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Pořadatelům bude sloužit sada mobilního vybavení pro kulturní a sportovní akce
Do hlavní fáze realizace se posunul společný projekt třech místních akčních skupin z různých koutů naší republiky, který
výrazně napomůže kvalitě kulturního
a sportovního života na Hranicku. Rozvojové partnerství Regionu Hranicko si
v rámci něj pořídí sadu mobilního vybavení v celkové hodnotě 1.580.000,- Kč,
které bude využívat nejen na akcích
svých, ale bude jej zapůjčovat za provozní náklady nejrůznějším pořadatelům
nekomerčních akcí v regionu. Projekt
doplní také několik doprovodných aktivit.

Během května a června proběhne nákup

Podobné stany budou již brzy sloužit na Hranicku

Rozvojové partnerství, které dotaci získalo spolu s MAS Kyjovské Slovácko
v pohybu a MAS Český Západ - Místní
partnerství, se na projekt „Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce“ dlouhodobě připravovalo. Hned ve dvou sériích, ještě před samotným podáním
Žádosti o dotaci a pak znovu po schválení
dotace, oslovilo pořadatele nekomerčních akcí, aby pomohli vybrat takové vybavení, o něž je v regionu největší zájem.
> Pokračování na straně 2.

České a polské školy budou spolupracovat na společném tální výchovy, přírodovědné oblasti
projektu s názvem „S přírodou a tradicemi společně“

Velikonoční dílny v ZŠ Hustopeče nad Bečvou

V září letošního roku se rozjede na třech
základních školách z hranického regionu projekt nazvaný S přírodou a tradicemi společně, na kterém budou školy
po dobu jednoho a půl roku spolupracovat s partnerskými školami z města Kolonowskie. V rámci projektu, který bude
podpořen z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika –
Polská republika 2007 – 2013, budou
české a polské školy spolupracovat při
organizaci aktivit z oblasti environmen-

a budou se seznamovat s tradicemi sousedního státu. Do projektu se zapojí
základní školy z Bělotína, Stříteže nad
Ludinou a Hustopeč nad Bečvou. Školy
budou organizovat Velikonoční dílny
a výstavu, Multimediální encyklopedii
přírody a Orientační závod.
Na polské straně se projektu účastní tři
základní školy a jedno gymnázium. Plánované aktivity na polské straně budou
tedy čtyři: Vánoční výstava, Ekologický
den, Ptáci z našeho okolí a Polskočeský festival lidových písní.
> Pokračování na straně 6.

Mlynářského krajánka čeká v letošním roce změna
Letošní rok bude pro soutěž s názvem
Mlynářský krajánek téměř zlomový. Pravidelní účastníci soutěže od roku 2006
mají možnost dosáhnout hodnosti Pantáty, která je v mlynářské hierarchii tou nejvyšší.
Letošním rokem začne Hranická rozvojová agentura, zastupující roli koordinátora
aktivit v oblasti cestovního ruchu, nabízet
tzv. balíčky zážitků. Jedním z připravovaných balíčků je i Mlynářský cyklovíkend na
Hranicku, kdy se turisté a návštěvníci mají
možnost seznámit s historií mlynářství
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v regionu Hranicko,
podívat se na místa
zaniklých i existujících
mlýnů, zažít večer
s Mlynářskou kapelou
nebo ochutnat místní
gastronomické speciality. Nejen tento balíček
bude prezentován
spolu s další turistickou
nabídkou na portálu
www.hranicko.eu.
> Pokračování na straně 8.
MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, http://www.regionhranicko.cz

Zahájení Mlynářského krajánka
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Pořadatelům bude sloužit sada mobilního vybavení pro kulturní a sportovní akce
> Pokračování ze strany 1.

Z celkem 38 dotazníků vyplynul největší
hlad po velkokapacitních stanech či jednoduché, ale výkonné zvukové aparatuře. Tyto požadavky se pak skloubily
s návrhy 3 obcí a jednoho mikroregionu,
kteří MASce pomohou s náročným předfinancováním celého projektu. Výsledkem
je tak následující sada mobilního vybavení, jehož dodavatelé jsou vybíráni na
základě několika zadávacích řízení.

výše uvedeného vybavení
prozradí, zda bude během
léta ještě dokoupeno např.
výčepní zařízení nebo další
pivní sety.
Zkušební provoz upřesní
provozní řád a provozní
náklady

Ihned po nákupu bude
spuštěn zkušební provoz,
Region se může těšit na 1 podium
který potrvá do září 2010.
s příhradovou střešní konstrukcí o rozBěhem něj bude otestován
měru 6x8m, které umožní vystupování
a upřesněn provozní řád
opravdu široké škály účinkujících včetně
mobilního vybavení.
mnohačlenných orchestrů, základnou
Některé zásady jsou
a místem uskladnění podia bude městys
známy už nyní. Zakoupené vybavení
Hustopeče nad Bečvou. Velký hlad po
bude možno zapůjčit pouze na nekovyužití velkokapacitních stanů byl vyslymerční akce, tedy takové, jejichž primáršen nákupem hned 5 kusů, které ovšem
ním cílem není ekonomický zisk. Tuto podpůjdou spojovat rovněž do větších celků.
mínku bude Rozvojové partnerství pečV Horním Újezdě budou uskladněny 3 ks
livě posuzovat kvůli podmínkám získané
stanů 6x9m včetně 2 stanových podlah
dotace. Na webu regionhranicko.cz bude
6x9m a halogenového osvětlení. Z Ústí
vytvořeno webové rozhraní, které umožní
pak bude možno zapůjčit 2 ks stanů
objednávat jednotlivé vybavení a také sle6x15m. Variabilita stanových systémů tak
dovat v kalendáři jeho vytíženost, každý
umožní v jeden termín pokrýt až 5 menzájemce tak bude mít stálý přehled o tom,
zda a jaké vybavení je
pro daný termín k dispozici. Členové Rozvojového partnerství budou
zvýhodněni možností
zamluvit si přednostně
několik termínů, u ostatních pořadatelů bude
rozhodovat více faktorů,
např. včasnost objednávky, četnost zapůjčování, zájem Rozvojového partnerství stát se
spolupořadatelem
apod. Zkušební provoz
také nastaví a ověří úroveň manipulačních
poplatků, tedy částky,
Na jarmarcích bude možno využít dřevěných prodejních stánků kterou pořadatel za
ších nebo 2 hojněji navštívené akce.
Vybavení doplní 20 ks tzv. pivních setů,
tedy lehkého přenosného stolu s 2 lavicemi. Pro jarmarky a řemeslníky bude
určeno 6 ks stylových dřevěných prodejních stánků se snadnou montáží a převozem. K obohacení programu akcí jistě přispěje kvalitní zvuková a obrazová aparatura, která se bude skládat ze dvou odolných a výkonných reproduktorů na stojanech, jednoduchého malého mixu, dvou
bezdrátových mikrofonů, dataprojektoru
a plátna. Až vysoutěžené nabídkové ceny
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Podobné podium 6x8m bude mít základnu v Hustopečích n.B.

zapůjčení uhradí. Tato částka se bude
skládat z nákladů na práci údržbáře vybavení při výdeji, příjmu, montáži a demontáži vybavení, příspěvku na pojištění
vybavení proti poškození a příspěvku do
rezervního fondu pro budoucí opravy
a údržbu. Dořešena také bude možnost
zajištění dopravy.
Doprovodné aktivity představí projekt
veřejnosti
Samotný nákup a zprovoznění doprovodí
hned několik zajímavých počinů. Jednak
to bude série praktických školení, na kterých se zájemci z řad členů MAS a pořadatelů akcí naučí správně převážet, stavět a demontovat podium, velkokapacitní
stany, stánky i jak ovládat projektor a zvukovou aparaturu. Samotný projekt i vybavení bude dále propagovat tištěný leták
a webové stránky. Rozvojové partnerství
pořízené vybavení předvede také na
dvou kulturních akcích. Jednou z nich
bude v regionu již zavedený podnik, který
dosud není vybrán, druhou akcí pak bude
Den s regionem Hranicko, který proběhne
začátkem září v petanquovém areálu ve
Valšovicích. Na tuto akci také dorazí
zástupci partnerských místních akčních
skupin z Kyjovska a Českého západu.
Kolegové i návštěvníci si tak budou moci
prohlédnout vybavení v akci, mohou se
informovat o podrobnostech provozního
řádu, dotace také přispěje na obohacení
kulturního programu.
Podrobnosti a aktuální informace
o realizaci projektu hledejte na webu
www.regionhranicko.cz v oddílu
Rozvojové partnerství Z
Projekty Spolupráce

K dispozici bude též 20 sad pivních setů

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

Díky MASce vzniknou na Hranicku 2 venkovská muzea
Dalším projektem, kterým MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko rozšíří
v letošním roce škálu svých aktivit, je projekt „Za poznáním a odkazem předků“, na
kterém spolupracuje s MAS Mohelnicko.
Hlavním cílem je vybudování a následný
provoz celkem čtyřech stálých expozic,
tzv. venkovských minimuzeí, které svou
existencí pomáhají zachovávat kulturní
dědictví venkova a připomínat dnešním
generacím odkaz generací minulých. Na
Hranicku vzniknou expozice v obcích
Bělotín a Býškovice.
Dotace získaná v rámci projektu Spolupráce činí přes 4 miliony Kč a podělí se
o ni 4 nové expozice: na Mohelnicku
vznikne Síň selských tradic v Polici,
a židovská synagoga v Lošticích. Na Hranicku se expozice soustředí na 2 polozapomenuté významné osobnosti nedávné
historie. Bělotínská fara byla v minulém
století dlouholetým působištěm papežského preláta Dr. Jaroslava Studeného,
významného literáta, stavitele kostelů,
ale též člověka postiženého komunistickou zvůlí normalizace. Stavební obnovy
se dočkají dvě místnosti a sociální
zázemí s malou kuchyňkou, nový nátěr

dostane střecha budovy, exponáty dodá
bohatý bělotínský archiv a další zdroje.
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 1. republiky a aktivnímu
odbojáři popravenému gestapem, plk.
Bohuslavu Závadovi. Také zde bude
potřeba přizpůsobit interiér změně využití
z bývalé výrobní dílny na muzejní expozici, druhá místnost pak bude sloužit jako
přednáškový sál obohacený o exponáty,
fotografie a dokumenty z historie obce.
Projekt se rozběhne během května, kdy
bude vybrán dodavatel stavebních prací,
po celé léto se bude rekonstruovat, nakupovat vitríny a vytvářet popisky exponátů.
Obě expozice se mohou opřít o pečlivou
přípravu obsahu, která proběhla v rámci
nedávno ukončeného projektu Mikroregionu Hranicko. Díky němu se v obou
obcích několikrát sešla pracovní skupina
složená z místních zájemců a znalců historie a pod vedením odborného lektora
skládala zaměření expozice tak, aby byla

Jedna z expozic bude umístěna v bývalé býškovické škole

atraktivní jak pro místní rodáky, tak pro
návštěvníky odjinud. Aktuální dotace tak
papírové plány převede do skutečnosti
a už před vánocemi 2010 se můžeme
těšit na slavnostní otevření obou muzeí.
Také tento projekt doplňují doprovodné
aktivity. Už v červnu to bude odpolední
seminář „Interaktivní expozice na Mohelnicku a jinde v ČR“, dále bude k expozicím připraven tištěný propagační leták
a webová prezentace. Slavnostní otevření navštíví exkurze z partnerského
mohelnického regionu.

V Hranicích vznikne nezávislé poradenské místo k programu Zelená úsporám
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko se v současné
době připravuje na vznik nezávislého poradenského místa,
které se může stát vstupní branou zájemcům o získání dotace z Programu Zelená úsporám. Vznik poradenského místa je výsledkem úspěšné
Žádosti o dotace, kterou za místní akční
skupiny v ČR podala zastřešující organizace Národní síť MAS ČR. Díky tomu tak
bude poradenství poskytováno zcela
zdarma. Výhodou bude nezávislost

poradců, kteří nebudou svázáni s konkrétní dodavatelskou
firmou, ale naopak
budou moci kromě
představení programu a jeho podmínek
se zájemcem vybrat nejvhodnější varianty a nabídnout databázi vhodných
energetických projektantů a dodavatelů
z regionu. Poradenské místo nemá za
úkol za žadatele sepsat samotnou
žádost, ani nebude schopno připravit
konkrétní technické řešení a projektovou

Program LEADER rozděluje na jaře další dotace,
dál přibývá zrealizovaných projektů
Rok se s rokem sešel a Rozvojové partnerství Regionu Hranicko realizuje
v těchto měsících další, v pořadí už třetí
výzvu k předkládání Žádostí o dotaci z Programu LEADER „Měníme Hranicko“.
Místní akční skupina rozděluje v letošním
roce dosud nejvyšší částku, přesně
9.738.146,- Kč a vyhlásila proto hned 5
Fichí (oblastí), kam budou dotace směřovat.
Po ukončení sběru projektů 30.4. už víme,
že se sešly žádosti od celkem 19 zájemců,
kteří požadují celkem 10.228.471,- Kč
finančních prostředků. To je asi o půl mili-

Obecní dům v Dolních Těšicích

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

dokumentaci. Hlavním cílem je přilákat
k účasti v programu váhající či neinformované majitele rodinných a bytových
domů, kteří uvažují o zateplení fasády,
střechy, podlah, výměně oken nebo
instalaci kotle na biomasu, tepelného čerpadla či solárních kolektorů. Poradenství bude spuštěno nejspíš v červenci
letošního roku a veřejnost o tom bude
včas informována v místním tisku či na
webu www.regionhranicko.cz .

onu korun více, než kolik je prostředků
k dispozici. 2 zemědělci chtějí zlepšit své
zemědělské podnikání investicemi do živočišné či rostlinné výroby, 4 lesní hospodáři
hodlají nakoupit lesnickou techniku. Největší zájem je v oblasti veřejných prostranství, kde žádosti podalo hned 7 žadatelů. Především sportoviště chtějí zlepšovat 4 podnikatelé v cestovním ruchu,
dotaci také mohou získat 2 zájemci o vznik
pěších či koňských stezek. Do poloviny
června projekty nastudují a ohodnotí členové Výběrové komise MAS, kteří tak po
odsouhlasení Programovým výborem rozhodnou o pořadí jednotlivých projektů
a tím také o tom, kdo z tohoto kola vyjde
jako úspěšný příjemce dotace a kdo se
bude muset pokusit třeba příště. Koncem
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Nová zkušebna Dechové hudby Hustopeče n.B.

října by měl doporučení Rozvojového partnerství posvětit Státní zemědělský intervenční fond a pak už nic nebude bránit příjemcům, aby se pustili do realizace svých
záměrů a dále tak rozšířili okruh již 25 subjektů, které dotaci obdržely v minulých
dvou letech.
Dalších 6 projektů ukončeno, jinde se
pilně pracuje
Pouť od podání Žádostí
o dotaci až k úspěšnému
obdržení dotace na účet,
je časově dlouhá
a mnohdy náročná a tak
se Rozvojovému partnerství sbíhá administrace projektů ze všech
třech výzev.
V minulém zpravodaji
jsme si představili
9 ukončených projektů,
které začátkem roku
doplnily poslední dva,
čímž se definitivně uzavřela realizace 11 projektů podpořených v prvním kole programu

číslo 08 / květen 2010

Volnočasové centrum ve Špičkách

v roce 2008. V Dolních Těšicích byla
dokončena renovace obecního domu,
v němž teď mohou probíhat nejrůznější
kulturní a společenské akce, na své si přijdou také hráči stolního tenisu. Dechovou
hudbu Hustopeče nad Bečvou zbrzdily ve
výstavbě nové zkušebny loňské povodně, které místnost zaplavily do výše
20 cm a zničily tak podlahu připravenou
k položení. Vše se ale nakonec podařilo
napravit a muzikanti tak od dubna zkoušejí v moderní zkušebně speciálně upravené pro hudební produkci. Kromě
posledně jmenovaných už všech deset
příjemců obdrželo
dotaci na své účty
a Rozvojové partnerství tak může hrdě prohlásit, že díky Programu LEADER do
regionu skutečně přiteklo prvních 6 miliónů Kč dotací.

Nové sociální zařízení pokojů v penzionu Ostravanka

Finišuje se už také
u několika příjemců
z druhého kola realizovaného v roce

Úsek lesní cesty u Nejdku

Nová knihovna v Radíkově

2009. První příjemci už předložili na SZIF
Žádosti o proplacení dotace, jiní pro
změnu fin išují se stavebními pracemi
a brzy projekty ukončí. Z celkem 14 podpořených projektů se mohou hotovým
dílem pochlubit např. v Penzionu Ostravanka v Teplicích, kde došlo ke zvýšení
komfortu doplněním několika pokojů
o vlastní sociální zázemí. Nad bělotínským Nejdkem už také lesní hospodáři
využívají nově spravené cesty mířící do
lesů v okolí. Do nově umístěné knihovny
v Radíkově se již brzy nastěhují knihy
a počítačová technika, ve Špičkách na
poslední dodělávky čeká nové centrum
pro matky s dětmi v budově kulturního
domu.

S E R I Á L
Členové MAS se představují
Nový dvůr s.r.o.
Společnost NOVÝ DVŮR s.r.o. byla založena v roce 1999 jako dceřiná společnost
Zemědělského výrobního a obchodního
družstva v Hustopečích nad Bečvou.
Jejím předmětem podnikání byla
obchodní činnost a přechodné ubytování.
V roce 2001 odkoupilo obchodní podíl od
družstva pět společníků a v roce 2003
přistoupil šestý společník. Společnost
odkoupila od ZVOD v Hustopečích nemovitosti ve středisku bývalého zámeckého
dvora a pozemky od Pozemkového fondu.
V roce 2002 odkoupila od družstva bývalou čerpací stanici, provedla nákladnou
-4-

rekonstrukci a svůj rejstřík činnosti rozšířila o prodej motorové nafty. Stanice je
bezobslužná s tankováním na odběrné
čipy pro smluvní zákazníky. Jejich služeb využívají soukromí zemědělci podnikající v Hustopečích a drobní odběratelé.
V roce 2004 se společnost rozhodla provézt nákladnou přestavbu bývalého kravína na dílny a sklady. Během jednoho
roku vzniklo pět dílen (skladů) o různé
výměře se samostatnými přípojkami
elektrické energie a plynu a se společným sociálním zařízením. V současné
době jsou všechny prostory pronajímané
a v jejich prostorách sídlí autoopravna

Společenství Nový dvůr provozuje ubytovnu v Hustopečích n.B.

s pneuservisem, stolařství, sklad oken
a barev.
Od samého počátku je v administrativní
budově umístěna turistická ubytovna
s kapacitou 26 lůžek ve dvanácti dvou

Společný informační bulletin Rozvojového partnerství Regionu Hranicko, Mikroregionu Hranicko a Hranické rozvojové agentury
a tří lůžkových pokojích. K dispozici je
kuchyňka a společné sociální zařízení.
Do budoucna chtějí vybudovat na pokojích vlastní sociální zařízení a zvýšit
pohodlí ubytovaných rozšířením nabízených služeb (půjčování kol, sportovní
areál ).
Ve správní budově je dále umístěna veterinární ambulance a kancelářské prostory
určené pro zázemí firmy a k pronájmu.
Společnost Nový Dvůr, s.r.o., je členem MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko od 9. 2. 2006. Pověřenou
osobou k zastupování společnosti je
Ing. Dalibor Škoda.
Sportovní klub Pétanque Hranice VI
-Valšovice
Klub byl založen v prosinci roku 2003
a 14. 4. 2004 zaregistrován. Od roku
2005 je členem ČAPEK (Česká asociace
pétanque klubů). V současné době má
sportovní klub 30 členů. Od března do
listopadu se členové klubů účastní na
turnajích Čapek po celé ČR, MČR, turnajích Centrope (Středoevropský pohár)
konaných v okolních středoevropských
státech, ale i na regionálních přátelských
turnajích. Klub se podílí i na organizaci
dalších menších turnajů pro různé organizace a školy.
Sportovní klub Petanque Hranice –
Valšovice každoročně pořádá tři turnaje.
Prvomájové koulení je turnaj zařazený do
termínové listiny České asociace pétanque
klubů (ČAPEK). Valšovický pohár spolu
s dětskou soutěží Prázdninové koulení
má regionální charakter, je zaměřen i pro
neregistrované hráče a letos proběhne
14. 8. 2010. Svatováclavské koulení
s termínem 25.9.2010 je opět zařazeno

V areálu se vyřádí i děti

Turnaj v rámci Dne s regionem Hranicko proběhne letos už počtvrté

v termínové listině turnajů České asociace
pétanque klubů.

Všechny finance na výstavbu sportovního areálu sportovní klub získal z grantů
města Hranic, od sponzorů klubu a z vlastních klubových financí.Řadu prací na
výstavbě odpracovali členové klubu brigádnicky.

V letošním roce, v měsíci březnu, se
uskutečnil i halový turnaj. Další informace o plánovaných akcí najdete na
www.petanquevalsovice.estranky.cz.
Hráči klubu za dobu své působnosti získal
řadu cenných umístění na všech druzích
turnajů a MČR v seniorské i juniorské
kategorii.
Valšovické hřiště na pétanque se skládá
z 10 drah na hlavním dvorci a dalších 12
se nachází hned vedle na
dvorcích vedlejších. Povrch
je štěrkový se šotolinovým
podkladem. Rozměry hřišť
jsou jednotné, a to 12,5x3
metry. Osvětlení je již plně
funkční. Sportovní areál
zahrnuje taky hřiště na
fotbálek a už také funguje
kurt na tenis, volejbal
a nohejbal. Na své si zde
příjdou i děti, protože jsou
tu atrakce i pro ně. Nachází
se zde i plně funkční bufet a
sociální zařízení, takže
není problém pořádat turnaje vysoké úrovně.

Sportovní klub Petanque Hranice – Valšovice je členem MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko od 9. února
2006. Pověřenou osobou při zastupování
sportovního klubu v MAS je pan Zbyněk
Jakeš.

K dispozici je celkem 22 drah

Databáze nabídne informace o volných prostorách

Družstvo Střítež nad Ludinou – „Bílý dům“

V těchto dnech je dokončována internetová
databáze, která bude od poloviny roku nabízet volné prostory zájemcům z řad podnikatelů i neziskových organizací. Databáze,
umístěná na internetových stránkách
www.regionhranicko.cz , uživatelům
umožní výběr z palety různých objektů
vhodných pro kancelářské prostory, výrobu,
skladování, obchod nebo zájmové aktivity.
Jejím cílem je usnadnit odbyt objektů ležících ladem. Nebude se jednat jen o celé
objekty, ale nabídka by měla obsahovat

i menší prostory či části prostor. Uživatelé Stejná databáze bude sloužit i regionům
databáze si v ní mohou nejen prohlédnout Němčicko a Mohelnicko, které jsou partfotografie volných nemovitostí, ale snadno nery projektu.
si zjistí informace o rozměrech objektu,
bývalém využití prostor, návazné infrastruktuře, majetkových vztazích apod.. Souběžně s přípravou databáze probíhá i mapování nevyužitých objektů.
Databáze je připravována v rámci projektu Zmapování a marketing nevyužitých
prostor Rozvojovým partnerstvím regionu
Hranicko ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou. Náklady bez mála
dvě stovky tisíc korun na rozjezd databáze jsou kryty z Programu rozvoje venkova ČR. Plná verze databáze, která
bude součástí infoservisu Hranické rozvojové agentury pro místní podnikatele,
začne fungovat od června letošního roku.

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

Bývalý vodojem v obci Rouské
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Mikroregion Hranicko

Valná hromada Mikroregionu Hranicko schválila
aktualizovanou Strategii rozvoje regionu Hranicko
Valná hromada Mikroregionu Hranicko na
své schůzi 16. března ve Slavíči schválila
aktualizovanou Strategii rozvoje regionu
Hranicko do roku 2013. Jejímu schválení
předcházelo absolvování několikaměsíčního harmonogramu jejího přepracování,
které zajišťovala Hranická rozvojová
agentura. Pro úpravy se starostové
a starostky rozhodli v minulém roce,
jelikož původní verze z roku 2006 již
neodpovídala aktuálním potřebám rozvoje Hranicka.

číslo 08 / květen 2010

Materiál doznal úprav zejména v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu. Své
místo v něm získaly například balíčky
zážitků, které momentálně připravuje
Hranická rozvojová agentury v rámci
projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej
Pánwi. Vypuštěna byla opatření, která
postupem času ztratila v materiálu svůj
význam. Jednalo se například o zavádění
informačních technologií nebo o podporu
zachování hranické nemocnice. Nově se

naopak v materiálu objevuje zakládání
minimuzeí. Větší prostor získal Grantový
program regionu Hranicko nebo rozvoj
sociálních služeb.
Strategie rozvoje regionu Hranicko je
vodítkem pro diskusi mikroregionu
a dalších institucí při přípravě projektů.
Od Strategie se odvíjí i nastavení programu LEADER, prostřednictvím nějž
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
každoročně uděluje dotace obcím, podnikatelům nebo neziskovým organizacím.
Aktualizovaná strategie je zveřejněna
v sekci Strategie rozvoje regionu na
stránkách www.regionhranicko.cz.

Zástupci regionu Hranicko navštívili Posázaví
Mikroregion Hranicko, ve spolupráci
s Hranickou rozvojovou agenturou,
organizoval ve dnech 25. – 27. března
2010 studijní cestu do regionu Posázaví. Touto akcí byl završen projekt Cesta
ke vzdělání v regionu Hranicko, který
realizoval Mikroregion Hranicko v rámci
Programu rozvoje venkova ČR.

Návštěva koňské farmy Heroutice

Ve čtvrtek 25. března 2010 vyrazila 39
členná skupina zástupců obcí a spolupracovníků Mikroregionu Hranicko na studijní cestu, jejímž cílem byl region Posázaví, konkrétně Týnec nad Sázavou. Po
příjezdu proběhlo úvodní setkání se
zástupci Místní akční skupiny Posázaví,
o.p.s, kteří všechny přítomné přivítali
a informovali o aktivitách společnosti. Jeli-

kož má region Posázaví značné přírodní
a historické bohatství, je činnost MAS
Posázaví zaměřena velkým dílem na rozvoj cestovního ruchu v regionu. Mezi další
aktivity patří realizace Strategického
plánu LEADER a dále poskytování servisu Mikroregionům, které se nacházejí
na území působnosti MAS Posázaví.
V pátek podnikli účastníci studijní cesty
exkurzi po zajímavých projektech v regionu, které byly realizovány v rámci Programu LEADER. V průběhu celého dne
navštívili renovovanou kapličku v osadě
Čelivo, malé hasičské muzeum a opravenou hasičskou zbrojnici v Ratměřicích.
V této obci účastníci navštívili také opravený kostelík, zámek a zámeckou zahradu. Poté přejeli do obce Odlochovice, kde
se nachází zajímavé hasičské muzeum,
které bylo také rekonstruováno za pomoci
finančních prostředků Programu LEADER. Další kroky vedly na známou koňskou farmu Heroutice, kde kromě prohlídky stájí, seznámili majitelé farmy
všechny přítomné s historií a hospodařením farmy. Posledním místem exkurze
byl kulturní dům v Týnci nad Sázavou,
který dříve sloužil jako továrna na kameninu. Nový majitel začal s postupnou
rekonstrukcí objektu, v rámci které bude
objekt proměněn v multifunkční spole-

čenské centrum.
Po celou dobu studijní cesty bylo krásné
počasí, účastníci se dozvěděli mnoho zajímavých informací o regionu i o projektech
v regionu realizovaných a mohli tak
načerpat nové nápady do budoucna.

Zástupci regionu Hranicko ve Vlašimi

V rámci projektu Cesta za vzděláním
v regionu Hranicko proběhlo celkem dalších osm vzdělávacích seminářů, které
byly zaměřeny na vzdělávání zástupců
obcí, veřejných institucí, firem a projektových manažerů i široké veřejnosti z Hranicka. Semináře byly na téma Obnovitelné zdroje energie, Zadávání veřejných
zakázek, Projektové řízení nebo Muzea
a expozice – místní tradice a historické
dědictví. Všechny tyto semináře se uskutečnily v druhé polovině roku 2009.

České a polské školy budou spolupracovat na společném škol a partnerských organizací ve
projektu s názvem „S přírodou a tradicemi společně“
> Pokračování ze strany 1.

Na přípravě jednotlivých aktivit se
budou podílet všechny zapojené školy.
Děti budou vyrábět různé předměty,
nacvičovat scénky a písničky. Společné
prezentace plánovaných aktivit proběh-

městě Kolonowskie.

nout na setkáních na půdě českých i polských škol.
V projektu jsou plánovány tři výlety českých žáků do Polska a tři výlety polských žáků do našeho regionu. Mimo to
proběhne ještě jedna schůzka zástupců
Velikonoční dílny v ZŠ Hustopeče nad Bečvou
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Grantový program regionu Hranicko podpoří děti a mládež

Mikroregion Hranicko rozdělil finanční
prostředky Grantového programu
regionu Hranicko na rok 2010. Zájmová
a občanská sdružení, spolky, školy a další
organizace tak mohly do konce dubna
požádat o příspěvek ve výši až 15 000,Kč a to na uspořádání vzdělávacích, kulturních či sportovních akcí.
V letošním roce se Grantový program více
zaměřil na akce, do kterých jsou zapojovány děti a mládež a podle tohoto principu
byly také stanoveny oblasti podpory. Tou
první jsou akce zaměřené na environmentální výchovu, vzdělávání dětí a mládeže na základních a středních školách.
Zde se mohly zařadit akce typu exkurze,
sportovní a zábavné akce s tématikou
environmentální výchovy, výtvarné
a umělecké soutěže apod.
Druhou oblastí jsou akce rozvíjející
tvůrčí a sportovní potenciál dětí a mládeže, jako hudební a sportovní akce podporující tvořivost dětí nebo akce zaměřené na místní řemesla.

Hranická „EJKA“ 2009

Další oblastí je pak podpora obnovy míst- 187 000 Kč, ze kterých bude 12 000 Kč
ních tradic a zvyků - tradiční akce, výsta- použito na propagaci programu, ale předevy, hudební akce.
vším zapojených firem a to na každé z podpořených akcí. Přehled podpořených akcí
Poslední oblastí podpory, kde bylo možné
najdete na www.regionhranicko.cz.
žádat o grant, jsou významné sportovní
akce přesahující území jedné obce.
Třetí ročník programu nabídl žadatelům
rovných 175 000,- Kč. Významné firmy
z Hranicka - společně s Mikroregionem
Hranicko letos do programu vložily celkem

AKCE PODPOŘENÉ GRANTOVÝM PROGRAMEM REGIONU HRANICKO 2010
Termín
konání akce

Název akce

Místo konání akce

11.5.2010

Den lesa

Školní polesí Valšovice

22.5.2010

Memoriál ing. Josefa Vozáka
- šachový turnaj družstev

Skalička, Sokolovna

29.5.2010

Mistrovství ČR v kategorii RCEJ

Letiště Drahotuše

5.6.2010

16. ročník dětské soutěže o putovní pohár
SDH Opatovice

Opatovice

14. - 21.6.2010

Výtvarná soutěž "Včela v přírodě”

Hranice, zámek

20.6.2010

POP NOTA 2010

Zámecký klub Hranice

26.6.2010

II. Býškovické Letnice

Býškovice

26. - 27.6.2010

III. Ročník - Festival dračích lodí Hranice

Hranice, řeka Bečva

28.8.2010

Závody "Dračích lodí" na přehradě Skalička

Přehrada Skalička

12.9.2010

Soutěž mladých hasičů

Střítež nad Ludinou

25.9.2010

II. Ročník "Óježďského DÝŇOBRANÍ”

Horní Újezd

3.12.2010

Vánoční jarmark na ZŠ Šromotovo

ZŠ Šromotovo, Hranice

19.12.2010

Divadelní představení "Princezna se zlatou hvězdou”
Potštátský houslový klíč

KD Ústí

15. - 17.4.2011

Hodový volejbalový turnaj ve Stříteži nad Ludinou 2009

ZŠ a MŠ Potštát
Dorostenecká liga v JUDU 2009

Nositel programu:

GENERÁLNÍ PARTNER:

Partneři programu:

Mediální partner:
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MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, http://www.regionhranicko.cz
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Projekt Destinační management turistických lokalit hranicko a Dolina Malej Panwi

Mlynářského krajánka čeká v letošním roce změna
> Pokračování ze strany 1.
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Od roku 2011 bude soutěž Mlynářský krajánek tzv. zmražena a soutěžní průkazy
s otázkami se již nebudou vydávat každoročně. Nejen pro místní zájemce bylo
vytištěno pět typů průkazů, pro každou
hodnost v mlynářské hierarchii jeden, kdy

každý obsahuje sadu třináct soutěžních
otázek. Po úspěšném vyplnění jednoho
průkazu, posbírání kontrolních razítek
PO STOPÁ
a odevzdání na Městském informačC
ním centru v Hranicích, si může rovnou zakoupit průkaz další a v jednom roce se tak „posunout“ třeba
NÉ
ENE
RGIE
i o dvě nebo i tři hodnosti.

Tradiční sraz na Šromotově náměstí

Spuštění nového rezervačního systému podpoří rozvoj cestovního ruchu v regionu
Součástí projektu Destinační managepamátky a zajímavosti region nabízí,
ment turistických lokalit Hranicko
přehled služeb, produktů cestovního
a Dolina Małej Panwi je mimo jiné
ruchu a co je velmi důležité, může si
vytvoření a spuštění funkčního rezerpobyt u nás na Hranicku již pohodlně
vačního systému. V lednu letošního
naplánovat, zarezervovat a předem
roku proběhlo výběrové řízení na dodazaplatit.
vatele a následně začaly práce na jeho
Základními kameny rezervačního sysvytvoření. V lednu letošního roku
tému jsou ovšem právě služby, které
proběhlo výběrové řízení na dodavase jeho prostřednictvím nabízejí. Podtele a následně začaly práce na jeho
nikatelé v oblasti cestovního ruchu,
vytvoření. V průběhu letní sezóny
jako jsou ubytovatelé, majitelé stravobude rezervační systém hotový
vacích zařízení a další, tak mohou roza zájemci o balíčky zážitků nebo ti,
Lety letadlem a akrobatické lety jsou jedny z nově nabízených balíčků zážitků šiřovat své prodejní možnosti a zárokteří si chtějí zajistit ubytování předem,
veň obohacovat regionální nabídku
budou mít možnost využít turistického por- portálu www.hranicko.eu. Kvalitní turisslužeb.
tálu www.hranicko.eu a vše zařídit tický portál s možností rezervace služeb je
v klidu z pohodlí domova.
v dnešní době internetu jednou z nepo- Věříme, že tento účinný nástroj prodeje
stradatelných propagačních aktivit turistic- produktů cestovního ruchu přiláká do
Spuštěním rezervačního systému má
kých lokalit. Lépe než tištěný leták dokáže našeho regionu více návštěvníků, kterým
region Hranicko, jako jeden z prvních v Olozajímavosti a služby regionu představit budeme moci právě i prostřednictvím
mouckém kraji, velikou výhodu
právě turistický portál. Potenciální rezervačního systému nabídnout kvalitní
v „získávání“ turistů a návštěvníků. Rezernávštěvník si může prohlédnout, jaké služby a zajímavé zážitky.
vační systém se stal součástí turistického

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.
Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice • Telefon: 581 626 202 • Fax: 581 626 202
E-mail: agentura@regionhranicko.cz
Vydalo MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice
Tel.: 581 601 716, email: ropa@regionhranicko.cz
www.regionhranicko.cz
Grafická úprava: TopArt Hranice
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Dotace na míru

Naše služby zahrnují například:
· bezplatné konzultace a vstupní
poradenství
· kompletní zpracování žádostí o dotace
· dotační management
· realizace zadávání veřejných zakázek
· monitoring dotačních zdrojů
Další informace na www.hranickarozvojova.cz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, http://www.regionhranicko.cz

