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BĚLOTÍN, BÝŠKOVICE, ČERNOTÍN, DOLNÍ TĚŠICE, HRANICE, HORNÍ TĚŠICE, HORNÍ ÚJEZD, HUSTOPEČE NAD
BEČVOU, KLOKOČÍ, MALHOTICE, MILOTICE NAD BEČVOU, OPATOVICE, PARTUTOVICE POLOM, POTŠTÁT,
PROVODOVICE, RADÍKOV, ROUSKÉ, SKALIČKA, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, ÚSTÍ, VŠECHOVICE, ZÁMRSKY

Vážení čtenáři,
náš mikroregion a jeho
aktivity jsou již známy ve
všech 23 členských
obcích. Od 1. ledna
2005 začala profesionálně fungovat kancelář
mikroregionu se třemi
pracovníky a za aktivní
spolupráce všech obcí
jsou dnes vidět hmatatelné výsledky. Úspěšně pokračuje projekt
INNOREF a s ním od minulého roku také 8
dílčích projektů, které jsou financovány z jeho
rozpočtu.
Do projektů a činnosti mikroregionu se podařilo
zapojit občany, podnikatele, zájmové a neziskové organizace prostřednictvím nového
sdružení Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, kterému náš sekretariát poskytuje zázemí. Díky tomu jsme uspěli s žádosti v programu

Leader ČR a obdrželi dotaci 3 milióny Kč na
realizaci projektů, kterých se mohly účastnit
obce, zemědělci i neziskové organizace. Dnes
už víme, že uspělo 7 konkrétních projektů
a mohou být realizovány. Dále pořádáme odborné semináře a vydáváme řadu propagačních materiálů.
O dalších aktivitách se můžete dozvědět na
stránkách tohoto informačního bulletinu. Mám
radost a považuji za úspěch, že jsme se
navzájem dokázali přesvědčit, že spolupráce
v mikroregionu má smysl, navzájem nás spojuje, posiluje a přináší výsledky v rozvoji celého
území Hranicka.
Na podzim nás čekají volby do zastupitelstev
obcí. Přál bych si, aby se nově zvolené starostky, starostové a zastupitelstva seznámili s činností a výsledky mikroregionu a pokračovali
v započatých aktivitách.
Antonín Horník
předseda mikroregionu

EUROTEAM pomůže s čerpáním fondů Evropské unie
Evropská unie a s ní i Česká republika se v posledních měsících intenzivně připravuje na
nové rámcové období využívání fondů Evropské unie a to v letech 2007 až 2013. Prostředky
fondů jsou určeny na pomoc slabým regionům,
tak aby rychleji dohnaly ty silné. Rozdělování
peněz probíhá prostřednictvím veřejných výzev k podávání žádostí o podporu projektů, které jsou vždy vymezeny oblastí, pro kterou je výzva určena (např. rozvoj podnikání, vzdělávaní
občanů, rozvoj cestovního ruchu apod.). Stát
i kraje pro tyto účely zřizují nové instituce, které
jsou pověřeny sběrem a vyhodnocováním žádostí, stejně jako správou peněz a kontrolou jejich účelného vynakládání. Z úsilí o maximální
transparentnost a efektivitu však vzniká pro
mnohé nepřehledný spletenec možností a povinností.
Sekretariát Mikroregionu Hranicko připravuje
v posledních měsících sestavení tzv. EUROTEAMU, sehrané skupiny odborníků, kteří budou poskytovat poradenství o dotačních titulech Evropské unie. Jeho služeb budou moci
využít obce, spolky, podnikatelé, zemědělci
a všichni ostatní, kdo přijdou se zajímavými ná-

pady, pro něž by bylo možno využít dotačních
fondů EU. Pro zařazení mezi klientelu EUROTEAMU bude stačit, aby zájemci pouze přepsali svůj záměr do jednoduchého formuláře,
který je umístěn na internetových stránkách
mikroregionu. Po jeho odeslání budou moci využívat bezplatně poradenství EUROTEAMU,
který může po vzájemné dohodě pomoci i s přípravou žádosti.
Profesionální servis pomůže svou činností
připravit mnohem více žádostí a tím i vyčerpat
více peněz ve prospěch rozvoje hranického
regionu. Podrobné informace lze nalézt na
internetových
stránkách mikroregionu,
zájemci mohou rovněž
kontaktovat
přímo pracovníky Sekretariátu Mikroregionu HranicProjednávání koncepce EUROTEAMU
ko - tel.: 581
- Rada MR Hranicko 21.8.2006
626 202.

Mikroregion usiluje o sjednocení Hranicka
Mikroregion Hranicko sdružuje prozatím 23
obcí, dalších osm jich do aktivit mikroregionu
není zapojeno. Obce do něj buď nevstoupily
nebo v minulosti přerušily členství kvůli jeho
tehdejší nečinnosti. „V případě některých projektů, které pokrývají několik obcí naráz, nám to
činí problémy a musíme vymýšlet komplikované smlouvy o partnerství. Finální odpovědnost za zdar projektu ale stejně lpí na mikroregionu a jeho členských obcích“, vysvětluje
Antonín Horník, předseda mikroregionu. Projekty, které pokrývají celé území Hranicka, se
týkají například rozvoje cestovního ruchu nebo

také zavádění
obnovitelných
zdrojů energie
apod.
„Nečlenské obce
mají rozhodně stále
otevřené dveře do
mikroregionu vstoupit
a jeho aktivity ovlivňovat“, dodává předseda.
Obr: Mapka členských obcí
(bílá místa zobrazují nezapojené obce)
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8 sub-projektů financovaných z rozpočtu projektu
INNOREF se přehouplo do
své třetí čtvrtiny. Jsou již
nedílnou součástí spektra
aktivit mikroregionu a vnášejí do jeho rozvoje zkušenosti ze zahraničí. Výsledky jejich práce pomáhají
naplňovat dlouhodobou
strategii rozvoje Regionu Hranicka. Na životě
obyvatel obcí se projeví v podobě nových
pracovních míst, úspor veřejných prostředků,
kvalitnějšího životního prostředí, zlepšování
vzhledu obcí, vyšší atraktivity regionu pro
návštěvníky a investory apod. Jsme přesvědčeni o tom, že i po ukončení financování
z prostředků Evropské unie bude řada výstupů dále rozvíjena a pomůže nám získávat
peníze na další projekty. Sekretariát mikroregionu, zřízený pro účely řízení projektu
INNOREF, se stal výkonnou buňkou rozvoje
mikroregionu a prostřednictvím svých pracovníků dohlíží nad správným postupem subprojektů a usměrňuje je tak, aby přinášely co
nejvíce užitku pro obce, podnikatele, neziskové organizace, obyvatele Hranicka.
Jan Balek, manažer projektu INNOREF, Sekretariát
Mikroregionu Hranicko,Tel.: 581 626 202,
e-mail: kancelar@mikroregion-hranicko.cz

Anketa:
1) Co realizace Vašeho sub-projektu dosud přinesla Mikroregionu Hranicko?
2) Váš sub-projekt běží do poloviny roku
2007, jaké další důležité aktivity ještě
plánujete?
Martina Majerová, Město
Hranice
STS - Udržitelný rozvoj
služeb cestovního ruchu
Tel.: 581 828 207,
E-mail:
martina.majerova@mestohranice.cz
1) V uplynulém období jsme pracovali na
analýze turistického potenciálu Hranicka, která je základem pro veškerou další činnost,
dále pak na tvorbě strategického plánu rozvoje cestovního ruchu oblasti. Projekt má
vytvořenu aktivní pracovní skupinu, která se
pravidelně schází a veškeré práce tak nejsou
pouze záležitostí expertní firmy, ale obsahují
i podněty členů skupiny. Součástí setkání pracovní skupiny je i školení členů v oblastech
týkajících se rozvoje cestovního ruchu tak,
aby skupina mohla pracovat samostatně i po
skončení projektu.
2) V létě proběhne šetření postojů a přání
návštěvníků regionu, následně zpracujeme
marketingovou a informační strategii, vytvoříme pilotní produktové balíčky cestovního
ruchu, připravíme první propagační materiály
a zapracujeme na podobě turistických informací na webu mikroregionu. Klíčová pro
úspěch je však především práce na aktivním
zapojení poskytovatelů služeb do rozvoje re(pokračování na str. 2)
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gionu. Bez jejich spolupráce totiž nelze vytvořit kompaktní turistickou oblast s ucelenou
společnou nabídkou atraktivit a vzájemně
provázaných turistických služeb a docílit udržitelného rozvoje této oblasti.
Lumír Kuchařík, Obec Střítež nad Ludinou
RECOVER - Revitalizace
historických center obcí
Tel.: 603 845 216,
E-mail: info@rcmsk.cz
1) Sub-projekt umožnil setkání a diskusi veřejnosti, odborníků i zástupců samospráv
v zapojených obcích (Střítež nad Ludinou,
Potštát, Hustopeče nad Bečvou, Hranice) nad
rozvojovými záměry, které se týkají jejich
center. Přináší nové zkušenosti z oblasti zapojování veřejnosti a metod komunitního rozvoje všem, kteří se ho účastní. Nabízí tak i nová řešení této problematiky. Důležité jsou také
zkušenosti získané v rámci spolupráce se
zahraničními regiony a administrace projektu
podporovaného EU.
2) Mezi další aktivity budou patřit výstupy studie zpracované odborníky doplněné o poznatky a návrhy získané v procesu zapojování
veřejnosti. Dále také národní konference a
metodické i mediální výstupy sub-projektu,
které by měly partnerské obce i regiony zavádět do praxe a využívat jako standardní nástroje při plánování svého udržitelného
rozvoje.
Libor Lenža, Regionální
energetické centrum
BRIE - Regionální trh s biomasou,
Tel.: 777 696 694,
E-mail: libor.lenza@regec.cz
1) Sub-projekt BRIE je zatím ve fázi velmi
intenzivní práce na analýze území a sběru informací. Přesto jsme pro MR Hranicko připravili úvodní setkání k založení konsorcia subjektů s cílem vyššího využití biomasy v regionu a iniciace regionálního trhu s biomasou.
Dále jsme připravili vzdělávací a informační
akce pro obce, ve kterých budeme i nadále
pokračovat, zpracováváme také základní
vstupní údaje pro územní energetickou koncepci mikroregionu a vyhledáváme vhodné
projekty pro využití obnovitelných zdrojů
energie, především biomasy.
2) Jednoznačně budeme pokračovat v práci
s obcemi i jednotlivci při prosazování závěrů
územní energetické koncepce a realizaci
konkrétních investičních projektů úspor
energie a využití OZE. Chceme také pomáhat
při přípravě i řízení investičních akcí, ale i dalších aktivit směřujících k vyššímu využití obnovitelných zdrojů energie v regionu. Budeme i
nadále monitorovat a pomáhat konsorciu
zaměřenému na využívání biomasy v praxi.
Chceme pokračovat i v prosazování zásad
a koncepce energetického řízení pro vybrané
objekty v regionu. Věříme také, že se nám podaří získat zdroje i na další vzdělávací, konzultační a osvětovou činnost.
O průběhu realizace sub-projektu se mohou
čtenáři více dozvědět na oficiálních stránkách
http://www.regec.cz/projekty/brie/.
Vít Voženílek, Univerzita
Palackého
STRASSE - Prostorové
plánování udržitelného rozvoje
(pokračování na str. 3)

Projekt INNOREF sdružil obce, podniky a spolky do
Rozvojového partnerství
Sdružení s názvem Rozvojové partnerství Regionu Hranicko si klade za cíl podpořit rozvoj
Hranicka a vyburcovat další podnikatele, zemědělce a spolky ke spolupráci na Strategii
rozvoje Regionu Hranicko na léta 2006 až
2013. V jejím čele stojí jeden se zakladatelů
Filip Konečný, zástupce Tělovýchovné jednoty
Sigma Hranice. Mezi 30 zakládajícími členy
jsou kromě zástupců obcí převážně právě zástupci podnikatelů, zemědělců a spolků regionu, kteří chtějí připravovat projekty a získávat
na ně prostředky z Evropské unie. Prvním krokem sdružení byla úspěšná příprava regionu
na dotační program Ministerstva zemědělství
LEADER ČR (viz článek Úspěch v unikátním...). Rozvojové partnerství získalo také příslib zahraniční spolupráce obdobného sdružení v Itálii v Regionu Friuli Venezia Giulia s názvem EUROLEADER.
„Občanské sdružení má dlouhodobější perspektivu. Kromě přípravy na LEADER, který je
pro sdružení klíčový, může partnerství získávat
další dotační zdroje nebo vzdělávat své členy

v přípravě projektů. Konkrétní náplň naplánovali jeho členové“, upřesňuje filosofii založeného sdružení Filip Konečný. Na podzim se rozběhne vzdělávací program pro členy sdružení.
Začátkem října zástupci sdružení vyrazí za
zkušenou do regionu Český západ, pracujícím
stejným způsobem již třetí rok.

Schůzka Výboru partnerství 1.6.2006

Úspěch v unikátním dotačním programu pro podporu
venkova otevírá cestu k dalším prostředkům
Společný postup spolků, obcí, firem, země- projekt mezi úspěšnými. Díky této podpoře budělců, kteří pod názvem Rozvojové partnerství deme moci dokončit obnovu stájí na naší farRegionu Hranicko spolupracují ve prospěch mě, a pro návštěvníky, velké i malé, budeme
rozvoje Hranicka, byl korunován úspěchem.
mít i další lákadlo, ZOO koutek“ pochvaluje si
7 nejlepších projektů podporujících rozvoj Jaroslav Juráň přínosy dotace pro svou
cestovního ruchu a místních zemědělských koňskou farmu.
produktů získalo z dotačního programu Program Leader umožňuje místním obyvateLEADER ČR finanční podporu v celkové výši lům vytvářet společnou strategii rozvoje pro
2.8 mil. Kč.
svůj region a následně usilovat o finanční podKlíčem k úspěchu sdružení bylo sestavení poru na jeji realizaci. Jde o unikátní program,
vlastního záměru v regionu, tedy jakéhosi plá- který byl zahájen před lety v Evropské unii a nynu pro podporu nejdůležitějších oblastí Hranic- ní se již třetím rokem testuje v naších podmínka, který dostal název Šance pro Hranicko. kách. Klíčem k úspěchu je vybudovat úzkou
S tímto záměrem podporujícím cestovní ruch spolupráci místních organizací, které svými
a zemědělské produkty se Rozvojové partner- aktivitami působí pozitivně na rozvoj regionu.
ství ucházelo o zařazení do programu LEADER „Rozhodně je to pozitivní zkušenost, kterou se
ČR. Oproti jiným ministerským či evropským budeme snažit zužitkovat i v dalším programodotačním titulům je v tomto případě výběrem vacím období Evropské unie od roku 2007 do
projektů pověřena komise složená přímo z čle- roku 2013, ve kterém se počítá s dalšími finannů Rozvojového partnerství. Ta obodovala 8 čními prostředky pro obdobná sdružení“, doodevzdaných žádostí podle předem stanove- plnil Jan Balek ze Sekretariátu Mikroregionu
ných kritérií, které projekty hodnotily z hlediska Hranicko, který pracuje rovněž jako manažer
pozitivních efektů pro Hranicko. Ministerstvo Rozvojového partnerství. V dalším rámcovém
zemědělství spravující tento dotační program období Evropské unie 2007 – 2013 se počítá
na konci června definitivně potvrdilo hodnocení pro oblast rozvoje venkova s rozdělením částky
komise a program tak může být spuštěn.
kolem 600 mil. Kč ročně pro 60 – 70 místních
Úspěšní žadatelé budou mít nyní za úkol zá- akčních skupin. Dle informací Ministerstva
měry zrealizovat do konce roku 2006. Schvá- zemědělství budou upřednostněny sdružení,
lenými projekty jsou obnova koňské farmy která mají již s programem LEADER zkušeSelský dvůr pod skálou v Rouském, osvětlení nost.
lyžařského vleku na Potštátě, vybudování turistické ubytovny v Ústí, rekonstrukce zemědělské farmy v Polomi, nákup stroje
pro sklizeň sena, vybudování parkoviště pro Golfový klub v Radíkově a pořízení štěpkovače pro
zpracovávání biomasy ve
Stříteži nad Ludinou.
Lyžařský areál na Potštátě
Areál golfového klubu v Radíkově
„Jsem moc rád, že je náš
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Rozhovor s předsedou Rozvojového partnerství Filipem Konečným
Proč došlo k založení Rozvojového partnerství
a proč vy osobně jste se účastnil jeho vzniku?
Rozvojové partnerství je
neziskovou organizací, která
vznikla někdy na počátku roku 2005 nejdříve jako neformální sdružení několika organizací a od počátku tohoto
roku funguje jako oficiální
organizace sdružující podnikatelské subjekty, neziskové organizace,
místní samosprávy a spolky. Organizace si klade za cíl pomocí podpory vzájemné spolupráce
a výměny informací přispět k rozvoji jednotlivých subjektů v souladu se strategií rozvoje
Regionu Hranicko. Nadneseně můžeme tuto
spolupráci přirovnat k strategické alianci různorodých organizací regionu Hranicko. O práci
Rozvojového partnerství jsem se začal zajímat
zejména z důvodu posílení rozvoje TJ Sigma
Hranice Lyžařského oddílu a také z důvodu, že
jsem velký patriot a jsem vnitřně přesvědčen,
že krajina regionu Hranicko, její obyvatelé a organizace mají velký potenciál k dosažení trvale
udržitelného rozvoje svého regionu.
Členská základna sdružení tvoří poměrně
pestrou škálu institucí působících v různých oblastech života regionu, může
takovéto sdružení najít společná témata?
Samozřejmě, jeden příklad za všechny.
Představte si tři instituce působící v jednom regionu: obec, soukromý zemědělec a sportovní
klub provozující lyžařský areál. Každá organizace může působit samostatně a nezávisle
a na první pohled se zdá, že nemají nic společného. Pokud se ale zamyslíme, najdeme společná témata. Pro obec je sportovní areál pří-

nosem z pohledu propagace, zvýšení turistického ruchu v katastru obce a samozřejmě
snížení nezaměstnanosti. Soukromý zemědělec má sezónní práci a v zimním období se
může uplatnit v areálu třeba jako obsluha vleků,
nebo může poskytovat služby (např. občerstvení). Pro lyžařské středisko je soukromý
zemědělec i obec, pokud naleznou společnou
řeč, rovněž přínosem. Právě takováto spolupráce může být jednou z variant partnerství.
Organizace působí v jednom regionu a vzájemnou spoluprací se zvyšuje celková přidaná
hodnota. Velice důležitá je komunikace,
výměna informací a hledání příležitostí.
Jak vlastně funguje Vaše spolupráce s Mikroregionem Hranicko?
Mikroregion Hranicko nám maximálně pomáhá
zejména s administrativou a poskytuje nám
metodické vedení. Zajišťuje nám moderátora
pro jednotlivá jednání a v neposlední řadě nám
pomáhá s materiálním zabezpečením. Mikroregion se také prostřednictvím svého radního
Zdenka Léva stal členem partnerství.
Jaké jsou Vaše aktuální aktivity a co chystáte do budoucna?
V současné době je největší prioritou pomoc
všem členům v hledání a uplatnění dotačních
příležitostí. Zapojili jsme se do programu podpory rozvoje venkovských regionů LEADER
ČR a v tomto programu jsme byli úspěšní. Dále
připravujeme pro naše členy studijní cestu.
Chystáme školení, které by mělo pomoci všem
členům, zaměřené na finance, marketing, řízení projektů a možnosti získání dotací. Věřím, že
Rozvojové partnerství bude přínosem jak pro
své členy, tak pro ostatní organizace mikroregionu Hranicko.

Fotografie popíšou Týden v životě Hranicka
Pod vedením fotografických lektorů Jindřicha
Štreita a Tomáše Pospěcha (pedagogové Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity
v Opavě) proběhl na Hranicku na přelomu května a června týdenní workshop talentovaných
studentů fotografie. Ti po úvodním vytyčení
způsobu práce v regionu dokumentovali vybraná témata ze života jeho obyvatel. Mezi nimi
byly například architektura a krajina, společenský život, veřejný život, práce obyvatel. Výstupem je tématicky rozčleněná fotografická
expozice, která bude slavnostně zahájena
v prostorách zámku v Hustopečích nad
Bečvou v neděli 27. srpna 2006 v rámci
Hustopečských dnů. Následně bude
expozice „putovat“ po dalších obcích
Hranicka, aby mohla být představena co
největšímu počtu zájemců. Pouť výstavy pak bude ukončena v Hranicích, kde
budou fotografie vystaveny od 18. ledna
2007. Otevření výstavy v každé obci
bude spojeno s malým slavnostním zahájením za účasti místních osobností.
„Smyslem projektu je posílit identitu
obyvatel ke svému regionu a umožnit
jim nahlédnout přes „okraj“ každodenního života své obce a okolí,“ upřesňuje
smysl lektor a hranický rodák Tomáš

Pospěch. Uvažuje se i o vydání tištěné publikace. Nedílnou součástí výstavy bude panelová prezentace rozvojových projektů Mikroregionu Hranicko a dalších aktivit, na kterých
obce spolupracují. Akce je organizována díky
podpoře projektu INNOREF. Termíny výstav
včetně dalších podrobností naleznete na webových stránkách Mikroregionu Hranicko
www.mikroregion-hranicko.cz v sekci Kultura
a zábava, dozvíte se je také z úředních desek
svých obcí.

Tel.: 585 634 578,
E-mail: vit.vozenilek@upol.cz,
Helena.Kilianova@seznam.cz
1) Starostům obcí byly nabídnuty rastrové
územní plány EDICE 1, měli možnost se seznámit a vyjádřit názor k sadě indikátorů trvale
udržitelného rozvoje Mikroregionu Hranicko.
Dále byli seznámeni s přínosem našeho projektu pro Mikroregion Hranicko prostřednictvím letáků a plakátů.
2) Plánujeme vydat bezešvý uzemní plán
obcí Mikroregionu Hranicko v digitální podobě, provést mapování indikátorů rozvoje mikroregionu, možná i Atlas indikátorů.
Veronika Chmelařová,
Fakultní nemocnice Olomouc
sub-projekt INNOMED Zefektivnění zdravotnického
informačního systému
Tel.: 588 443 151,
E-mail: Veronika.Chmelarova@fnol.cz
1) Jako přínos pro Mikroregion Hranicko bych
viděla dobrou spolupráci Fakultní nemocnice
a Nemocnice Hranice, a vytyčení cílů pro další spolupráci a zkvalitnění péče v Olomouckém kraji tj. i v mikroregionu.
2) Plánujeme organizovat další workshopy
zabývající se problematikou medicíny založené na důkazech (EBM) pro lékaře. Prakticky by měly být zaměřené na dovednost vyhledávání požadovaných informací. Dál budeme také ve spolupráci se svými partnery
v Řecku a Itálii rozvíjet také internetový portál
INNO-MED na adrese www.inno-med.net.
Chceme také informovat odbornou a laickou
veřejnost pomocí vědeckých publikací
a tiskových zpráv, pokračovat bude i práce na
uživatelských manuálech informačního systému, který bychom chtěli realizovat po prosazení navazujícího projektu a aktivit. Např.
v problematice medicíny založené na důkazech (EBM) a v jejích konkrétních aplikacích,
zejména pro pacienty, i lékaře a zdravotníky.
Alena Otáhalová, Obec Potštát
sub-projekt EWARU - Efektivní využívání
vodních zdrojů
Tel.: 581 624 270,
E-mail: potstat@cbox.cz
1) Obec Potštát je nositelem projektu
EWARU, který se zabývá zásobováním obcí
Hranicka pitnou vodou. Výsledkem tohoto
projektu bude příprava podkladů pro projektovou dokumentaci, která bude řešit zavedení
vodovodního řádu z Hranic do obcí Uhřínov,
Středolesí, Radíkov, Potštát a Olšovec. Tyto
obce jsou kromě Olšovce členskými obcemi
Mikroregionu Hranicko.
2) Po ukončení tohoto projektu v roce 2007
budeme žádat o dotace na vlastní realizaci
tohoto projektu. Tímto se v budoucnu rozšíří
síť vodovodních řadů v obcích a vyřeší se
stávající problém se zásobováním obcí kvalitní pitnou vodou.
Erika Konupčíková,
Vysoká škola logistiky
o.p.s.
PROAGRITOUR „Certifikace typických
regionálních produktů“
Tel.: 724 207 299,
E-mail: erika.konupcikova@vslg.cz

Foto Libor Fojtík: Potštát
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1) Dosud jsme podnikatelům v oblasti agroturistiky a výroby klasických a typických výrobků nabídli možnost zapojit se do aktivit
našeho projektu v oblasti certifikace produktů a služeb. Uspořádali jsme již 4 odborné semináře o biologických a ekologických produktech, agroturistice a certifikaci. Nabízíme
jim pomoc v oblasti přípravy na certifikaci
jejich výrobků a služeb a snažíme se podpořit
rozvoj agroturistiky v regionu. Navázali jsme
spolupráci s jinými sub-projekty, hlavně STS
a BRIE, tak aby bylo dosaženo co nejvíce
synergického efektu v oblasti cestovního ruchu a zemědělství.
Obrovským krokem vpřed bylo vytvoření detailní studie o regionu Hranicko, která mapuje
současný stav a potenciál celého území. Studie bude publikovaná v tištěné verzi v srpnu
tohoto roku, teď ji lze nalézt na webových
stránkách projektu PRO-AGRI TOUR..
2) Do konce projektu ještě uspořádáme 4
semináře a budeme se už specificky zaměřovat na přípravu certifikace. Musíme ve spolupráci s podnikateli v regionu a partnery z Itálie a Řecka vytvořit kritéria pro známku kvality
tak, aby byla dosažitelná a užitečná pro produkty, výrobky a služby v našem regionu.
Do poloviny roku 2007 rozběhneme certifikaci
produktů a služeb regionu a v tom bychom
chtěli pokračovat i po skončení projektu.
Dohodli jsme spolupráci s regiony Beskydy,
Krkonoše a Šumava, ve kterých tyto procesy
již velice úspěšně běží. Společně s nimi budeme podporovat marketing produktů a služeb
našeho regionu a budeme podporovat více
subjektů k získání certifikace. Našim záměrem je také vytvořit řetězec a propojit malovýrobce tradičních a domácích produktů, soukromé zemědělce a poskytovatele agroturistických, ubytovacích a stravovacích služeb.
Takže spousta práce před námi :-)
Libor Hajek, Regionalni
agentura pro rozvoj středni
Moravy
AEDES - Certifikace
sektoru životního prostředí

Škola obnovy venkova v Radíkově získá vybavení
V Radíkově se nachází školící středisko Školy
obnovy venkova Olomouckého kraje. Je umístěno v místním kulturním domě, který nabízí řadu prostor pro pořádání školení a konferencí. Nyní získal díky partnerství Mikroregionu
Hranicko s mikroregiony Litovelsko, Království
a Záhoří finanční příspěvek od Ministerstva pro
místní rozvoj na pořízení základního vybavení
jako je prezentační technika, ozvučení či rekonstrukci sociálních zařízení objektu. V budoucnu se počítá s realizací řady školení, která
budou zaměřena na vzdělávání starostů, zástupců spolků, podnikatelů a zemědělců. Obec
Radíkov má v dalších letech v plánu vybudování turistické ubytovny v sousední budově.

Realizace strategie rozvoje přinese prosperitu, solidaritu
a partnerství
Rozhodnutím radních mikroregionu došlo
k aktualizaci Strategie rozvoje mikroregionu
Hranicko z roku 1999, která už nesplňovala
současné požadavky obcí a zároveň byla příliš
všeobecná, než aby hrála roli skutečného návodu. Nyní zaktualizovaná strategie popisuje
směry rozvoje na léta 2006 - 2013 a je vodítkem
k rozhodování obcí jaké projekty podporovat
a na kterých projektech společně spolupracovat. Ulehčí orgánům mikroregionu výběr projektů, kterým bude mikroregion pomáhat s přípravou, tím i práci spolků, podnikatelů, zemědělců
na projektech, které budou mít ze strany mikroregionu zelenou. „Plán je postaven na vizi, která
je vlastně ideální představou o regionu v roce
2013. Všechny konkrétní opatření a nápady

pak následují vymezený směr“, shrnuje strukturu strategie Jan Balek, manažer rozvoje.
Zpracování plánu je pro region vlastně přípravnou fází, která mapuje možnosti regionu
a přináší nové nápady. Příprava strategií rozvoje je nástrojem pomáhajícím řídit rozvoj
regionu, který Česká republika převzala
z Evropské unie. Ta podle vytyčených strategií
posuzuje, zda mají v regionech jasno v tom, do
jakých oblastí je třeba investovat veřejné
prostředky. Poradní skupinou pro zpracování
strategie bylo Rozvojové partnerství Regionu
Hranicko, sdružení spolků, podnikatelů, zemědělců a obcí se zájmem podpořit rozvoj Hranicka. Celý dokument najdete na
www.mikroregion-hranicko.cz.

Priorita: Rozvoj cestovního ruchu a rozšíření nabídky

Priorita: Podpora rozvoje podnikatelských aktivit

Opatření

Opatření

Rozvoj cestovního ruchu a rozšíření nabídky
na aktivní trávení volného času
Tvorba nabídkových programů a produktů
cestovního ruchu

Tel.: 602 755 560,
E-mail: hajek@rarsm.cz
1) Realizace projektu AEDES v Mikroregionu
Záhoran přináší Mikroregionu zapojení do
mezinárodní spolupráce, získání zahraničních zkušeností a poznatků pro řešení
některých problémů, dále finanční příspěvek
k zajištění rozvojových aktivit mikroregionu,
zpracování několika konkrétních rozvojových
projektů v oblasti životního prostředí,
volnočasových aktivit a zlepšení infrastruktury Mikroregionu.
2) V období do poloviny roku 2007 se
v Mikroregionu Záhoran uskuteční semináře
pro veřejnost na téma rekonstrukcí a úpravy
veřejných prostranství, za spoluúčasti subprojektu AEDES proběhne Mikroregionální
olympiáda, připravuje se zahraniční cesta
zástupců Mikroregionu Záhoran do italského
partnerského regionu a rozvojová strategie
mikroregionu bude rozšířena o základní
principy systému EMS - systému řízení
životního prostředí tak, aby rozvoj mikroregionu respektoval zásady péče o životní
prostředí definované Mikroregionem. Celkové výsledky projektu přinesou Mikroregionu
zlepšení kvality života a respektování základních principů řízení životního prostředí,
zatraktivní region pro cestovní ruch.

Seminář ke Strategii rozvoje Regionu Hranicko 5.1.2006

Vytvoření informační turistické sítě
Dobudování návštěvnické infrastruktury

Zvýšení nabídky prostor pro podnikání
Usnadnění zaměstnatelnosti obyvatel
Priorita: Sociální a zdravotnické služby
Opatření

Certifikace kvality místních zemědělských
produktů a služeb

Rozšíření a zkvalitnění nabídky bydlení

Revitalizace center měst a obcí

Priorita: Informační a vzdělávací systém

Rekonstrukce a budování areálů k
volnočasovým aktivitám

Opatření

Spolupráce při prosazování renovace
komunikací I.-III. třídy
Renovace a dokončení sítě místních
komunikací
Zavedení integrovaného dopravního systému

Priorita: Budování vodohospodářské infrastruktury
Budování a rekonstrukce čistíren odpadních
vod v obcíh

Vytvoření stabilní sítě základních škol
Zavádění informační technologií

Priorita: Zlepšení stavu komunikací a dopravní
obslužnosti

Opatření

Zpracování komunitního plánu sociálních
služeb
Zdravotnická informační síť

Zlepšování nabídky kulturních a
společenských akcí

Opatření

Zavedení informačního systému pro podporu
podnikání

Posílení vzdělávacích aktivit pro veřejnost
Vybudování Regionálního vzdělávacího
střediska pro potřeby rozvoje venkova
Priorita: Péče o krajinu, energetické zdroje
Opatření

Zavádění pozemkových úprav
Rozvoj regionálního trhu s biomasou
Snižování energetické náročnosti
mikroregionu
Zlepšení sběru a zpracovávání odpadů

Výstavba a renovace vodovodních sítí

Vydal Mikroregion Hranicko, náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
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www.mikroregion-hranicko.cz
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Tento materiál byl vydán s podporou Evropské unie.
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STŘÍPKY
Střítež nad Ludinou krajskou vesnicí
roku
Střítež nad Ludinou. Tak zní jméno letošního
vítěze krajského kola soutěže Vesnice roku.
Obec zvítězila v silné konkurenci 36
soutěžících. Výběrem byla pověřena krajská
výběrová komise, která před vyhlášením
navštívila všechny soutěžící obce. Příjemné
starosti vesnici způsobila i půlmilionová
finanční odměna, která se k vítězství v krajském kole váže. „Za peníze bychom rádi
opravili jednu z místních komunikací.
Budeme ale muset v rozpočtu najít stejně
velký finanční podíl. Jelikož jsme spíše chudá
obec, nebude to jednoduché,“ uvedl
místostarosta Petr Pajdla, který vítězství
vnímá jako obrovské povzbuzení pro lidi ve
Stříteži. Obce, které uspěly v soutěži, mají
možnost získat dotace ministerstva pro
místní rozvoj.
Bramborový den opět v Partutovicích
Již tradičně i v letošním roce proběhne dne
28. října 2006 v době od 8 do 13 hodin
"Bramborový den v Partutovicích". Co zde
najdete? Ochutnáte cca 10 odrůd brambor,
bramboráky, bramborový chléb, bramborový
dort, kravské mléko. Získáte rady pro
pěstitele a více jak 100 receptů na přípravu
brambor. Především však máte možnost
zakoupit si tu odrůdu brambor, která Vám
nejvíce chutná a tím podpořit jednoho z mála
pěstitelů brambor na Moravě. Brambory
z Partutovic - zdravá složka Vaší stravy!
Brožura zviditelní služby na hranickém náměstí
Velký zájem projevili obchodníci a podnikatelé z centra Hranic o brožuru, která bude
propagovat obchody a služby v městské
památkové zóně. Městské informační
centrum oslovilo na 190 provozoven a obdrželo již 172 souhlasných reakcí.
Na návrh tak reagovalo kladně 90 %
oslovených obchodníků a podnikatelů. Město
chce dát příležitost i zbývajícím adeptům,
proto prodloužilo termín na projevení zájmu
až do pátku 4. srpna.
Brožura bude mít formu adresáře, ve kterém
dostane každá provozovna svůj prostor.
Budou zde zveřejněny údaje jako například
název firmy, kontakty, sortiment či provozní
doba,“ uvedl starosta města
Vladimír
Juračka. Kromě údajů o obchodech a firmách
zde uživatelé najdou také základní informace
o historii města, o městském úřadu, o rekonstrukci náměstí, o parkování a další zajímavé
informace.
Brožura, vytištěná v rámci sub-projektu
RECOVER, bude doručena do každé domácnosti a bude také k dispozici v Městském
informačním centru a na dalších frekventovaných místech.

INNOREF financovaného z prostředků Evropské unie a do diskuse na něm se zapojili i zástupci Univerzity Palackého Olomouc a Regionálního energetického centra z Valašského
Meziříčí, kteří s Mikroregionem dlouhodobě
spolupracují. V rámci projektu STRASSE se již
v současnosti rozbíhá ve spolupráci s Univerzitou Palackého podrobné mapování objektů
a areálů na Hranicku, které přinese konkrétnější informace o stavu objektů. „Po předběžném zhodnocení Hranicka, kde jsme sledovali
zejména velké lokality, bylo vytipováno 25
objektů,“ popsal první výsledky Aleš Létal,
koordinátor projektu z Univerzity Palackého.

Bývalá odchovna mladého dobytka
v Hustopečích nad Bečvou

Cykloturistická soutěž Mlynářský krajánek bude ukončena na podzim

Cyklotrasa u Partutovic

PO STOPÁ
C
H

DNÍ
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blikace o historii mlýnů. Veškeré propagační
materiály jsou k dispozici na informačních centrech v Hranicích, Lipníku nad Bečvou, Přerově,
Odrách, Novém Jičíně a v ČD centru v Olomouci. V současnosti je připravována
internetová prezentace produktu. Další
podrobnosti můžete získat na
www.mikroregion-hranicko.cz.

NÉ

R

Mlynářský krajánek byl v historii mlynářství
vandrovník, který cestoval od mlýnu ke mlýnu a
pomáhal mlynářům vykonávat práce
nejrůznějšího druhu. Byl ve mlýnech vždy vítán
a oblíben i mezi zákazníky a mlynářskou
chasou. Na počátku roku 2006 pod stejným
názvem odstartovala soutěž pro děti, mládež i
dospělé, ve které mohou návštěvníci uplatnit
své vědomosti o mlýnech získané projetím
cyklotrasy "Po stopách využívání vodní a větrné energie". Vodítkem pro cyklisty je soutěžní
průkaz obsahující 13 otázek, které se týkají
historie mlýnů na trase cyklostezky. Soutěžící
odevzdá po zodpovězení všech otázek a získání kontrolních razítek průkaz na Městském
informačním centru v Hranicích. Dne 22. října
budou všichni účastníci na slavnostním ukončení letošní sezóny v Porubě u Hustopeč
slavnostně přijati do hranického mlynářského
cechu a zahrnuti do losování o hodnotné ceny.
Mikroregion Hranicko sestavuje seznam všech
služeb, které mohou turisté na trase využít
a které mohou zpříjemnit jejich cestování.
Jedná se o nabídky nejrůznějšího druhu, jakými
jsou například stravování, nákup občerstvení či
suvenýrů, ubytování, opravy kol, průvodcovské
služby apod. „Od seznamu si slibujeme zvýšení
atraktivity a rozšíření možností cyklistů“,
upřesňuje smysl oslovení podnikatelů Zdeněk
Lév, starosta obce Střítež nad Ludinou. Po
vyplnění stručného dotazníku se podnikatelovy
služby mohou stát součástí nabídkového balíčku, on sám bude moci dokonce i ovlivňovat
organizaci cyklotrasy.
Nápad na využití historie vodních a větrných
mlýnů vznikl v roce 2005 a postupně byly na
trase v délce asi 60 kilometrů instalovány odpočivadla, infocedule, vznikla cyklomapa a pu-
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(pokračování na další straně)

Návrhem řešení budoucího využití objektů ležících ladem byl zakončen červnový seminář
s názvem Brownfields a nevyužívané objekty
jako téma udržitelného rozvoje Hranicka, který
se uskutečnil na konci června v Hustopečích
nad Bečvou. Za účastí zástupců obcí, odborníků i zástupců podnikatelů vznikl návrh, kterým
se bude dále zabývat Rada Mikroregionu
Hranicko.
Nevyužité objekty se nazývají též brownfields,
což pochází z anglického označení a doslova to
znamená „hnědá plocha“, tedy plocha, se kterou je spojeno nějaké ekologické riziko. Jedná
se o objekty, jež nepřispívají vzhledu obcí
a ztratily nebo postupně ztrácejí svůj účel, pro
který byly vybudovány. Seminář účastníkům
postupně poskytnul informace, jak postupovat
při revitalizaci objektů v centru obcí, jak obnovit
starý objekt pro výrobu obnovitelných zdrojů,
jak nevyužité objekty prezentovat investorům
pomocí geografického informačního systému
a představil také řadu úspěšných projektů.
Postup, který účastníci semináře doporučili, obsahuje například zřízení funkce koordinátora
pomáhajícího obcím s řešením nevyužitých objektů, vytvoření úzké spolupráce s podnikateli,
využití prostor pro nové podnikatelské aktivity,
poskytování návodů a praktických příkladů práce s objekty nebo rozběhnutí společné prezentace investorům.
Seminář se uskutečnil v rámci programu
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Mikroregiony Olomouckého kraje se
sejdou ve Všechovicích
Všechovice budou hostit setkání zástupců
mikroregionů celého Olomouckého kraje.
Schůzka se uskuteční 17. října v Kulturním
domě Všechovice. Mikroregion Hranicko jej
bude připravovat ve spolupráci s mikroregiony Záhoran a Rozvodí. Na schůzce budou
ostatním mikroregionům prezentovány
úspěšné projekty a způsob spolupráce obcí
mikroregionu. Účastníci setkání budou moci

Mikroregion Hranicko má řešení pro nevyužité objekty
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číslo 02/září 2006
Děti se zapojí do plánování cyklotrasy
"Pojďme kolovat, Záhoran objevovat", bylo
hlavní motto projektu, díky kterému se
Mikroregionu Záhoran podařilo získat téměř
750.000,- Kč na cyklotrasu, které provede
návštěvníky jednotlivými obcemi a bude mít
celkem 33 kilometrů. Trasa, která má být
hotova do konce roku 2006 bude vybavena
odpočívkami a infocedulemi popisujícími
přírodní a historické zajímavosti regionu. Do
postupu přípravy cyklotrasy jsou zapojeni také
naši nejmenší, kteří ke každému zastavení na
trase vymýšlejí legendu, jež se k ní bude
vztahovat. Bude záležet na jejich fantazii, jak
budou dané odpočívky oživeny. Cyklotrasa
bude napojena na systém cyklotras v celém
Hranicku.
„Vybudováním cyklotras, které jsou v dnešní
době tak populární, dojde potažmo ke zvýšení
turistického potenciálu na Záhoranu, což s se-

také shlédnout výstavu Týden v životě
Hranicka.

bou přinese i rozšíření doprovodných služeb či
rozvoj malého a středního podnikání,“
vysvětluje cíl vybudování cyklotrasy Pavla
Krbálková, manažerka Mikroregionu Záhoran.

Krajina na Záhoranu

Nezaměstnanost by mohly snížit pracovní týmy
Na začátku července 2006 byl do Operačního
programu rozvoj lidských zdrojů v rámci 3.
výzvy Úřadu práce v Olomouci podán projekt
s názvem „Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti na Hranicku vytvořením pracovních týmů“. Projekt, jehož tvůrcem je Sekretariát
Mikroregionu Hranicko řeší problém skupiny
nezaměstnaných na bázi jejich začlenění do
vzdělávacích a pracovních týmů, nastartování
procesu rekvalifikace a zlepšování jejich
dovedností. Pokud bude projekt podpořen,
vzniknou v regionu 4 pracovní týmy po 6 osobách, vytipovaných na základě spolupráce obcí
s Úřadem práce v Hranicích. Pracovní skupiny budou poskytovat technické
služby obcím v místě jejich
bydliště nebo v blízkém
okolí. Současně účastníci
projektu ve stejných týmech absolvují vzdělávací
a motivační kurzy. Týmy by
byly sestaveny na dobu
sedmi měsíců a po vyhodnocení jejich výsledků by
až polovina účastníků byla
na další stejně dlouhé
období obměněna. „Pokud
náš projekt bude schválen,
každý účastník projektu se
stane členem svého pracovního týmu, prostřednic-

tvím něhož získá nejen pracovní návyky, ale
taktéž projde společnými motivačními kurzy
a může využít individuální poradenství po dobu
10 měsíců. Po nabytí základních pracovních
dovedností a získané rekvalifikaci budou
schopni tito lidé lépe najít uplatnění na trhu
práce. Zda bude projekt podpořen se dozvíme
v průběhu října,“ shrnula přínosy projektu
Miloslava Caletková ze Sekretariátu Mikroregionu Hranicko.
Schůzka k projektu Středisko služeb
venkovu

Středisko služeb venkovu se rozjelo…
Ukázkou podobného a úspěšného projektu je
Středisko služeb venkovu v Mikroregionu
Záhoran, rovněž financované z dotací
Evropských strukturálních fondů. Od října 2005
se do projektu zatím zapojilo 62 dlouhodobě
nezaměstnaných, kteří mají možnost využít
schůzek s Úřadem práce v Hranicích, školení
(práce s PC, psaní životopisu, komunikace
s ÚP pomocí e-mailu, příprava na pohovory),
internetové informační kiosky (hledání práce
přes internet) a poradenské středisko, kde se
individuálně účastníkům věnuje agentura

PLATEA. Účastníci mají možnost zapojit se
rovněž do Střediska služeb venkovu. Jako
zaměstnanci Mikroregionu Záhoran se tak
podílí na údržbě a obnově obcí, veřejných
službách a pořádání kulturních akcí. Od 1.
dubna 2006 tak našlo krátkodobé zaměstnání
celkem 14 lidí, z toho 2 jsou zaměstnáni na
poloviční úvazek.
Z 62 účastníků projektu jich už 14 získalo práci
přes Středisko služeb venkovu a 12
nezaměstnaných si našlo práci samostatně.

Mikroregion Hranicko, nám. Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, e-mail:kancelar@mikroregion-hranicko.cz, http://www.mikroregion-hranicko.cz

Řídící výbor projektu INNOREF se
sejde v Hranicích
Vůbec první schůzka Řídícího výboru
projektu INNOREF proběhne v Hranicích na
podzim 12. října 2006. Jedná se o nejvyšší
rozhodovací orgán a je složen z čelních
představitelů regionů spolupracujících na
realizaci projektu (Umbria - Itálie, Friuli
Venezia Giulia - Itálie, Západní Řecko).
Účastníci se budou zabývat koncepcí
pokračování projektu v druhé polovině roku
2006 a v roce 2007 a případnými nedostatky
v řízení sub-projektů.
Propagujte své kulturní, sportovní a
společenské akce
Pro příští rok je připravován přehled zajímavých kulturních, sportovních a společenských
akcí roku 2007 v Mikroregionu Hranicko.
Přehled bude, pod názvem Kulturní a společenský kalendář, vydán koncem roku 2006.
Rozdávat se bude na Městském informačním
centru v Hranicích, ale i v dalších informačních a turistických centrech na střední
Moravě. Kalendář bude mít také svoji
internetovou verzi umístěnou na stránkách
mikroregionu. Pokud o zařazení Vaší akce
máte zájem napište na e-mail:
kancelar@mikro-region-hranicko.cz popřípadě zašlete poštou na adresu Sekretariátu
do konce listopadu roku 2006. Je třeba uvést
informaci o názvu akce, termínu popřípadě
čase konání, místu konání, popřípadě další
podrobnosti. Samozřejmě tyto akce můžete
posílat i průběžně pro zveřejnění na internetových stránkách.
Katalog zpřehlední nabídku sociálních služeb
V rámci komunitního plánování sociálních
služeb bude vydán Katalog poskytovatelů
sociálních služeb na Hranicku, který bude
sloužit k lepší orientaci v poskytovaných
sociálních službách na Hranicku. Katalog se
bude skládat ze čtyř částí: v první se představí
poskytovatelé sociálních služeb, druhá část
bude informovat o organizacích, které sice
nejsou poskytovateli sociálních služeb, ale
působí v sociální oblasti, třetí část zaměří
pozornost na informace, co vše si lidé mohou
vyřídit a zjistit na sociálním odboru Městského úřadu Hranice a na Úřadu práce v Hranicích, čtvrtá kapitola pak přinese kontakty na
další sociální organizace. Vydání katalogu je
plánováno nejpozději na konec srpna.
Katalog bude volně k dispozici na Městkém
úřadě Hranice, na Úřadu práce v Hranicích,
v městské knihovně, v Městském informačním centru, v lékárnách, u lékařů, u jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb na
Hranicku, na obecních úřadech apod. Další
informace o projektu naleznete na webových
stránkách města Hranic www.mestohranice.cz, odkaz sociální služby.

Jednání pracovní skupiny pro péči o seniory v Hranicích.

