máte zájem stát se èlenem/èlenkou, obrate se pro další
informace na Sekretariát Mikroregionu
Hranicko, M. Caletková, tel.: 581 606
202, e-mail.: m.caletkova@mikroregionhranicko.cz

Nové internetové
stránky
Od øíjna tohoto roku budou spuštìny nové
internetové stránky mikroregionu. Kromì
již zavedených informací jako jsou zápisy
z rad, valných hromad mikoregionu
a informací o projektu INNOREF na nich
naleznete více informací o jednotlivých
obcích, zprávy o kulturních a spoleèenských akcích v jednotlivých obcích,
ale také na èem mikroregion pracuje.
Pro zájemce z øad podnikatelù budou
pøipraveny informace o možnostech
rozbìhnutí podnikání nebo investic.
Stránky budou umístìny na internetové
adrese www.mikroregion-hranicko.cz.

Pro Hranicko pracuje sekretariát
2005. Pracuje ve složení manažer rozvoje, asistentka-úèetní a finanèní manažer.
Pro obce pøedstavuje sekretariát také poradenské støedisko v otázkách jejich rozvoje a pomáhá jim pøi zpracování žádostí
o dotace z tuzemských zdrojù èi strukturálních fondù EU. Sekretariát také pøipravuje mikroregionální projekty, které øeší
spoleèné problémy obcí.

kontakty:
Jan Balek - manažer rozvoje,
tel. 731 577 450,
j.balek@mikroregion-hranicko.cz
Miloslava Caletková - finanèní
manažer, tel.: 731 577 447,
m.caletkova@mikroregion-hranicko.cz

Žaneta Valová - asistentka - úèetní,
tel. 581 626 202,
kancelar@mikroregion-hranicko.cz
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Huszleva: Roman Haken, Žaneta Valová,
Miloslava Caletková, Jan Balek topeèích nad Beèvou, námìstí Míru 21, Externí spolupracovník Roman Haken v 1.patøe obecního úøadu.
konzultant a moderátor workshopù
Sekretariát Mikroregionu Hranicko se tøeprojektu INNOREF,
mi pracovníky byl zøízen jako zázemí pro Tìšíme se na vaši návštìvu.
roman.haken@cpkp.cz
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Spolupráci s regiony EU podpoøí 8 pilotních
Projekty podpoøené
z rozpoètu INNOREF
projektù

Projekt „Udržitelný rozvoj služeb
cestovního ruchu“
Nositel projektu: Mìsto Hranice
Spolupracující obce:
Všechny obce mikroregionu
Projekt usiluje o vybudování ukázkového
regionálního modelu cestovního ruchu, který
svede „k jednomu stolu“ ty, kteøí obvykle
pùsobí v oblasti cestovního ruchu oddìlenì.
Poskytovatelé ubytování, stravování, provozovatelé historických expozic a muzeí, zástupci obcí atd. vytvoøí regionální koordinaèní skupinu. Následnì vznikne strategie
rozvoje cestovního ruchu, která využije
všechny potenciální služby, a také zmapuje
kulturnì historický potenciál mikroregionu
a navrhne jeho nejlepší využití. Prostøednictvím nabídkových balíèkù si budou turisté
sestavovat svùj program podle svých zálib.
Soubìžnì se rozšíøí pùsobnost turistického
informaèního centra v Hranicích do dalších
obcí v mikroregionu a posílí se marketing
regionu formou vydávání komplexních propagaèních materiálù a jejich distribuce. Díky
øadì soubìžných aktivit oèekáváme zvýšený
pøíliv návštìvníkù, který pùjde ruku v ruce
s nárùstem zamìstnanosti v místních službách regionu. Projekt vytvoøí také systém
pilotního hodnocení potøeb a uspokojení
návštìvníkù. Výsledkem bude nejen komplexní nabídka služeb a jejich propagace, ale
také ukázkový systém regionálního managementu cestovního ruchu, který bude integrovat rùzné oblasti rozvoje cestovního ruchu
a propojovat aktivity jednotlivých obcí.
Pøedpokládáme, že následnì budeme díky
našim zkušenostem uèit i ostatní mikroregiony v Èeské republice.

Projekt „Regionální trh s biomasou“
Nositel projektu: Regionální energetické
centrum, Valašské Meziøíèí
Spolupracující obce:
Všechny obce mikroregionu
Hlavním cílem je vytvoøení pøedpokladù pro
vznik uzavøeného bioenergetického cyklu
mikroregionu, který zabezpeèí optimální
využití dostupných obnovitelných energetických zdrojù. Bude smìøovat zemìdìlství
a lesnictví na produkci energetické biomasy
a vytvoøí podmínky pro vznik nových pracovních míst na Hranicku. Praktickými kroky,

které pomohou naplnit cíl projektu, bude
zpracování územnì energetické koncepce,
která komplexnì zmapuje energetickou
situaci v mikroregionu a navrhne dùležitá
opatøení. Následovat bude vytvoøení praktických manuálù, pravidel a podmínek pro
aktivizaci místních obnovitelných zdrojù
energie, sítì poradenství a øízení regionálních subjektù, zpracování systému vzdìlávání a osvìty. Projekt umožní pøipravit studie
proveditelnosti a projektové dokumentace
použití sluneèní energie pro dosušování
biomasy, využití malého matricového listu na
pelety, systému zásobování obce biomasou
vèetnì pronájmu kotlù na pelety. Jako pilotní
akce se otestuje malá bioplynová stanice pro
potøeby zemìdìlského podniku s využitím
vyrobeného tepla a elektrické energie
v blízké obci a možnost využití bioplynu ze
skládek. Výsledky projektu doplní pøípadová
studie využití masy z novì zøízené kompostárny, nakládání s bioodpadem v malých
obcích a úspor na veøejném osvìtlení.

Projekt „Certifikace
typických
regionálních produktù“
Nositel: Regionální agentura pro rozvoj
støední Moravy
Spolupracující obce:
všechny obce mikroregionu
Projekt podpoøí odbyt místních produktù
pomocí spolupráce mezi místními producenty a zavedením a propagací regionální
znaèky kvality. Trendem není udìlit regionální znaèku pouze finálnímu výrobku, ale postihnout certifikací celý produkèní øetìzec od
drobného zemìdìlce až po prodejce (napø.
restaurace). Pøíkladem mùže být úspìšnì
zavedený systém certifikace hotelových služeb, kde znaèkou kvality je poèet hvìzdièek.
Paleta místních produktù typická pro region
Hranicko bude záviset na výrobcích, kteøí
budou mít zájem se do projektu zapojit.
Typickými produkty budou takové, které
získají zemìdìlskobiologický charakter,
splní pøedem vymezená pravidla a v koneèné fázi rozšíøí nabídku atraktivit cestovního
ruchu. Od záøí 2005 do èervna 2007 se bude
zpracovávat studie souèasného stavu sektoru agroturistiky a místních produktù, vytvoøí
se kritéria kvality a znaèky typického produktu, vyberou se typické regionální produkty a propaguje se systém certifikace. Výsledky celého projektu budou na internetových
stránkách a informaèních letácích. V rámci
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projektu se naváže spolupráce se zahranièními partnery se vzájemnou výmìnou zkušeností.

Projekt „Efektivní využívání
vodních zdrojù“
Nositel: Obec Potštát
Spolupracující obce:
Hranice, Olšovec, Radíkov.
Dostupnost kvalitní pitné vody je v èásti
Hranicka stále obtížnìjší. Projekt „Efektivní
využívání vodních zdrojù“ vytvoøí systém
spolupráce mezi institucemi, které jsou do
distribuce a využívání vodních zdrojù zapojeny. Umožní také vyzkoušet nejmodernìjší
pøístupy plánování a realizace investic i distribuce pitné vody k jejím uživatelùm. Klíèovým faktorem bude spolupráce veøejného
a soukromého sektoru, odborníkù a zástupcù samospráv. Obcím, které trpí nedostatkem kvalitní vody, projekt pomùže najít
øešení a pøipravit kompletní projektovou
dokumentaci, která bude podkladem pro
získání investièních prostøedkù na výstavbu
nové vodovodní sítì napojené na vodovodní
sí mìsta Hranic. Na pøípravì projektu se
vzájemnì domluvily obce Potštát, Hranice
s místními èástmi Støedolesí a Uhøínov, Olšovec s místní èástí Boòkov a obec Radíkov.
Díky dotaci z projektu INNOREF využijí také
úzké partnerství s mìstem Terni a organizací
Comunitá Montana v Itálii a mìstem Egoliko
v Západním Øecku, které jsou pøipraveny
øešit obdobný problém.

Projekt „Certifikace
životního prostøedí“

sektoru

Nositel projektu: Regionální agentura pro
rozvoj støední Moravy
Spolupracující obce:
všechny obce regionu
Oblast venkovské turistiky a zavádìní environmentálního managementu spolu úzce
souvisí. Potøeba certifikovat rùzné oblasti
vznikla v dùsledku rozdílných vlastností regionù, lokálních výrobních postupù, propagace zemìdìlskopotravináøských produktù
typických pro danou lokalitu s odkazem na
výrobní postupy nepoškozující pøírodu. Pro
certifikaci regionù se využije systém EMAS
(znaèka kvality ekologického managementu,
v angliètinì Eco-Management and Audit
Scheme), která je již dobøe zavedena
v zemích Evropské unie. Tato znaèka kvality
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se tìší srovnatelnému uznání stejnì jako ve
firmách certifikovaný systém kvality ISO
(International Organization for Standartization). Díky úèasti v projektu bude mít
Hranicko pøíležitosti zavést si systém
trvalého øízení a zlepšování kvality životního
prostøedí (èistota vody, kvalita vzduchu,
odpadové hospodáøství, ochrana proti
hluènosti atd.).
Projekt “Prostorové plánování udržitelného rozvoje”
Nositel projektu: Univerzita Palackého
Olomouc
Spolupracující obce:
všechny obce mikroregionu
Projekt je zamìøen na podporu rozhodování
samospráv v oblastech ekonomického rozvoje, ochrany pøírody, energetické politiky,
sociálního zabezpeèení, využívání pøírodních zdrojù apod. Cílem projektu je sestavit
„klíèový plán“ pro realizaci strategických cílù
regionu a zahájit kroky k jejich naplnìní. Plán
pøedstavuje soubor hlavních aktivit vedoucích k trvalému rozvoji, jeho úspìch bude
také záviset na zapojení místních úøadù,
orgánù a investorù. Uskuteènìní projektu
pøinese: udržitelný lokální ekonomický rùst
v konkurenci ostatních oblastí kraje a republiky, vhodnou strategii v péèi o životní
prostøedí, optimální energetickou politiku,
sociální provázanost oblastí regionu, plánování a øízení využívání pøírodních zdrojù,
sledování a zlepšování regionální politiky.
Nejdùležitìjšími aktivitami projektu jsou:
urèení trendù vývoje území Mikroregionu
Hranicko vèetnì identifikace nedostatkù
a možností dalšího rozvoje; kartografická
prezentace dùležitých regionálních indikátorù rozvoje a jejich intenzity v prostøedí
Geografického informaèního systému (GIS);
na základì následných prostorových analýz
budou stanoveny optimální hodnoty regionálních indikátorù a vytýèeny støednìdobé
strategické cíle pro dané území; prezentace
získaných poznatkù a jejich poskytnutí
v elektronické podobì všem, kteøí se podílejí
na správì a vývoji regionu; vytvoøení integraèních nástrojù, napø. GIS, internetových
stránek, publikací, atlasù, informaèních materiálù pro školy, úøady a veøejnì èinné
instituce, pobídky pro podnikatele a firmy
pùsobící v mikroregionu.
Projekt “Revitalizace historických center
obcí”
Nositel projektu: Obec Støítež nad Ludinou
Spolupracující obce:
Hustopeèe nad Beèvou,
Potštát, Hranice
Projekt øeší revitalizaci center ètyø obcí, které se v uplynulých letech vlivem spoleèenských a politických pomìrù v bývalém socialistickém Èeskoslovensku nemohly rozvíjet
zpùsobem jinde v Evropì obvyklým pro veøejná prostranství. Ubìhlo nìkolik desetiletí
a z tìchto center se stala místa s omezenì
fungujícím využitím budov, bez odpovídajícího mobiliáøe a orientaèních systémù. Tato
místa pøitom mají potenciál, který mùže

Hranice

Vhodné metody spolupráce veøejnosti,
odborníkù a samospráv doplní postup pøípravy územních a plánovacích dokumentaci
obcí. V tuzemských podmínkách jsou nové,
ale øada zkušeností nasvìdèuje tomu, že
vedou k oživení veøejných prostranství
v obcích. Revitalizace pøitom mùže znamenat nové podnikatelské aktivity a rozšíøení
služeb obèanské vybavenosti.
Projekt bude rozdìlen na ètyøi èásti. V pøípravné fázi se vytvoøí komunikaèní strategie
projektu a pracovní skupiny, které budou navrhovat øešení revitalizace center. Druhá
èást projektu pøinese zpracování podkladù
do výsledných dokumentací a studií. Na
závìr budou zhodnoceny výsledky projektu
na mezinárodním workshopu a navrhnou se
další navazující aktivity, které povedou
k trvalému zlepšování historických center
obcí.
Projekt „Zefektivnìní zdravotnického
informaèního systému“
Nositel projektu:
Fakultní nemocnice Olomouc

Cílem projektu je vyvinout informaèní medicínský systém, díky kterému by si lékaøi
mohli na dálku pomocí internetu pøedávat
data o pacientovi vèetnì napøíklad rentgenových snímkù. Na jeho vývoji bude Fakultní
nemocnice Olomouc jako nejvìtší zdravotnické zaøízení v Olomouckém kraji pracovat spoleènì s univerzitou v øeckém
Patrasu a multimediálním centrem v italském
Terni zhruba dva roky.
Nemocnice se bude podílet na vývoji informaèního systému, do kterého by v budoucnu
pomocí internetu mohli vstupovat lékaøi
z rùzných zdravotnických zaøízení, aby si na
dálku pøedávali veškeré potøebné informace
Hustopeèe nad Beèvou o pacientovi. Další rovinou by mìly být
i služby pro veøejnost. Pacienti by si napøíklad formou „chatu“ mohli navzájem sdìlovat
zkušenosti s léèbou.
FNO už má s pøedáváním dat vèetnì rentgenových snímkù v digitální podobì zkušenosti. Loni poøídila špièkový informaèní systém
PACS, díky kterému mají odborníci pøístup
k výsledkùm vyšetøení prakticky okamžitì.
„Výraznì to zrychlilo a zjednodušilo naši
práci. Bylo by jistì pøínosné, kdyby takto
mohla komunikovat i zdravotnická zaøízení
mezi sebou. Evropský projekt, na kterém se
budeme podílet, je vlastnì pøípravou na propojení sítí jednotlivých nemocnic zejména
pro pøedávání obrazových informací. OdborStøítež nad Ludinou níci pak budou moci na dálku snadnìji
a rychleji konzultovat napøíklad diagnózy
a pøípadnou léèbu pacienta,“ uvedl pøednospøispìt k udržitelnému rozvoji obcí.
ta Radiologické kliniky FNO a odborný gaVe všech obcích již zaèaly investice do oprav rant projektu doc. MUDr. Miroslav Heøman,
nejzajímavìjších budov v jejich centrech. Ph.D.
Tyto investice však neøeší centra jako celek.
Velmi starobylé a také velmi zchátralé budovy s historií jsou bez odpovídajícího využití
v souèasnosti.
V rámci projektu se bude zapojovat
veøejnost, což umožní nacházet nová øešení
problémù center obcí, podpoøí se místní
demokracie a tìm, kteøí se zapojí (podílníky),
to pøinese nové znalosti a dovednosti.
Potštát
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