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Na Hranicku a Lipensku se chystá vznik
regionální značky Moravská brána
Další krok ve zviditelnění turistické lokality Moravská brána, stejně jako
podpora místních výrobců kvalitních potravin a řemeslných výrobků. To
jsou hlavní cíle chystaného vzniku značky Moravská brána – regionální
produkt, kterou se budou moci honosit typické a tradiční potravinářské
produkty z území Hranicka a Lipenska jako jsou třeba sýry, uzeniny,
koláče nebo mošty, stejnou šanci dostanou také košíkáři, stolaři, výrobci
dřevěných hraček nebo ručně dělaných ozdob.
» pokračování na straně 2

Grantový program regionu Hranicko podpoří v roce 2011 zajímavé akce

Sraz barevných 2011 v Černotíně

Nositel programu:

Hasičské závody, společenská setkání i školní akce v letošním roce
podpoří Grantový program regionu Hranicko. Celkem dosáhlo 13 žadatelů na příspěvek až 15 000 Kč, který je určen na podporu propagace,
nákup materiálu, či doprovodný program vybrané akce. Kompletní
seznam všech podpořených akcí je uveden v přehledné tabulce, včetně
místa a termínu realizace. Akce jsou určeny vždy pro širokou veřejnost,
která je všemi pořadateli srdečně zvána.
Grantový program se snaží navýšit počet i kvalitu akcí v hranickém
regionu za pomocí finančních příspěvků. Tyto příspěvky poskytl Mikroregion Hranicko ve spolupráci s významnými firmami z Hranicka: Cement,
Hranice, a.s., Hranická rozvojová agentura, z.s., Kunst, s.r.o., TONDACH
Česká republika, s.r.o., Schäfer SSI s.r.o. a Váhala a spol. s r.o. Celkový
rozpočet byl 175 000 Kč.
» pokračování na straně 7
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Dotace na veřejná prostranství a oblast lesnictví
Podzimní, již 14. kolo programu rozvoje venkova bude
zaměřeno na několik oblastí. Jednou z očekávaných pro
obce do 500 obyvatel bude oblast pro zlepšení kvality života
ve venkovských oblastech. Obce tak mohou podávat žádosti na občanské vybavení a služby, na zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevwww.regionhranicko.cz

ní aktivity. Výše dotace bude až 90 %. I když se očekává, že
alokace prostředků nebude nijak vysoká, je to jedna
z posledních možností, jak obce a neziskovky mohou získat
prostředky pro své projekty v tomto programovacím období.
» pokračování na straně 8
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Na Hranicku a Lipensku se chystá vznik regionální značky Moravská brána
» pokračování ze strany 1

Spuštění systému certifikace místních typických výrobků
v současné době společně chystají MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, MAS Záhoří – Bečva
a Hranická rozvojová agentura. Značka bude vybraným
výrobkům a tím i kupujícím zaručovat originální původ
z území Moravské brány, pravidelně hlídanou kvalitu,
výrobu šetrnou k životnímu prostředí, vysoký podíl místních
surovin a ruční práce při výrobě, stejně jako budování tradic
a sounáležitosti s regionem. Certifikovaný výrobek bude na
obalu označen speciálním logem a nápisem Moravská brána
– originální produkt. Výrobky budou společně propagovány
na jarmarcích a kulturních akcích, v novinovém občasníku
Doma v Moravské bráně, vzniknou webové stránky nebo

sada letáků s přehledem oceněných výrobků.
Certifikace místních produktů už úspěšně běží v 15 oblastech České republiky sdružených v Asociaci regionálních
značek, v okolí už značka funguje například na území Beskyd, Moravského Kravařska či Hané a je mezi turisty stále
více oblíbená. Výhodou je podobná grafická podoba jednotlivých značek a jednotný systém propagace. Turista tak
v kterémkoliv z těchto 15 regionů značku bezpečně pozná
a jde „najisto“. Po srpnovém vstupu do Asociace regionálních značek budou první certifikáty uděleny na podzim
letošního roku. Přípravný tým už nyní vyzývá výrobce, kteří
by měli o získání značky zájem, aby se ohlásili na email
moravskabrana@regionhranicko.cz.

MAS slavnostně otevřela nové venkovské expozice, zveme k návštěvě
díla, které po sobě zanechal tento významný kněz, myslitel,
literát, stavitel kostelů a oběť normalizace, jež působil na
přelomu 60. a 70. letech v Bělotíně. Srdečně Vás zveme
k návštěvě obou nových expozic.
Otevírací doby, kontakty:
Místní muzeum Býškovice:
pátek 10-12 a 14-16h, neděle 16-18h
Mimo uvedenou dobu po domluvě: Jana Světlíková, 775 702 688

Pamětní síň Dr. Jaroslava Studeného Bělotín:
čtvrtek 15-18h (letní čas) nebo 15-16.30h (zimní čas), neděle 9-11h
Mimo uvedenou dobu domluvě: OÚ Bělotín, tel. 581 612 100

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko bude ve
spolupráci s obcemi zajišťovat provoz obou expozic a v této
pomoci zachování kulturního dědictví venkova chce i nadále
pokračovat. Proto už od podzimu loňského roku připravuje
s MAS Mohelnicko a polskou LGD Kraina Dinozaurów návazný projekt. Mohelnicko i Hranicko chystají vznik dalších dvou
expozic, u nás se bude jednat konkrétně o historickou
expozici na zámku Potštát a muzeum Bohuslava Fuchse ve
Všechovicích, které přiblíží dílo tohoto významného architekta a všechovického rodáka. Na polské straně je pak
v plánu vznik hned 7 miniexpozic se zaměřením na tradiční

Slavnostní otevření muzea v Býškovicích

Ke svému zdárnému konci se přiblížil už v pořadí třetí projekt
Spolupráce nazvaný "Za poznáním a odkazem předků".
V něm se naše MAS spojila s MAS Mohelnicko, aby spolu daly
vzniknout hned 4 novým venkovským minimuzeím, z toho
dvěma na Hranicku. Po několika měsících stavebních prací
přišlo zasloužené vyvrcholení projektu. Nejprve se hned 16
zástupců naší MAS zúčastnilo 23. března slavnostního
otevření expozic na Mohelnicku a to Síně selských tradic
v obci Police a Židovské synagogy v Lošticích.
Na naší straně obdobně milá akce proběhla 6. května. Ve
13h se zaplnily místnosti bývalé školy v Býškovicích, která se
proměnila v muzeum věnované místnímu rodákovi
a významné osobnosti prvorepublikové armády i obou
světových válek, generálu Bohuslavu Závadovi. Tento
chrabrý vlastenec působil i v protifašistickém odboji a byl za
své činy popraven gestapem. Druhá část muzea pak pod
názvem "Býškovice napříč staletími" představuje historii
obce. Otevření se mimo zástupců generálovy rodiny, starostů okolních obcí a historiků české armády zúčastnila taktéž
patnáctičlenná skupina z partnerské MAS Mohelnicko. Ta
pak pokračovala do Bělotína, kde si prohlédli druhou expozici vzniklou díky projektu, a to Pamětní síň Dr. Jaroslava
Studeného na místní faře. Muzeum obsahuje renovovaný
historický nábytek, bohoslužebné předměty a připomínky

Pamětní síní hosty provedl starosta Eduard Kavala
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řemesla či lidovou kulturu. Žádost o dotaci na realizaci
tohoto Projektu Spolupráce bude podána koncem června,

výsledek se dozvíme zřejmě v říjnu roku 2011.

Pomozte nám zmapovat ovocnářské zajímavosti na Hranicku
Rozvojové partnerství realizuje v období únor 2011 až
květen 2012 na Hranicku projekt pod názvem „Moravské
a slezské ovocné stezky“, jehož cílem je propagace
a znovuobnovení zájmu o ovocnářství a činností s ním
spojených. Jednou z významných aktivit je zmapování
historicky, krajinářsky či jinak významných ovocných stromů, alejí a sadů, starých a krajových odrůd ovoce, moštáren, palíren, pěstitelů, školek a dalších zajímavostí souvisejících s ovocem. Výsledek mapování se promítne do chystané
publikace o ovocnářství na Hranic a především do vznikající
databáze na webu www.ovocne-stezky.cz. Ta pomůže
jednak při vyhledávání podnikatelských služeb v oboru,
stejně tak nabídne informace o zajímavých odrůdách,
sadech a alejích. V databázi budou zveřejněny jen majitelem
odsouhlasené informace, kvůli nenechavcům tak např.
může zůstat skryta přesná lokalita nebo počet stromů.
Máme už shromážděno přes třicet tipů, s pomocí Vás, aktivních zájemců a místních znalců, však doufáme, že toho
objevíme a zjistíme mnohem více. Pokud tedy víte
o jakýchkoliv zajímavých, existujících i už zaniklých ovoc-

Výstava ovoce na zámku v Hustopečích n.B.

ných stromech, sadech, alejích, zahradách, starých
a krajových odrůdách, osobnostech, pěstitelích, zpracovatelích, organizacích, zahradnictvích, ale i příbězích, legendách,
vychytávkách nebo receptech, abyste nám dali tipy na tyto
zajímavosti ve Vašem okolí či případně předali kontakt na
zapálené lidi, kteří nám mohou být v mapování nápomocni.
O samotné odborné zmapování v terénu se již velmi rádi
postaráme. Své tipy posílejte či volejte manažerce projektu
Ing. Marceli Tomášové na tel. 739 430 576 či email
m.tomasova@regionhranicko.cz.
Zmapování a vůbec celý projekt Moravské slezské ovocné
stezky se tak i s Vaší pomocí může stát důležitým příspěvkem
k zachování a obnově kulturního dědictví venkova, tentokrát
v oblasti, která je nejen na Hranicku bohužel na ústupu, a je
to jistě škoda. Ovoce bylo vždy nedílnou součástí venkovského života. Třeba i tento projekt pomůže k naplnění přání, aby
v budoucnu dávali lidé přednost jablíčku z vlastní zahrádky či
od pěstitele z blízkého okolí před velkoprodukcí z druhého
konce Evropy či dokonce světa.

Program LEADER běží dál a gratuluje dalším 10 podpořeným projektům
Realizace dotačního Programu LEADER „Měníme Hranicko“
je hlavní náplní činnosti MAS Rozvojové partnerství Regionu
Hranicko. Uplynulý půlrok byl zásadní a to z důvodu provedení Střednědobého hodnocení v polovině programu.
Hloubková analýza zachycená v bezmála čtyřicetistránkové
zprávě zhodnotila správné zacílení programu na jednotlivé
oblasti, efektivitu rozdělovaných dotačních prostředků,
rozbor administrativních postupů i preferenčních kritérií.
Zpráva vyznívá pro MAS pozitivně, přináší ale i náměty, jak
v následujících třech letech dopad programu na region dále
vylepšit. Po sérii jednání tak MAS přistoupila k zásadnější
aktualizaci Strategického plánu LEADER pro další období
2011 – 2013. Především se ukázalo, že již byly naplněny cíle
v oblasti lesnictví a proto obě lesnické Fiche již nebudou
v dalších letech vyhlašovány. Naopak jako velmi žádoucí se
v reakci na nepříznivý vývoj zaměstnanosti ukázala podpora
malým a středním podnikatelům. Ta byla přetavena do nově

www.regionhranicko.cz

vzniklé Fiche, jež má za sebou čerstvě i výběr prvních pěti
projektů doporučených k získání dotace.
Ukončených projektů kvapem přibývá
Úspěšně pokračuje také realizace projektů podpořených
v minulých letech. TJ Tatran Všechovice zmodernizoval
šatny na místním hřišti,
podobným zkrášlením
prošlo také výletiště
v Rakově. V podnikatelském sektoru se pak
mohou již rozběhlou
výrobou sýrů pochlubit
na Farmě Zdeňka v Porubě u Hustopeč n.B.,
turisté také mohou
z a v í t a t d o n o v é h o Šatny TJ Tatran Všechovice
3
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První zastavení Včelí naučné stezky

Sýrárna na Farmě Zdeňka v Porubě

Prostranství u hřbitova v Partutovicích

Penzionu u Tomášů ve
Všechovicích. Jelikož se
tak zkompletovala celá
Výzva z roku 2009,
můžeme sečíst a zbilancovat první dvě kola realizace Programu LEADER
za roky 2008 a 2009.
Zrealizováno v rámci nich
bylo celkem 25 projektů,
proinvestováno 27 a půl
milionů korun a na dotacích vyplaceno díky
Programu LEADER téměř
16 miliónů korun.
První ukončené projekty
hlásí také příjemci
podpoření v roce 2010.
V Partutovicích už slouží
nová autobusová točna
s okolní zelení, Vlastimil
S ucháne k již pi lně
využívá nově pořízenou
lesnickou techniku
a Český svaz včelařů
Hranice v těchto dnech
láká návštěvníky na nově
vybudovanou Včelí
naučnou stezku vedoucí
od jejich muzea až k po-

žadatelů. Farma Zdeňka
z Poruby u Hustopeč n.B.
dále rozšíří nedávno
vzniklou sýrárnu o další
potřebné výrobní technologie, pěstitel ovoce
Eduard Kozák z Lučic
u Bělotína pro změnu
rozběhne díky dotaci
výrobu a prodej suše- Lesnická technika Vlastimila Suchánka
ného ovoce. Z malých
podnikatelů budou
celkem v pěti projektech
podpořeny firmy z různorodých oborů jako např.
navrhování interiérů
a kuchyní, stavební
činnost, sklářská dílna,
stolárna či prodejna
alternativního vytápění. Obnovené výletiště v Rakově
Naopak tradičně značný,
letos dokonce více než
čtyřnásobný převis
zájmu nad finančními
prostředky k dispozici
zavládl ve Fichi č.6 Spolkový život a sport. Po
velmi těsném výběru,
kdy Výběrová komise
z h o d n o t i l a v š e c h ny Zázemí Penzionu u Tomášů Všechovice
žádosti jako velmi kvalitní, leč některé přece jen o malinko
pro cíle programu hodnotnější než ty ostatní, mohou
s dotační podporou počítat celkem 3 projektové žádosti.
Výletiště v Rouském se tak dočká obnovy areálu rekonstrukcí budovy zázemí a vybudováním nových WC. Obec
Všechovice přetvoří nevyužívané foyer kulturního domu ve
vybavenou místnost pro činnost a setkávání spolků. V Bělotíně pak bude zřízeno v 1. patře kulturního domu volnočasové zařízení pro místní mládež pod názvem ZEWL HOUSE.

sezení na Rybářích.
Výzva 2011 čerstvě vyhodnocena
MAS má za sebou také v pořadí již čtvrté kolo výběru Žádostí
o dotaci. 20. června zveřejnila na svých webových stránkách
seznam projektů doporučených k finanční podpoře
z prostředků programu. Nyní ještě doporučení MASky musí
posvětit Státní zemědělský intervenční fond. Ve Fichi č.2
Zemědělské a potravinářské produkty a nové Fiche č.9
Zakládání a rozvoj mikropodniků bylo úspěšných všech 7

Krátce z dění v MAS
Na LeaderFESTu se předvedla i MAS Hranicko
LeaderFEST je středoevropské setkání zástupců MAS
a dalších aktérů rozvoje venkova, jež tentokrát proběhlo
ve dnech 17.-18.5. v nedalekém městečku Štramberk.
Už od rána probíhal na náměstí jarmark tradičních
řemesel a výrobků, kde Hranicko reprezentovaly domácí
sýry z porubské Farmy Zdeňka a valašský penicilín
a medovina z Likérky pana Koláčka ze Stříteže n.L.
V sérii prezentací příkladů dobré praxe se za MAS Hranicko představil projekt Mobilní vybavení a využívání
věcného plnění v našem Programu LEADER. Také
v kulturním programu se Hranicko na podiu neztratilo,
dva bloky patřily Mlynářské kapele z Hustopeč n.B., děti
pak po celý den bavilo hranické loutkové divadlo Tillia.
Středa byla ve znamení závěrečné konference, která se
věnovala především výhledu fungování a šíření metody
LEADER po roce 2013.

Děti pobavilo hranické loutkové divadlo TILLIA
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pak vedle samotné MAS prezentoval také Český svaz včelařů
Hranice. 8. října 2011 je plánován další Farmářský trh a MAS
Hranicko jistě nebude u jeho organizace chybět.
Mobilní vybavení MAS v plném provozu
V plném provozu je od začátku sezóny systém provozu
mobilního
vybavení pro
k u l t u r n í
a sportovní
akce, které si
MAS pořídila
v roce 2010. Na
dlouhodobém
provozu podia,
stanů, pivních
setů, stánků
a z v u k o v é Podium posloužilo při návštěvě prezidenta Klause
aparatury je v Hustopečích n.B.
MAS smluvně dohodnuta se 4 partnery, obcemi Ústí
a Skalička, městysem Hustopeče n.B. a Mikroregionem
Záhoran. Základním cílem provozu je podpora nekomerčních
kulturních a sportovních akcí na území Hranicka. MAS proto
pořadatelům nabízí poskytnutí tohoto vybavení, přičemž
veškeré informace, postup a provozní řád naleznou zájemci
na adrese www.regionhranicko.cz/mobilni-vybaveni.

Farmářský trh oživil hranické náměstí

Farmářský trh regionu Hranicko se vydařil
Za úspěšný start lze považovat první Farmářský trh regionu
Hranicko, který proběhl v pátek 15.4. na hranickém náměstí
a na jehož spoluorganizaci se podílelo Rozvojové partnerství.
Bezmála 30 prodejců a velký zájem nakupujících po celý den
oživili centrum města. MAS se do organizace zapojilo především poskytnutím posezení stánků a velkokapacitního stanu,
pod nímž své výrobky nabízeli členové sdružení
a příjemci dotací z Programu LEADER, jmenovitě Farma
Zdeňka Poruba a Včelařství Juráň za Skaličky, svou činnost

Členové MAS se představují

SERIÁL

povodních a dřeviny tak budou do budoucna plnit funkci
lužního lesa. Odměnou je členům sdružení provozování
akvakultury, rybářského sportu a spolu s mysliveckým sdružením ochrana a pozorování života vodních živočichů,
místní původní flory a okolní nově usídlené fauny, jejíž stav
pravidelně evidujeme.
Naše sdružení Ochránců přírody se podílí na mimoškolní
výchově dětí a mládeže, děti se mohou kdykoliv přihlásit do
spolku a zúčastnit se s rodiči a prarodiči našich akcí. Našimi
členy jsou i osoby se zdravotním postižením, které se
úspěšně zapojují do naší činnosti. Do budoucna bychom
chtěli poskytovat také metodickou pomoc mladým začínajícím ochranářům přírody.
Jana Světlíková

Ochránci záhorské přírody a vod Býškovice
Občanské sdružení Ochránci záhorské přírody a vod Býškovice vzniklo v roce 2010 z potřeby místních občanů podílet
se na tvorbě a ochraně krajiny v obci, která je rozhodující
pro dlouhodobou životaschopnost lidské populace. Našimi
hlavními cíli jsou ochrana původní flóry a fauny, práce
s dětmi a mládeží při směrování jejich volnočasových aktivit
a popularizace rybářského sportu, například organizací
rybářské soutěže za účasti seniorů a dětí a žen.
Občanské sdružení sestavilo
kandidátní
listinu do obecních voleb v roce
2010 a z jejich
řad tak vzešla
starostka obce
paní Jana Světlíková, která také
sdružení zastupuje na Valné
hromadě MAS Rozvojové partnerství. Úzce spolupracujeme
s obcí, ostatními spolky, Mikroregionem Záhoran a regionem Hranicko. Zástupci občanského sdružení prosazují
rozsáhlé výsadby stromů na katastrálním území obce.
Ochránci přírody se bezúplatně podílejí ve svém volném
čase na údržbě břehů, porostů a sečení travin kolem protipovodňových nádrží vybudovaných po záplavách v roce
1997. V průběhu dvou uplynulých let byla provedena
rozsáhlá výsadba smíšených dřevin na plochách, kde
dochází k občasnému rozlití vod ze suchého poldru při
www.regionhranicko.cz

Aeroklub Hranice
V Drahotuších se už od třicátých let 20. století nachází sportovní letiště, které patří do sítě veřejných letišť České
republiky. Provozovatelem letiště je občanské sdružení
Aeroklub Hranice, které zabezpečuje jeho provozuschopnost a poskytuje všem letadlům služby dle platných zákonů.
Létají zde malá sportovní letadla, větroně, aerotaxi, malá
dopravní letadla a také letadla kategorie ultralehká. Podílíme se i na akcích jiných pořadatelů konaných na našem
letišti, je to např. Den pro postižené děti nebo Setkání veteránů aut, motocyklů a letadel.
Pod hlavičkou Aeroklubu Hranice působí tři odbory. Bezmotorové a motorové sportovní létání sdružuje 120 členů,
z toho 75 aktivně létajících. V bezmotorovém létání patříme
ke špičkovým klubům v ČR. Tři naši piloti jsou členy repre-

5

ZPRAVODAJ

číslo 10 / srpen 2011

zentačního družstva a účastní se
mistrovství Evropy i světa. Na letišti
neprovozujeme profesionální
leteckou školu, výcvik provádí
vyškolení instruktoři převážně
o víkendech, ve svém volném čase.
Paraklub Hranice má 30 členů a je
velmi aktivní v parašutistických
disciplínách. Bohužel z důvodu
dostupnosti speciálního motorového
letadla činnost provozuje převážně
na jiných letištích. Každoročně však
v Drahotuších pořádá mezi parašutisty vyhlášenou soutěž
Moravská brána. Letecko modelářský klub pořádá na letišti
každoročně několik soutěží a to i na úrovni mistrovství
republiky. I mezi hranickými modeláři jsou mistři republiky
v tomto sportu.

Každoročně k nám přichází zájemci
o výcvik nejen z řad mládeže ale
i střední generace. Na letišti se tak
setkávají všechny věkové skupiny od
studentů až po důchodce. Heslo
„Kdo si hraje, nezlobí“ platí přece
v každém věku.
Aeroklub Hranice je jedním ze
„služebně“ nejstarších členů MAS
Rozvojové partnerství a od roku
2006 se aktivně podílí na jeho
činnosti, zastupujícícm členem na
Valné hromadě je v současnosti Milan Mlnařík. Díky dotaci
z Programu LEADER „Měníme Hranicko“ dokončil Aeroklub
Hranice v roce 2010 stavbu své nové provozní budovy, která
po letech umožnila členům klubu a návštěvníkům letiště
využívat důstojné zázemí pro svou činnost.

Mikroregion Hranicko

Seznam akcí podpořených z Grantového programu regionu Hranicko
» pokračování ze strany 1

Grantový program regionu Hranicko
Termín konání akce
1.5.2011
28.5.2011
28.-29.5.2011
4.6.2011
10.-12. 6. 2011
18.6.2011
25.-26.06.2011
10.7.2011
13.-14.8.2011
27.8.2011
11.9.2011
28.9.2011
1.10.2011
22.10.2011
2.12.2011
24.-25.3.2012

Žadatel
Sbor dobrovolných hasičů Střítež n/L
Modelářský klub Aeroklubu Hranice
Mažoretky Marcely Synkové o.s.
Sbor dobrovolných hasičů Opatovice
TJ Sokol Černotín
Český svaz včelařů – základní organizace Skalička o.s.
Klub vodních sportů Hranice
Modelářský klub Aeroklubu Hranice
Modelářský klub Aeroklubu Hranice
Základní škola a mateřská škola Skalička
Sbor dobrovolných hasičů Střítež n/L
Římskokatolická farnost Všechovice
Klub rodičů a přátel při ZŠ Drahotuše
Základní škola Hustopeče nad Bečvou
Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo
Klub juda a účelové sebeobrany Hranice

Název akce
Oslavy svátku sv. Floriána
Hranický pohár RCEK
Zemské finále Moravy a Slezska v klasické mažoretce
17. ročník dětské soutěže o putovní pohár SDH Opatovice
Sportovně-společenské setkání obcí „Sraz barevných 2011“
Mezinárodní setkání krojovaných včelařů a přátel
IV. ročník - Festival dračích lodí Hranice
Hranický pohár RCEK
Hranický pohár RCEK
Závody „Dračích lodí“ na přehradě Skalička
Závěr Velké ceny okresu Přerov v hasičském sportu
Klauniáda aneb cesta do pohádky
II. Farmářský jarmark aneb Nejlepší je zblízka
Výtvarná keramická soutěž - „PŘÍRODA V POHYBU“
Vánoční jarmark na ZŠ a MŠ Šromotovo
Memoriál JUDr. Zdeňka Navrátila – Český pohár

Místo konání
Střítež n/L
Drahotuše
Hranice
Opatovice
Černotín
Skalička
Hranice
Drahotuše
Drahotuše
Skalička
Střítež n/L
Všechovice
Drahotuše
Hustopeče n/B
Hranice
Hranice

Cyklostezka Bečva – další úsek pro cyklisty
Cyklostezka Bečva, známá spíš na Valašsku a dále od Hranic
k Lipníku se dočká dobudování dalšího úseku, který chybí
pro bezpečný provoz cyklistů. Jedná se o úsek od katastru
Hustopečí nad Bečvou po obec Špičky – lokalita na Kačeně.
V této části je stezka velmi špatně průjezdná. Proto její
dobudování je akce, ze které budou těžit jak cyklisté místní,
tak návštěvníci regionu.
Na tento projekt žádal Mikroregion Hranicko ve 22. výzvě
Regionálního operačního programu, opatření 1.3 Bezmotorová doprava finanční prostředky v celkové výši 9,6 mil. Kč.
Jedná se úsek v délce 12,62 km. Část trasy je vedená po
stávající komunikaci a bude doplněna dopravním a turistickým značením. V dalších úsecích zejména kolem železniční
trati budou stavebně upraveny stávající místní účelové
a polní komunikace. Dojde k odvodnění komunikace, zpevnění a úpravě zeleně tak, aby byl zajištěn bezpečný průjezd
pro cyklisty.

Dotace je 75 % z celkových nákladů, což
činí 7,22 mil. Na spolufinancování se
budou podílet nejen obce na řešeném
úseku – Hustopeče n.B., Špičky, Milotice
n.B., ale i Olomoucký kraj. Mikroregion Hranicko požádal
Olomoucký kraj o spolufinancování ve výši 2 mil. Kč. Žádost
byla projednána Radou Olomouckého kraje a schválena.
Tudíž pro obce zůstane na dofinancování akce cca
380 tis. Kč.
Cyklostezka Bečva, coby
páteřní cyklotrasa vedoucí
od pramenů Rožnovské
a Vsetínské Bečvy až po její
soutok s Moravou, získá tak
další část, která bude pro
cyklisty atraktivní a hlavně
bezpečná.
Dotčený úsek cyklostezky
6

Projekt s přírodou a tradicemi společně sbližuje české a polské školy
Projekt S přírodou a tradicemi společně se již přehoupnul do
druhé poloviny realizace a za tu dobu se zúčastněné školy již
několikrát setkaly. Setkávání škol, předávání zkušeností
a znalostí a poznávání tradic a zvyklostí zahraničních sousedů jsou hlavními cíli projektu realizovaného v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika –
Polská republika. Do projektu jsou zapojeny tři základní
školy z hranického regionu (Bělotín, Hustopeče n. Beč.,
Střítež n. Lud.) a čtyři školy z obce Kolonowskie
a jejich místních částí.
První společné setkání všech škol proběhlo v únoru, kdy se
české školy vydaly do polské obce Kolonowskie. Na zdejším
gymnáziu byl připraven Polsko – český festival lidových
písní. Žáci ze všech zapojených škol vystoupili s nacvičenými lidovými písněmi. České školy zazpívaly polské lidové
písně a polské školy písně české. Děti tak poznaly lidovou
tvorbu zahraničního partnera, tak i jeho jazyk, který zvládly
bravurně.

Velikonoční dílny v ZŠ Hustopeče n. B.

Polsko-český festival lidové písně v Kolonowskie

Další příležitostí ke společnému setkání byly Velikonoce.
Základní škola Hustopeče nad Bečvou uspořádala Velikonoční dílny. Polské i české školy se sjely do Hustopeč nad
Bečvou, kam dovezly mnoho velikonočních výrobků
a symbolů, dle polských i českých tradic, a zároveň se žáci
zapojili do 16 dílen, kde si mohli vyrobit produkty a symboly
spojené s českými Velikonoci. Díky příspěvkům od škol
jsme se dozvěděli, že polské i české velikonoční tradice jsou
velmi podobné, liší se pouze v drobnostech. Novinkou pro
polské žáky tak bylo například pletení tatarů, což severní
sousedé neznají.
Zatím poslední setkání se uskutečnilo poslední květnový
víkend v polské vesničce Fosowskie, místní části Kolonowskie. Název akce – Dětské dny ekologie – vypovídá
o zaměření akce. Děti ze všech škol si připravily vystoupení
a prezentace zaměřené na ochranu životního prostředí
a propagující zdravý životní styl. K vidění zde byly obleky
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2007 2013
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z recyklovatelných materiálů – papír,
plast, sklo, ale i staré látky, to jsou
všechno produkty, z nichž děti vyrobily
nádherné modely a samy je prezentovaly na módní přehlídce. Velký úspěch
měla i prezentace zdravé výživy, školy si
nachystaly zdravé lahůdky v podobě
ovocných a zeleninových mís, pomazánek, či celozrnného pečiva a všichni
návštěvníci mohli ochutnat, že i zdravé
pokrmy můžou být velmi chutné. Program byl doplněn o hudební i dramatické vystoupení s ekologickou tématikou.
České a polské školy se potkají ještě
dvakrát. V říjnu přijedou polské školy do
Stříteže, kde proběhne Orientační běh,
a do Bělotína, kde bude prezentována
multimediální encyklopedie přírody.
A završení projektu proběhne před
Vánoci v polském Kolonowskie, tématem budou samozřejmě české a polské
vánoční zvyky.

Den ekologie v polském Fosowskie

EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE
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Hranická rozvojová agentura

Dotace na veřejná prostranství a oblast lesnictví
Podzimní výzva bude zaměřená také na podnikatele do 10
zaměstnanců působících v obcích do 2000 obyvatel. Projekty mohou být zaměřené na stavby nebo rekonstrukce
provozoven a na nákup nových strojů, zařízení
a technologií, zejména z oblasti drobné řemeslné výroby.
Podrobná specifikace bude uvedena ve výzvě. Zde může
dotace činit 60 %.

» pokračování ze strany 1

Další prostředky budou určeny na investice do lesů pro
subjekty, které vlastní nebo mají v pronájmu les, starají se
o něj, obhospodařují. Tady žadatelé budou moci pořídit
stroje a zařízení, které při práci v lese využijí.
Zájemci o další informace či nezávazné konzultace se
mohou obrátit na pracovníky Hranické rozvojové agentury,
z.s., agentura@hranickarozvojova.cz.

Další finance na rozvoj cyklotras a cyklostezek v regionu
Cyklostezky a cyklotrasy v regionu Hranicko se
dočkají dalších úprav, zlepšení a vybavení a to díky
projektu s názvem „Rozvoj cyklotras a cyklostezek
v regionu Hranicko“. Tento realizuje Hranická rozvojová
agentura od března do konce září 2011. Projekt je spolufinancován z prostředků Fondu Mikroprojektů Euroregionu
Praděd a jeho celkový rozpočet je přes 23.000 EUR. Při jeho
realizaci spolupracuje s partnerem z polského města Kolonowskie, se kterým má již dvouletou zkušenost
z projektu zaměřeného na zavedení systému destinačního
managementu v regionu. Druhým partnerem je polská
gmina Jemielnica.
V rámci projektu dojde k vyznačení známé regionální cyklotrasy Po stopách využívání vodní a větrné energie (putování po vodních a větrných mlýnech) a to dodatkovými
tabulkami s logem cyklotrasy. Tím bude cyklistům usnadněna orientace v terénu bez nutnosti používání mapy. Také

stále více populární „cyklodálnice“ - Cyklostezka Bečva - se
dočká instalace nového mobiliáře v podobě odpočívek
a informačních tabulí.
Projekt počítá s vydáním propagačních letáků pro cykloturisty, kde mimo jiné naleznou nabídku ubytování vhodného
právě pro tuto cílovou skupinu.
Mezi další aktivity projektu patří zpracování Marketingové
studie cyklotras a cyklostezek v regionu Hranicko, pokračování v monitoringu návštěvníků na cyklostezkách regionu,
cyklistický výlet do partnerského regionu v Polsku i výroba
propagačních materiálů tematicky zaměřených na cykloturistiku.
O realizaci projektu najdete pravidelné informace na webových stránkách www.regionhranicko.cz.

Aktuální „nabídka“ Operačního programu Životní prostředí
Pro obce, ale i pro firmy je zajímavá XXVI. výzva MŽP, která
je zaměřena na opatření 2. prioritní osy - zlepšování kvality
ovzduší a snižování emisí. Celková alokovaná částka je ve
výši 4,5 mld. Kč. A na co konkrétně lze žádat? Pro obce
mohou pořídit stroje na úklid zpevněných cest za účelem
snížení prašnosti – např. samosběrné nebo kropicí vozy,
nebo výsadba a regenerace izolační zeleně. Výše dotace
tvoří ve většině případů až 90 % z celkových způsobilých
výdajů. Žádosti budou přijímány až do 30. listopadu 2011.

Průmyslové firmy mohou předkládat projekty, které řeší
snižování emisí – NOX, SO2, pro zemědělce pak třeba
snižování emisí NH3. Výše dotace je různá a závisí na velikosti podniku a typu řešeného projektu.
Zájemci o informace a nezávazné konzultace se mohou
obrátit na pracovníky Hranické rozvojové agentury,
z.s., agentura@hranickarozvojova.cz.

Dotace na míru
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.

Naše služby zahrnují například:
• bezplatné konzultace a vstupní poradenství
• kompletní zpracování žádostí o dotace
• dotační management
• realizace zadávání veřejných zakázek
• monitoring dotačních zdrojů

Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice • Telefon: 581 626 202 • Fax: 581 626 202 • E-mail: agentura@hranickarozvojova.cz
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