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Program LEADER už „mění Hranicko“, ukončeno je 9 projektů
První hmatatelné výsledky už přináší dotační
Program LEADER „Měníme Hranicko“, který
do regionu v letech 2008-2013 směruje téměř
60 miliónů Kč finančních prostředků z evropských fondů. Z 11 projektů, které v loňském
úvodním kole vybrala Místní akční skupina
(MAS) Rozvojové partnerství Regionu Hranicko jako realizátor programu, se už 9 příjemců
dotace může pochlubit hotovým dílem a spl-

něním svých projektových záměrů. Dva další
pak pilně pracují a finišují tak, aby byly práce
dokončeny do konce letošního roku. Po dlouhé cestě, která bohužel celý proces od podání
Žádosti o dotaci po úspěšné ukončení provází, může 6 obcí, 2 lesní hospodáři a 1 zemědělec s hrdostí prohlásit, že se dobré dílo zdařilo.
>> Pokračování na str. 2
Rekonstruovaná náves v Rouském

Projekt Za poznáním mikroregionu Hranicko se blíží ke konci
Regionální kuchařka „Ochutnejme Hranicko“
nebo stolní společensko-poznávací hra
„Poznejme Hranicko“ jsou jedny z prvních
výstupů projektu „Za poznáním mikroregion
Hranicko“. Jako první si stolní hru mohli zahrát
účastníci tradiční sportovně kulturní akce
„Den s regionem“ ve Valšovicích. Tato hra spočívá ve virtuální procházce po celém Hranicku, zodpovědět soutěžní otázky, dozvědět se
něco nového a zároveň se pobavit. „Hra je určena jak pro děti, tak dospělé. Děti se dozví nové věci, dospělí si uvědomí, kolik toho o svém
okolí neví“ řekla Michaela Škrobánková, která
měla vydání hry na starosti. Na přípravě spolupracovaly i místní základní školy, jejichž úkolem bylo připravit herní otázky ke všem obcím.
Novou hru si premiérově zahrálo několik desítek hráčů Za tuto spolupráci dostali školy hru k dispozici,

a mohou ji využít k zatraktivnění výuky ve
vlastivědě či zeměpisu nebo při výuce cizích jazyků. Hra je k dispozici i v anglické a
německé jazykové mutaci, a to jak pro školy,
tak jako dárek pro zahraniční partnery obcí mikroregionu.
Ve Valšovicích se koulelo
„Den s regionem“ nebyl jen ve znamení představení nové společensko-poznávací hry.
Hlavním programem byl pétanqueový turnaj
tříčlenných družstev. I přesto, že počasí této
akci moc nepřálo, turnaj se přesto uskutečnil.
„Vystihli jsme chvíli, kdy pršet přestalo a než
se spustil další déšť, měl turnaj svého vítěze“,
uvedla Pavla Vaculová, která celou akci organizačně zajistila.

>> Pokračování na str. 7

Grantový program regionu Hranicko
16 kulturních a sportovních akcí v celkovém rozsahu
135.000 Kč letos podpořil nebo ještě podpoří Grantový
program regionu Hranicko. Ojedinělý projekt Mikroregionu Hranicko, který se podařilo rozjet v roce 2008 za
podpory Olomouckého kraje a významných firem v regionu Hranicko tak pokračuje i v letošním roce.
Tentokrát se zapojily firmy Cement Hranice a.s.,
KUNST spol. s.r.o., SSI Schäfer s.r.o., TONDACH Česká republika s.r.o, Váhala a spol. s.r.o. a svým podílem
přispěl také Mikroregion Hranicko. Prostředky byly určeny na aktivity neziskových organizací, spolků, místních
sdružení a škol. Smyslem programu je nejen spoluprá-

ce firem a veřejného sektoru, ale i společná propagace
na podpořených akcích.
Grantový program je připravován i na příští rok. Bude-li
skutečně vyhlášen, ukáže až jednání s partnery o jeho
další podpoře na příští rok. Bližší informace budou
zveřejněny začátkem roku na www.regionhranicko.cz.
program na podporu
sportovních, kulturních

Nositel programu:

Mediální partner:

a vzdělávacích akcí
na Hranicku
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Switch Cup 2009 v Drahotuších
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Rozvojové partnerství

Od podání Žádosti k zahájení realizace
Jen pro připomenutí. V historicky první Výzvě
Programu LEADER se v září 2008 sešlo v kanceláři MAS celkem 26 Žádostí o dotaci do 4 vyhlášených Fichí (oblastí) podpory z celkových
sedmi, které si MAS připravila v rámci svého
Strategického plánu LEADER. Jednalo se o
Rozvoj zemědělských podniků (1 žádost), Lesnická technika (3 žádosti), Veřejná prostranství (7 žádostí) a vůbec nejžádanější oblast Spolkový život a sport (15 žádostí). Po nutných opravách zhodnotila Žádosti dle preferenčních kritérií Výběrová komise MAS a doporučila k realizaci 11 projektů, mezi něž bylo
rozděleno téměř 7 miliónů Kč. Po registraci na
Státním zemědělském intervenčním fondu

autoři článků: František Kopecký
Gabriela Olivová

pak prošly Žádosti další několikastupňovou
kontrolou, tak aby konečně v dubnu 2009 mohly být podepsány Dohody o poskytnutí dotace, tedy definitivní potvrzení toho, že dotace
je přiznána.

lepšilo díky dotaci technologii na dojení včetně elektronické identifikace krav. Krásnými
upravenými prostranstvími se už mohou také
pochlubit 3 obce z Hranicka. Díky dotaci se podařilo obnovit zelené plochy a parčíky v centru
Opatovic, část návsi v Rouském nebo prostranství kolem kostela v Ústí. Ukončené jsou
Přes léto se pilně pracovalo a nakupovalo
také 3 projekty z oblasti volnočasových aktivit.
Nejjednodušší realizaci měli 2 podpoření les- V Horním Újezdu už lidem slouží nový objekt
ní hospodáři, kteří si pořídili novou lesnickou zázemí pro sportovní aktivity v sousedství hřištechniku pro hospodaření ve svých lesích. Jak tě, v Klokočí už knihovna využívá nové vybaArnošt Hradil z Provodovic, tak obec Teplice vení a ve Skaličce se podařilo zabránit zaténad Bečvou provedli řádné zadávací řízení kání do kulturního domu rekonstrukcí střechy,
dle pravidel a pořídili moderní lesní stroje, na- přibylo také zastřešení části výletiště. Více
př. traktory nebo štěpkovače. Jediný žadatel z než slova o dobře vykonaném díle jistě prořad zemědělců, Zem. družstvo Partutovice, vy- zradí malá fotogalerie vybraných projektů.

Zázemí pro sport v Horním Újezdě

Zastřešená část výletiště ve Skaličce

Obnovené prostranství v Ústí

Nový traktor obce Teplice n.B.

Nové vybavení knihovny v Klokočí

Nové veřejné prostranství v Opatovicích

Dalších 14 Žádostí o dotaci v Programu LEADER schváleno
Podpoření příjemci vybraní v roce 2008 už
své projekty dokončují, každoroční cyklus Programu LEADER však pokračuje směle dál a
nejinak tomu bylo také letos, kdy byla Výzva
č.1/2009 k podávání Žádostí o dotaci ukončena posledního dubna letošního roku. Tentokrát se Rozvojové partnerství zaměřilo na
všechny 3 Fiche (oblasti), které ještě nebyly
vyhlášeny: Zemědělské a potravinářské produkty, Lesnickou infrastrukturu a Rozvoj cestovního ruchu. Jako čtvrtá oblast byla znovu
vyhlášena podpora Spolkového života a sportu, o kterou byl nakonec stejně jako v loňském
roce největší zájem. Celkem se o dotaci ucházelo 19 žadatelů, z nichž Rozvojové partnerství vybralo 14 nejpřínosnějších projektů. V následujících měsících tak bude proinvestováno

více než 9 miliónů Kč, k nimž žadatelé přidají
dalších téměř 7 milionů ze svého a už nyní se
můžeme těšit, co zajímavého a potřebného za
tyto peníze vznikne.

a v Porubě tak už příští rok vznikne malá domácí sýrárna. Sýry přírodní, balkánské či různě dochucené tak už brzy doplní nabídku místních produktů na Hranicku. Pan Kubeša z
Malhotic je už v regionu zavedeným výrob-

Domácí sýry a dobré klobásky provoní
Hranicko
Vděčnými a hlavně chutnými „výstupy“ zhodnotí přidělené dotace 2 podpoření výrobci potravinářských výrobků. Farma Zdenka z Poruby u Hustopeč nad Bečvou se dosud zaměřovala na výrobu mléka, vzhledem k situaci na trhu se však majitelé rozhodli rozšířit svůj záběr
a eliminovat tak dopady mléčné krize. Stavební úpravy prostor z vlastních zdrojů, doplní dotací podpořený nákup potřebných technologií
Pan Kubeša dokončovanou výrobnu vybaví vzduchotechnikou
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Společný informační bulletin Rozvojového partnerství Regionu Hranicko, Mikroregionu Hranicko a Hranické rozvojové agentury
cem uzenin a masných výrobků, stále více se
však potýká s nedostatkem prostor pro rozvoj
své živnosti. Proto buduje zcela novou moderní výrobnu včetně podnikové prodejny a díky
Programu LEADER stavbu dovybaví potřebnou chladírenskou technologií a vzduchotechnikou.
Lesníkům se bude jezdit líp
Na často neutěšenou situaci lesních cest v regionu reagovalo Rozvojové partnerství zařazením Fiche Lesnická infrastruktura do Strategického plánu LEADER a v příštím roce se
tak dočká rekonstrukce alespoň několik stovek metrů lesních cest, byť se stále jedná jen
o kapku v moři. Obec Bělotín uspěla s žádostí
na úpravu cesty lemující kamenolom v Nejdku. Byť se jedná o asfaltový úsek, je tato cesta
intenzivně využívána právě pro odvoz vytěženého dřeva a přístup lesních hospodářů do lesů kolem Nejdku a Jindřichova. Obec Hustopeče nad Bečvou pak na dvou úsecích Černého lesa v Porubě hlavně na jaře doslova
„topila“ techniku na permanentně podmočené
cestě, čemuž bude do budoucna zamezeno
zpevněním a rozšířením tohoto třísetmetrového úseku.
Více komfortu pro ubytované
V oblasti cestovního ruchu se sice neobjevil nikdo s plánem vybudovat zcela nové ubytování, 2 úspěšní žadatelé se ale soustředí na další vylepšení prostor pro ubytované hosty. Penzion Ostravanka v Teplicích nad Bečvou je už
tradiční adresou lázeňských hostů, kteří se
jezdí do regionu léčit či jen rekreovat. Díky dotaci budou dispozičně změněny některé pokoje, přibudou v nich sprchové kouty a sociální
zařízení tak, aby každý host našel toto zázemí

ve spodní části obce stane hřiště pro
fotbal a hasičské útoky. Všechovický
TJ Tatran zrekonstruuje šatny a sociální zázemí, místo zbude dokonce na
malé fitness centrum.
Kromě sportu je také důležitá podpora kulturního života. V Rakově si
místní zásadně vylepší zdejší výletiště včetně nové udírny, v Radíkově
svou tvář promění místní knihovna,
ve Špičkách zase vyšli vstříc především matkám s malými dětmi, ale
„špičkové centrum volnočasových aktivit“ budou moci využívat všichni aktivní
obyvatelé. „Dejme Hranicku
Bývalou požární nádrž v Býškovicích již brzy nahradí nové víceúčelové hřiště
křídla“, to byl název vůbec nejlépe
přímo ve svém pokoji. Marcela Tomášová ze hodnoceného projektu v této Výzvě. Hranický
Všechovic sice ještě penzion neotevřela, ale aeroklub sídlící v budovách drahotušského
již nyní pilně pracuje na jeho dokončení. Pro- letiště už 3 roky trápí rozestavěná přístavba,
gram LEADER podpoří následné zkrášlení na jejíž dokončení chyběly peníze. Díky
okolí samotné stavby. Odstavné stání, bazén dotaci se členové i návštěvníci dočkají
či zahradní pergola s posezením, to vše už br- klubové místnosti, kanceláří a nového
zy bude sloužit všem hostům, kteří využijí k sociálního zázemí.
přenocování první všechovický penzion.
Začátkem listopadu SZIF definitvně potvrdil
výběr MAS a projektům schválil doporučenou
výši dotací. Přejeme všem příjemcům úspěšnou realizaci projektů!

8 úspěšných obohatí nabídku
volnočasových aktivit
Největší zájem byl tradičně o Fichi č.6 Spolkový život a sport. A paleta podpořených projektů je opravdu pestrá. To co často v obcích chybí, jsou vyhovující, moderní a účelu odpovídající hřiště. Obec Býškovice nahradí bývalou
požární nádrž zasypanou haldou sutiny
asfaltovým placem, kde se vyřádí
skateboardisté, in-line bruslaři, ale klidně
I hráči míčových her. V Drahotuších se nijak
nevyužité zarostlé pozemky v sousedství fotbalového hřiště promění v ráj dětí, kterým bude sloužit hned 5 různých průlezek a kolotočů.
Ve Stříteži nad Ludinou se z nevyužité louky

Už příští rok bude dokončena přístavba na drahotušském letišti

Program LEADER rozdělí další milióny, dejte nám vědět o svých záměrech!
Také v příštím roce poputuje do regionu skrz
Program LEADER nejméně 9 miliónů Kč dotačních prostředků na projekty koncových žadatelů v rámci vybraných Fichí (oblastí) Strategického plánu LEADER. V minulých dvou výzvách, kterým se věnovaly předchozí články,
bylo alespoň jednou vyhlášeno všech 7 fichí
a až praxe ukázala, o které oblasti je mezi žadateli velký zájem a které naopak dosud nesplnily očekávání. Dle dosavadních zkušeností můžeme pro teď pominout oblast fiche
č.6 Spolkový život a sport, kde je zájem trvalý
a i nadále bude zřejmě překračovat množství
vyčleněných prostředků. Program LEADER
chce ovšem v příštím roce podpořit především ty oblasti, které jsou zatím dle původních
plánů poddimenzované, ovšem jen za předpokladu, že bude mít dopředu jistotu dostatečného zájmu. Rozvojové partnerství se proto rozhodlo, že před definitivním rozhodnutím,
které oblasti dostanou pro rok 2010 prioritu,
osloví potenciální žadatele na Hranicku a zeptá se je na jejich aktuální investiční záměry.

Harmonogram počítá s uzavřením Výzvy na
konci dubna 2010, tak aby mohly být projekty
zrealizovány v období podzim 2010 – podzim
2011.
Proto tímto žádáme Vás všechny, kteří uvažujete o projektovém záměru v oblastech,
které si níže představíme, abyste nás co
nejdříve kontaktovali a představili nám své vize. Využít můžete emailový kontakt
f.kopecky@regionhranicko.cz ,
osobní konzultaci v naší Kanceláři
na Tř. 1. máje 2063 v Hranicích
(schůzku si můžete domluvit s Františkem Kopeckým na tel. 773583020)
nebo postačí vyplnit jednoduchý
f o r m u l á ř n a a d r e s e
www.regionhranicko.cz/
projektove-namety. Jen na základě
této analýzy může být Program
LEADER pro rok 2010 nastaven tak,
aby bylo podpořeno maximum Vámi
plánovaných záměrů, přetvořených v
Žádosti o dotaci z Programu LEADER.

Zemědělci mohou rozvíjet své podniky
Zatím jen 1 žadatel projevil vloni zájem o fichi
č. 1 Rozvoj zemědělských podniků. Přitom
možností, jak peníze využít je nepřeberné
množství. Bohužel nadále není možné získat
podporu pro mobilní stroje, dotace ale mohou
směřovat do stavebních úprav, rekonstrukcí
i nové výstavby objektů pro rostlinnou a živo-

Zemědělci mohou vylepšit stavby a technologie, tak jako se to podařilo v ZD Partutovice

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, http://www.regionhranicko.cz

-3-

zpravodaj REGION

HRANICKO

číslo 07 / listopad 2009

čišnou výrobu, stejně jako do pořízení a modernizace technologií. Záměr pak lze doplnit
investicemi do produkce nebo využití obnovitelných zdrojů energie. Dotaci mohou získat
zemědělští podnikatelé a subjekty jimi vlastněné hospodařící na území Hranicka. Dotace
činí 40% a může být zvýšena o 10%, pokud žadatel hospodaří ve znevýhodněných oblastech, o dalších 10% pak, pokud je žadatelem
zemědělec do 40 let.

stravování pouze v souvislosti s
ubytováním) jako jsou penziony,
turistické ubytovny a ubytování v
soukromí. Farmáři tak např. mohou zajímavým způsobem rozšířit
své podnikání o různé formy agroturistiky. Škála možných investic
je však mnohem širší. Stejné procento dotace může mířit také na
vznik či obnovu půjčoven sportovního vybavení a modernizaci a výstavbu objektů a ploch pro sporV lesích může pomáhat nová technika
tovní vyžití jako jsou např. hřiště,
U lesních hospodářů je naopak mobilní tech- koupaliště nebo jízdárny. Nově se
nika umožněna a je přímo hlavním předmě- pro příští rok oblast rozšířila také Nové penziony jako ten v Ústí, ale i ubytovny, sportovní půjčovny, hipostanice
nebo stezky - nabídka pomoci podnikatelům na Hranicku
tem možné dotace. Žadatelem se může stát o tzv. hipostanice, tedy zařízení
pro přenocování koní tudevším navýšila dotace ze stávajících 60% na
ristů. Součástí mohou být prostory 90%, jelikož se jedná o neziskové projekty, tapro ustájení a uvázání koní turistů (vý- ké okruh možných žadatelů by se dále rozšířil
běhy, ohrady, venkovní či vnitřní boxy na neziskové organizace a zájmová sdružení.
pevně se zemí spojené, úvaDruhou možností je podpora zaziště, apod.), zařízení pro
čínajících živnostníků v rámci
uložení jezdecké výstroje či
Fiche Podpora zakládání podvybavení pro péči o koně tuniků a jejich rozvoj. Zde by bylo
ristů a jejich krmení. Důležimožno podpořit založení nebo
tou podmínkou je, že dotace
rozvoj podniků do 10 zaměstje určena buď pro zemědělnanců investicemi do stavební
ské podnikatele, nebo pro javýstavby a úprav objektů včetkékoliv jiné podnikatele, kteně zázemí pro zaměstnance,
ří ovšem v oblasti cestovnípořízení
strojů, technologií a
Program LEADER pomůže s nákupem lesnické techniky, Arnošt Hradil
ho ruchu podnikají méně než 2 roky.
dalšího vybavení. Dotaci 60% může získat jauž využívá nový traktor a štěpkovač

lesní hospodář, který vlastní nebo má v pronájmu min. 3 ha lesa na Hranicku, přičemž se
nesmí jednat o les vlastněný státem nebo zahraničním majitelem, nýbrž o les soukromý nebo obecní. Dotaci 50% lze získat na stroje a zařízení pro budování a údržbu lesních cest a
stroje pro údržbu lesních porostů a prvotní
zpracování dříví.
Cestovní ruch – šance pro penziony,
agroturistiku i hipostanice
Velký a dosud nevyužitý potenciál také nabízí
rozvoj cestovního ruchu na Hranicku. Už příští
rok se k dvěma dosud úspěšným žadatelům
mohou připojit Ti z Vás, kdo plánují vznik či už
provozují ubytovací kapacity. Dotaci 60% tak
lze získat na výstavbu, obnovu či rozšíření
ubytovacích a stravovacích kapacit (pozor,

Pomůžeme začínajícím živnostníkům
a naučným stezkám?
Z uvažovaných nových oblastí
přichází v úvahu 2 případné nové Fiche, které ovšem budou do
Programu LEADER zařazeny,
jen pokud bude prokázán dostatečný zájem žadatelů. Do oblasti cestovního ruchu míří zvažovaná fiche zaměřená na vznik
pěších tras a hipostezek. 90%
dotaci by bylo možno získat na
různé naučné a koňské stezky,
turistické značení, odpočívky a
infotabule včetně nutných úprav
povrchů. Tuto možnost sice už
nyní nabízí výše popsaná Fiche
č.7, u nové Fiche by se však pře-

kákoliv fyzická či právnická osoba (I bez historie), která nepodniká v zemědělství a zaměstnává méně než 10 zaměstnanců.

Naučných stezek na Hranicku je zatím poskrovnu

Představujeme partnerské Místní akční skupiny, 3. díl
Český Západ – Místní partnerství

ná a městyse Chodová Planá. Na jejím území
žije více než 28 tisíc obyvatel v převážně
Závěrečný díl seriálu, který na stránkách Zpramalých
venkovských obcích a pěti malých
vodaje představil 3 partnerské MAS, které spoměstech
– Stříbře, Plané, Bezdružicích,
lupracují s Rozvojovým partnerstvím, přináší
portrét našeho nejzápadnějšího partnera. Kladrubech a Černošíně. Blízkost bývalých
Český Západ – Místní partnerství je jednou z západoněmeckých hranic a fakt, že velká
dnes již téměř 160 místních akčních skupin v část území spadá do bývalých Sudet je bohuČeské republice, které byly založeny na prin- žel dodnes znát na stavu mnoha místních pacipech evropské iniciativy LEADER. Nachází mátek, ale i objektů občanské vybavenosti,
se v západní části České republiky na území na druhou stranu místní komunita ožívá díky
tří mikroregionů (Mikroregion Konstantinolá- zápalu mnoha místních aktivních lidí, jichž
zeňsko, Stříbrský region a Mikroregion Hra- MAS sdružuje hned několik desítek. Místní
cholusky) a několika dalších obcí, města Pla- akční skupina byla založena v březnu roku
Území MAS Český Západ - Místní partnerství
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2004, ale přípravy na její založení probíhaly již od roku 2003. Během nich byl
kladen velký důraz na zapojení a informování místních obyvatel, kteří se podíleli na přípravě rozvojové strategie
MAS i na vytvoření její organizační
struktury. Většina z nich je v MAS dále
aktivní a podílí se na její činnosti. Jako
nosné téma si MAS zvolila “efektivní využívání přírodního a kulturního dědictví“.

mavější pak byl Program Mladé nápady pro Český Západ (POV MMR 2006),
díky němuž byly podpořeny projekty připravené nebo realizované dětmi a mládeží. Hlavním cílem programu bylo zapojit děti a mládež do obnovy a rozvoje
regionu a dopomáhat tak vytváření jejich vztahu k regionu. Tyto programy
přinesly do regionu více než 23 milionů
Kč a díky nim bylo podpořeno 64 projektů. Od loňského roku pak MAS realizuje Program LEADER 2008-2013.
MAS Český Západ je spolu s Rozvojovým partnerstvím zapojeno do projektu
„Mobilní vybavení pro kulturní a sporBudova radnice ve Stříbře tovní akce“.

V letech 2004 – 2006 realizovala MAS
Český Západ – Místní partnerství celkem čtyři programy na principech iniciativy LEADER a to: LEADER ČR 2004,
2006 a LEADER+. Obsahem nejzají-

Projekty Spolupráce přináší nové možnosti rozvoje
Kromě už zaběhnuté realizace dotačního Programu LEADER „Měníme Hranicko“ se Rozvojové partnerství v letošním roce směle pustilo do rozšíření svých aktivit realizací tzv. projektů Spolupráce. Jedná se o samostatné
opatření Osy IV. Programu rozvoje venkova
(PRV), které je zaměřeno na podporu projektů, pro jejichž přípravu a realizaci se spojí kterékoliv místní akční skupiny z Česka, ale i zahraničí. Škála toho, co lze díky projektům Spolupráce ralizovat, je skutečně nepřeberná
a proto Vám na tomto místě představíme pouze 3 konkrétní projekty, do nichž se Rozvojové
partnerství zapojilo. První dva byly podány
v červnu 2009 a před pár dny byly SZIFem
definitivně schváleny, třetí pak byl připraven
před několika týdny a o případném přiznání
dotace bude rozhodnuto v březnu 2010.
MAS si pořídí mobilní vybavení pro
kulturní a sportovní akce
Neuspokojivou situaci s kvalitou zázemí nejrůznějších kulturních, společenských a sportovních akcí (dále jen akcí) ve svých regionech se rozhodly řešit 3 místní akční skupiny

Kromě posledně jmenovaných připravili
3 ostatní partneři projekt, který umožní pořízení sady mobilního vybavení pro konání různých akcí. Aktivity projektu jsou zdcadlové
a tak se soustřeďme na přínos pro Hranicko.
Kvalitní vybavení pro pořádání kulturních akcí
je velmi drahé a proto by bylo jeho pořízení
pro jednotlivé pořadatele akcí z řad zájmových spolků, obcí a škol vzhledem k četnosti
a rozsahu akcí neekonomické. Rozvojové
partnerství však díky možnostem Programu
rozvoje venkova spoluvytvořilo pilotní model,
jak tento problém pomoci vyřešit. V dubnu
2010 se stane majitelem mobilního vybavení
v hodnotě až 1,5 milionů Kč, které bude využívat nejen pro akce své a svých členů. Provozní řád umožní zapůjčení na jakoukoliv neziskovou akci na Hranicku a to pouze za manipulační poplatek spojený s převozem, montáží
a údržbou pořízeného vybavení a podmínky,
že se Rozvojové partnerství stane spolupořadatelem takovéto akce. Dalšími aktivitami projektu bude rekonstrukce skladu vybavení, zkušební provoz, vzájemné exkurze a kulturní akce, na nichž se projekt a vybavení představí.
Ptáme se pořadatelů, o co je
největší zájem

I když je v projektu uveden konkrétní
soupis plánovaného vybavení, lze ho
ještě před samotným nákupem upravit tak, aby bylo pořízeno skutečně jen takové vybavení, které nejvíce na Hranicku chybí a
které bude maximálně využito.
Proto Rozvojové partnerství
chystá zopakovat dotazníkové
šetření mezi pořadateli akcí,
které už jednou v menším rozsahu proběhlo cca před
Stany v majetku MR Rozvodí se už v regionu hojně využívají, rokem. Přiblížil se čas nákubrzy k nim přibude další moderní vybavení
pu a proto se Vás ptáme.
z různých koutů naší republiky spojené do Jak často a které mobilní vybavení
partnerské platformy „Podejme si ruce“. Ta už byste využívali? Pódium, velkokapo 2 roky umožňuje intenzivní spolupráci naší pacitní stany, zvukovou či světelnou
MAS s kolegy z Českého Západu, Kyjovského aparaturu, výstavní klipy, prodejní
Slovácka a Frýdlantska v severních Čechách. stánky, sady lavic a stolů, výčepní
MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, http://www.regionhranicko.cz

zařízení, grily, fritézy, dataprojektor, kameru, vytápění, elektrickou centrálu?
Nebo ještě něco jiného? Na webu
www.regionhranicko.cz/dotaznik-vybaveni

naleznete ke stažení jednoduchý dotazníkový formulář, který nám můžete vyplněný
zaslat. Vaše návrhy pro nás budou cenným
vodítkem, k tomu abychom nemalé peníze investovali do toho nejpotřebnějšího, co pomůže pořadatelům nekomerčních akcí a tím výrazně zvýší kvalitu bohatého kulturního a sportovního života na Hranicku.
Chystá se databáze nevyužitých prostor
na Hranicku
K realizaci projektu Spolupráce „Zmapování
a marketing nevyužitých prostor“ se spojily tři
moravské místní akční skupiny. Kromě té naší
ještě MAS Mohelnicko a MAS Na cestě k prosperitě působící v okolí Němčic nad Hanou. Ti
všichni chtějí projektem přispět k řešení problematiky brownfields a chátrání nevyužitých
objektů a prostor. Lidé si většinou nejdříve
představí opuštěné kravíny a nefunkční průmyslové provozy, které nás sice na Hranicku
také tíží, svou velikostí a složitostí řešení už
však překračují naše možnosti. Trochu stranou zájmu však stojí velké množství menších
nevyužitých místností v obecních úřadech,
školách, kulturních domech, domech služeb,
různé opuštěné dílny a menší výrobny. Takový začínající podnikatel či živnostník, když bude chtít najít vhodný prostor pro rozjezd svého
podnikání, musí pracně objíždět jednotlivé ob-

Tato budova jako spousta jiných čeká na své nové využití
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ce a pídit se o vlastnících a jejich záměrech.
To vše by měly výstupy projektu zájemcům
ulehčit. Po několikaměsíčním zmapování tak
vznikne na jaře 2010 na webu regionhranicko.cz databáze a vyjde tištěný minikatalog
těchto nevyužitých prostor. Bude zde uveden
majitel, jeho záměry, prodejní či nájemní cena, fotografie, plošné výměry, soupis nutných
investic a případná omezení činností, pro kterou mohou být prostory využity. Databáze bude neustále aktualizována. Závěrečná konference projektu představí databázi a katalog
veřejnosti a všem potenciálním investorům.
Významné osobnosti regionu připomenou
2 nové expozice
Čerstvě připraveným a podaným počinem je
pak příspěvek k zachování a zhodnocování
kulturního dědictví našeho venkova. Rozvojové partnerství spolu s MAS Mohelnicko připravily záměr na vybudování stálých expozic ve
svých regionech. Pokud bude společná Žádost o dotaci schválena, bude do 4 nevyužitých prostor investováno skoro 5 miliónů Kč,
které se díky tomu promění v muzea: v Polici
na Mohelnicku vznikne Síň selských tradic,
v Lošticích se pak rekonstrukce dočká interiér
židovské synagogy, kde vznikne expozice připomínající stopy a odkaz života židovského etnika v Lošticích. Na Hranicku se expozice soustředí na 2 polozapomenuté významné osobnosti nedávné historie. Bělotínská fara byla
v minulém století dlouholetým působištěm pa-

Neobydlená část fary v Bělotíně se promění v muzeum

pežského preláta Dr. Jaroslava Studeného,
významného literáta, stavitele kostelů, ale též
člověka postiženého komunistickou zvůlí normalizace. V Býškovicích se pak 2 místnosti bývalé školy promění v muzeum místní historie,
jemuž bude vévodit expozice věnována místnímu rodákovi, spoluzakladateli Čsl. Legií, významné postavy Československé armády za

S E R I Á L
Členové MAS se představují
Ski Klub Hranice
Ski Klub Hranice, o.s. je zakládajícím členem
Rozvojového partnerství. Občanské sdružení
provozuje lyžařský areál SKIPOTŠTÁT, který
se nachází nedaleko města Potštát, 11 km od
města Hranice a 35 km od Olomouce. Díky
své výšce 500 m.n.m. má dobré klimatické
podmínky a lyžuje se zde, i když v Hranicích
není žádný sníh.

Lyžařům se nabízí hned tři vleky, z toho jeden
dětský i s mírným cvičným svahem pro méně
zkušené lyžaře. Organizace poskytuje komplexní služby lyžařského areálu a lyžařské
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školy široké veřejnosti tak, aby byly dostupné
co nejširším vrstvám obyvatelstva regionu.
Hlavním cílem sdružení je podpora výchovy
mládeže a podpora lyžařského sportu na školách. Neustálou snahou je rovněž
modernizace celého areálu tak,
aby poskytoval široké veřejnosti
žádoucí komfort. Členové oddílu
již vybudovali dvě chaty, jedna
slouží široké veřejnosti, druhá je
určena pro potřeby
lyžařské školy. Středisko je vybaveno
strojem pro úpravu
lyžařských tratí a
osvětlením k večernímu lyžování. To bylo pořízeno díky projektu „Osvětlení lyžařského areálu“
podpořeného z Programu LEADER ČR
2006. V současné době se připravuje projekt na umělý zasněžovací systém pro případ nedostatku přírodního sněhu. Veškerá údržba a
provoz střediska je zajišťována svépomocí
členy oddílu v rámci svých mimopracovních
aktivit. Sdružení tradičně v areálu organizuje

1. repubilky a aktivnímu odbojáři popravenému gestapem plk. Bohuslavu Závadovi. Pevně doufáme, že naše snahy ocení také poskytovatel dotace Státní zemědělský intervenční
fond a místní obyvatelé, mládež i návštěvníci
Hranicka budou už koncem příštího roku trávit
příjemné chvíle návštěvou těchto nových muzeí.
lyžařskou školu, která se těší stále většímu
úspěchu, nabízí totiž vysokou kvalitu a přitom
poměrně nízké ceny. Škola je organizována
pro děti od 6 do 15 let, vždy v měsících ledenbřezen dle sněhových podmínek. Doba trvání
je vždy 6 výcvikových víkendových dnů, poslední den jsou organizovány závody a maškarní rej.

Ski Klub Hranice, o.s. zastupuje v Rozvojovém partnerství Ing. Filip Konečný, který stál u
zrodu místní akční skupiny a je také již od roku
2006 jejím předsedou. Aktivně se tak podílí na
veškerých akcích MAS. Je také členem Výběrové komise a Výboru partnerství.

Společný informační bulletin Rozvojového partnerství Regionu Hranicko, Mikroregionu Hranicko a Hranické rozvojové agentury

okénko

Mikroregion Hranicko

autorka článku: Marcela Tomášová

Projekt Za poznáním mikroregionu Hranicko se blíží ke konci

kého Českého svazu včelařů, který hodlá
v rámci projektu vylepšit své včelařské muzeum sestavené z historických předmětů shromážděných od svých členů. Úvodní schůzky
mají za sebou i v Býškovicích, kde obyvatelé
chtějí vyzdvihnout osud místního legionáře
Závady a historii obce. Příprava startuje také
v Bělotíně, kde bude expozice věnována památce místního faráře Dr. Studeného.
Podoba minimuzeí je plánována metodou interpretace místního dědictví. Jejím cílem je najít za účasti místních nadšenců způsob jak prezentovat zajímavé věci z jejich obce. Filozofií
je, že pokud má muzeum sloužit běžným návštěvníkům, tak je třeba se na historii podívat
očima obyčejného člověka. Výsledkem schůzek budou podrobné plány expozice, na jejíž
realizaci budou postupně získávány prostředky z různých dotačních titulů.
Publikace představí významné osobnosti

>> Pokračování ze str. 1

Den s regionem Hranicko ve Valšovicích: do turnaje v pétanque se zapojilo hned 17 týmů

Ze 17 týmů byl nejlepší tým kulturního a sportovního výboru městyse Hustopeče nad Bečvou. Družstvo z Opatovic, které se zúčastnilo
již potřetí, pak obsadilo příčku třetí. Věříme,
že v příštím roce se podaří tuto akci zorganizovat přinejmenším stejně kvalitně a že nám
bude počasí více přát.
Na Hranicku se vaří podle nové kuchařky
Před nedávnem vyšla regionální kuchařka
„Ochutnejme Hranicko“, která je sestavena z
receptů místních kuchařek. Ty nám v průběhu
několika týdnu své recepty zasílaly a pomohly
nám tak celou publikaci poskládat. Porota, složená ze zástupců mikroregionu Hranicko, ku-

chařů místních restaurací a profesionální cukrářky, vybrala 5 receptů, jejichž autorky byly
oceněny věcnou cenou. Regionální kuchařka
byla oficiálně představena 24. 10. 2009 na tradiční kulturní akci „Den kultury na zámku“, kterou pořádalo město Hranice a společnost Patriot. Publikace byla ještě doplněna o recepty
z regionálních kulinářských akcí, které se již
tradičně v regionu pořádají – švestkáč, medovník, vanilkáč, jabkáč, dýňobraní, špičský
koláč a další. Nejde tak o ojedinělou akci, ale
o propojení tradice v regionu. Kuchařka bude
k dispozici také v elektronické podobě na
stránkách www.regionhranicko.cz.
Obyvatelé se zapojují do přípravy místních
expozic
Příprava pěti minimuzeí na Hranicku je v plném proudu. Na Potštátě již proběhla závěrečná schůzka k expozici, která bude věnována historii města,
osad a přírodních zajímavostí v jeho blízkém okolí. Ve Všechovicích se rozběhla
diskuse o podobě minimuzea připomínající památku místního
rodáka Bohuslava
Fuchse, významného
českého architekta.
Do spolupráce se zapojila i brněnská fakulta architektury, na
níž známý architekt
působil.
První
schůzky proběhly také v klubovně hranic-

Titulní strana regionální kuchařky

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, http://www.regionhranicko.cz

V neposlední řadě probíhá příprava publikace
o místních osobnostech s názvem „Zeptejme
se našich předků“. Vznikne tak spis o místních lidech, kteří byli nějakým způsobem významní pro svou obec, narodili se tady nebo
jinak působili. Pro malou obec to může být člověk, který se v minulosti nějakým způsobem
prosadil o rozvoj obce. Do výběru osobností
jsou zapojeni nejen starostové a kulturní výbory, ale i místní pamětníci a kronikáři.
„Probuďme v sobě zručnost našich předků“ je
poslední aktivita projektu. Jde o zpracování
katalogu tradičních řemesel na Hranicku.

Olomoucký kraj
Za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje

Na vzniku muzeí se aktivně podílejí místní obyvatelé, tak jako ve Všechovicích
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Hranická rozvojová agentura

Projekt Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi

Mapový portál cykloturistických tras regionu
Jednou ze zajímavých a významných aktivit
projektu na podporu cestovního ruchu
v turistických lokalitách Hranicko a Dolina
Małej Panwi je vznik mapového portálu
cykloturistických tras v regionu Hranicko.
Jedná se o virtuální obdobu klasické papírové
mapy s tím, že tento systém funguje on-line.
Návštěvník má možnost si předem
prohlédnout trasu, její profil a délku, a to ještě
dřív, než se dostane do regionu nebo se mu
mapa dostane fyzicky do rukou. Jsou zde vyznačena turisticky zajímavá místa, památky,
restaurace, ubytovací zařízení a další atraktivity a služby. Tento portál funguje na www.hranicko.eu, což jsou stránky, kde by měl každý
turista a návštěvník regionu najít veškeré potřebné informace týkající se turismu a cestovního ruchu na Hranicku. Na přípravě se také
aktivně podílí pracovní skupina projektu, která se pravidelně schází a komentuje všechny
probíhající i plánované aktivity. Ne jinak je tomu i v případě tohoto mapového portálu.

I tento úsek v okolí polomských rybníků najdou zájemci na novém mapovém portálu

Nová cykloturistická mapa regionu Hranicko
Začátkem září se cyklističtí nadšenci, turisté
a návštěvníci regionu konečně dočkali nového vydání cyklomapy a turistické mapy regionu Hranicko. Ke třem stávajícím okruhům regionální cyklotrasy Po stopách využívání vodní
a větrné energie, kterou všichni znají jako Mlynářskou, přibyly ještě další tři okruhy. Malý záhorský nás zavede do oblasti zvané Záhoří,
kde můžeme putovat např. přes Býškovice,
Všechovice, Horní Újezd nebo Opatovice.
I další z nově přidaných okruhů vede částečně

přes Záhoří, ale je delší a zabíhá také do sousedních regionů
Lipenska a Meziříčska. Poslední nově navržený okruh je
bohatý na táhlá stoupání, ale
také na krásné sjezdy. Vede
přes Hrabůvku, kolem zámečku Kunzov do Radíkova, kde
budou cyklisté projíždět kolem
vyhlášeného golfového hřiště
až na Středolesí, což je vrcho-

lový bod tohoto okruhu. Odtud už je čeká dlouhý prudký sjezd přes Uhřínov do
Milenova, do Hranic se budou vracet podél řeky po cyklostezce Bečva.
Mapa obsahuje také značené cyklo-,
turistické a pěší trasy v sousedních
regionech. Byla vydána v polské mutaci
v nákladu 2000 ks a česká verze vyšla v
nákladu 4000 ks. Je k dispozici v Městském informačním centru v Hranicích,
ale také v informačních centrech v Lipníku nad Bečvou, Odrách, Novém Jičíně, Valašském Meziříčí a Přerově.
Titulní strana nové cyklomapy

H R A N I C K Á RO Z VO J OV Á AG E N T U R A , Z . S .
Agentura působí jako servisní organizace Mikroregionu Hranicko a poskytuje služby v
oblasti přípravy žádostí, realizace projektů financovaných z tuzemských a evropských
dotačních programů. Nabízíme zkušenosti z přípravy, řízení a hodnocení projektů,
koordinace rozvoje cestovního ruchu, realizace propagačních kampaní, vytváření místních
partnerství, zapojování veřejnosti do přípravy projektů.
Telefon: 581 626 202 • Fax: 581 626 202 • E-mail: agentura@regionhranicko.cz
Tř. 1. máje 2063 • 753 01 Hranice

Dotace na míru

Naše služby zahrnují například:
· bezplatné konzultace
· zpracování žádosti o dotace
· dotační management
· zprostředkování projekčních služeb
· realizace zadávání veřejných zakázek
· plány rozvoje obcí a regionů
Další informace na www.regionhranicko.cz
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