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Vážení obyvatelé Hranicka, poskytujeme při řešení zanedbané infrastruktury, 
zejména při nalezení vhodných dotačních zdrojů.Mikroregion Hranicko je 

institucí založenou obcemi Opravdu významnou výzvou jsou ovšem pro obce, 
našeho regionu před 8 lety, podnikatele, neziskové organizace evropské fondy, 
a b y  p o m á h a l a  ř e š i t  které můžeme využívat v letech 2007 – 2013 a jelikož 
p r o b l é m y,  k t e r é  j s o u  jsme si vědomi, že štěstí přeje připraveným začali 
snadněj i  nebo levněj i  jsme prostřednictvím naší kanceláře poskytovat 
řešitelné ve vzájemné poradenský servis tolik nezbytný pro získání 
spolupráci. V našem plánu finančních prostředků. 
rozvoje jsme si několik Vážíme si spolupráce se soukromým sektorem 
takových témat stanovili a regionu, jelikož ten je významným hybatelem rozvoje 
pracujeme na jejich uvedení zaměstnanost i ,  z lepšování  ku l tu rn ího a  
do života. Jsou mezi nimi společenského vyžití, rozšiřování služeb a tímto 

například rozvoj cestovního ruchu, který přinese srdečně děkuji všem, kteří přišli se zajímavým 
nová pracovní místa;  větší uplatnění obnovitelných nápadem nebo pomohli realizovat projekt zlepšující 
zdrojů energie přinese kromě pracovních míst taktéž kvalitu života v našich obcích, v našem regionu. 
zlepšení životního prostředí. Spolupráce je ovšem 

Mgr. Miroslav Wildner mnohem širší v současnosti je jejím předmětem také 
předseda svazku  řešení dlouhodobé nezaměstnanosti nebo 

vzdělávání obyvatel regionu. Podporu obcím 

Ptáme se členů Rady MR Hranicko:
1) Jaký význam má spolupráce a zapojení Vaší 
obce v Mikroregionu Hranicko?
2) Řekněte nám Váš názor: Jaké problémy 
Hranicka by měl mikroregion řešit v nejbližších 
letech?

Odpovědi:

Zdeněk Lév – starosta obce 
Střítež nad Ludinou
1) Spolupráce obcí v mikroregi-
onech je obecně důležitá pro 
výměnu zkušeností ze všech 
oblastí důležitých pro chod 
obce, koordinaci rozvoje obcí a 
tím i zefektivňování finančně 
náročných staveb (vodovodů, 
čističek odpadních vod apod.). Pro získání 
některých dotací je spolupráce více obcí klíčová. 
Zapojení do mikroregionu může přinést také 
lepší povědomí o obci a tím i nárůst cestovního 
ruchu a zájmu o podnikání a bydlení. To jsou 
všechno předpoklady toho, že se obec bude 
rozvíjet.
2) Jako prioritu by měl řešit zachování funkčního 
sekretariátu i po dokončení programu INNOREF. 
Jinak jsou všechny ostatní plány zbytečné. 
Všechna další přání jsou obsaženy ve strategii 
rozvoje a ve výsledcích sub-projektů. Ty by se 
měly udržet a dále rozvíjet.

Radovan Mikuš – starosta 
obce Všechovice
1) Spolupráce obce v MR nám 
dává příležitost podílet se na 
rozvoji Hranicka ve všech 
směrech. Zapojením obce do 
aktivit vyvíjených MR získává-
me spoustu cenných informací 
a také konkrétních výstupů. 
Příkladem je finišující projekt INNOREF. Naše 
obec, díky zapojení v subprojektu BRIE, získala 
studii na využití biomasy pro vytápění obecních 
objektů, připravuje se projekt na zavedení 
geografického informačního systému, projekt na 
rozvoj cestovního ruchu a další. Právě společné 
úsilí a spolupráce jsou základem pro úspěšné 
realizování projektů a tím růstu kvality života a 
spokojenosti našich občanů.    
2) MR by se měl zaměřit na větší spolupráci s 
podnikateli, firmami, neziskovými organizacemi 
a dalšími subjekty mimo obecní samosprávy. 
Spolupráce s obcemi je již dobře nastartována, 
ale region tvoří i tyto další subjekty a jejich aktivi-
ta je pro rozvoj jednotlivých oblastí velice důleži-
tá. MR by měl v nejbližších letech svou činností 
napomáhat ke snižování nezaměstnanosti, 
zvyšování úrovně sociálních služeb, rozvoji 
sportovních, turistických a volnočasových aktivit 
na celém území Hranicka.

Antonín Tomeček – starosta 
obce Opatovice
1 )  Č i n n o s t  M i k ro re g i o n u  
Hranicko se výrazně oživila  
projektem INNOREF, kterým se 
začala pozitivně řešit některá 
problematika většiny obcí mikro-
regionu v jednotlivých subprojek-
tech, i když zatím jen většinou v 
tzv. měkkých projektech.

2) Do budoucna by se MR Hranicko měl zaměřit 

(pokračování na str. 2)

Rozvojové partnerství zahájilo přípravu místního 

dotačního programu LEADER 
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Stanovením tří klíčových program finanční prostředky přidělí. 
témat pro rozvoj Hranicka  V případě úspěchů v tomto programu bude 
zahájilo Rozvojové partner- Rozvojovému partnerství regionu Hranicko přidělena 
ství regionu Hranicko přípra- dotace kolem 50 mil. Kč na celé šestileté období. To 

vu našeho regionu pro místní dotační program se následně zhostí role správce dotačního programu 
Leader. Jedná se o obnovitelné zdroje energie, a rozběhne sběr žádostí a 
rozvoj cestovního ruchu a revitalizace obcí. Do těchto rozdělování peněz na 
oblastí by se měly přednostně investovat finanční projekty, které budou v 
prostředky, o jejichž získání partnerství usiluje. souladu se schváleným 
Program Leader je novým nástrojem rozvoje venko- Strategickým plánem 
va založeným na širokém zapojení obcí, spolků, Leader. Předpokladem pro 
podnikatelů, zemědělců do procesu rozvoje svého zpracování kvalitní strate-
regionu. Finanční prostředky pochází z Evropského gie je zapojení širokého 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova na období spektra institucí veřejného 
2007 – 2013. a soukromého sektoru.

Místní dotační program bude finančně podporovat Do přípravy dotačního 
projekty, jež jsou v souladu s potřebami a potenciá- programu se můžete 
lem Hranicka. Přípravu zajišťuje Rozvojové partner- zapojit i Vy prostřednictvím 
ství regionu Hranicko (tzv. místní akční skupina), pracovních setkání, které 
sdružení různých organizací podporující rozvoj budou probíhat až do 
našeho regionu. Právě ono bude v případě úspěchu června letošního roku. Termíny budou zveřejňovány 
zajišťovat specifikum tohoto programu, a to, že o na internetových stránkách mikroregionu. Dále 
konečném rozdělení financí mezi žadatele se rozho- můžete vyplnit formulář projektového záměru a 
duje přímo v regionu dle předem stanovených kritérií. pomoci nám upřesnit zaměření dotací (viz. vložený 

list zpravodaje). Pokud máte zájem dostávat pravi-Potřeby regionu se musí objevit v tzv. Strategickém 
delné informace, nahlaste prosím svůj kontakt na plánu Leader našeho regionu na stanovené období 
Sekretariát MR Hranicko.2007 – 2013, který by měl být předložen přibližně v 

Ing. Jan Balekpolovině roku 2007 Ministerstvu zemědělství ČR, 
Manažer partnesrstvíkteré ho posoudí a rozhodne, zda pro místní dotační 

tel.: 731 577 450, j.balek@mikroregion-hranicko.cz

Anketa:

Regionální cyklotrasa „Po stopách ku celoroční 
využívání vodní a větrné energie“, s o u t ě ž e  
která propojuje zachované i už Mlynářský  
neexistující vodní a větrné mlýny na k r a j á n e k  
Hranicku, má za sebou první krůčky 2 0 0 7 ,  v e  
své mladé existence. Prochází které mohou 
celkem 26 obcemi celého regionu, je mimo j iné 

rozdělena na tři okruhy o celkové délce téměř 130 vyhrát i zají-
km. Vybavení tvoří kryté odpočívky a infotabule mavé hod-
informující o obcích, mlýnech a zajímavostech na notné ceny. 
trati. Do provozu byla uvedena v roce 2006, ale až S tač í  pá r  
nastávající sezónu 2007 považujeme skutečně za věcí:  v soutěžním průkazu odpovědět na sadu otá-
první rok plnohodnotné existence mlynářské zek (informace poskytnou infotabule na trati), posbí-
cyklotrasy na Hranicku. rat 8 kontrolních razítek z vybraných hospůdek na 

trase a vyplněný průkaz odevzdat do 15. září 2007. Cyklisté mají možnost zúčastnit se už druhého roční-
Soutěž bude zahájena 21. dubna, průběh a doba pro-

Na cyklotrase po mlýnech se chystá pestrá sezóna

(Pokračování na další straně)

Vyhlášení výsledků soutěže 2006Vyhlášení výsledků soutěže 2006

Pracovní skupina k cestovnímu
ruchu 1. března 2007 Radíkov



Geografický informační systém zlepší rozhodování obcí 

Mikroregion Hranicko , e-mail:kancelar@mikroregion-hranicko.cz, http://www.mikroregion-hranicko.cz,Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice

na pomoc obcím se získáváním tzv. evropských 
peněz na projekty investičního charakteru, které 
by řešily různou problematiku obcí od kompletních 
oprav místních komunikací, přes úpravu veřej-
ných ploch,  rekonstrukce veřejného osvětlení 
nebo smysluplné využití chátrajících objektů po 
dřívější činnosti zemědělské velkovýroby.

Alena Veličková – starostka 
obce Horní Újezd

1) MR Hranice jako nositel 
projektu INNOREF řeší některé 
společné problémy obcí v oblasti 
cestovního ruchu, obnovitelných 
zdrojů, nezaměstnanosti, propa-
gace obcí či poskytuje metodic-
kou pomoc malým obcím při 
zpracování projektových námětů. Každopádně 
projekt INNOREF přispěl k nastartování činnosti 
MR Hranicko, dokázal nás malé obce i města 
mikroregionu stmelit a naučit opět spolupracovat 
na společných věcech.

2) Po ukončení projektu INNOREF by měl sekre-
tariát do budoucna vytvořit kvalitní a stabilní tým, 
který má již nyní dobré zkušenosti, výsledky a 
zázemí. Sekretariát by měl být schopen v nastá-
vajícím plánovacím období 2007 – 2013 zajistit 
pro region peníze ze zdrojů evropských či národ-
ních pomocí realizovaných projektů ať už obec-
ních, mikroregionálních, podnikatelských nebo 
spolkových. Určitě to nastaruje rozvoj území 
Hranicka.

Ing. Júlia Vozáková – starost-
ka městyse Hustopeče nad 
Bečvou

1) V rámci projektu INNOREF se 
nám podařilo profinancovat 
studie „Historický průzkum 
zámeckého parku s vazbou na 
přilehlé okolí“, dále projekt 
„Řešení dopravní situace u 
kostela, zámku a místní komunikace včetně 
záchytného parkoviště pod zámkem u křižovatky 
silnice I/35 v Hustopečích nad Bečvou“. V letoš-
ním roce jsme se zapojili do projektu Evropského 
sociálního fondu (ESF) „Řešení dlouhodobé 
nezaměstnanosti na Hranicku“, kde 75% mzdo-
vých prostředků pro zaměstnané v rámci tohoto 
projektu je hrazeno z prostředků EU.

2) Mikroregion by se měl zaměřit na rozvoj cestov-
ního ruchu v našem kraji, zabývat se otázkou 
odpadového hospodářství a programem, který by 
více inspiroval mládež našich obcí.

Mgr. Miroslav Wildner – 
starosta města Hranice

1) Vzájemná spolupráce má 
význam v oblasti rozvoje turistic-
kých služeb (atrakcí).

2) V nejbližších letech by měl 
mikroregion řešit realizaci ener-
getického auditu - poradenství, 
zateplování a vytápění, přes 
energetickou firmu a získávání dotačních titulů 
pro tuto realizaci.

Karel Galas – Starosta města 
Potštát

1) Spolupráce s mikroregionem 
nám pomohla zajistit projekty, na 
které bychom sami těžko dosáh-
li, a také velkou měrou pomáhá 
propagovat oblast Potštátska 
(cyklostezky ap.)

2) Mikroregion by měl nadále 
pomáhat obcím v získání peněz z různých dotací, 
především pomoci při zpracování žádostí.
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jetí trasy je zcela libovol- Přehled vybraných akcí v roce 2007
ná. Úspěšní účastníci 

Sobota 21. dubna - Slavnostní zahájení sezóny obdrží pamětní plaketu, 
(cyklovýlet č.1), pojedou 2 organizované skupiny, budou zařazeni do slo-
první skupina odjezd v 8:30 h. ze Šromotova náměstí sování o hodnotné ceny 
směr Špičky, Starojická Lhota, Hustopeče nad (např. poukázka na cyk-
Bečvou (prohlídka zámku), Skalička (prohlídka větr-lozboží za 4.000 Kč a 
ného mlýna) (cca 35 km), druhá skupina odjezd  další!) a především 
11.30h ze Šromotova náměstí směr Teplice nad budou pasováni do Cechu 
Bečvou, Ústí, Skalička (prohlídka větrného mlýna). m l y n á ř s k é h o  r e g i o n u  
Poté společný přesun do Ústí – kulturní program, ob-Hranicko a to do nejnižšího 
čerstvení, slavnostní otevření cyklotrasy, vyhlášení stavu Mlynářského práška. 
soutěže Mlynářský krajánek 2007, zdravice, volná Kdo se však letos zúčastní 
zábava.Mlynářského krajánka už 

podruhé, může v cechu po- Sobota 5. května - Cyklovýlet č.2 po trase Hranice – 
stoupit už na hodnost Olšovec - Střítež nad Ludinou – Bělotín - Heřmanice - 
Mládka. Srdečně Vás tedy Špičky - Hranice.  
zveme s celou rodinou k Sobota 9. června – cyklovýlet č.3 po trase Hranice – 
účasti v naší soutěži. Bude to Potštát – Partutovice (prohlídka větrného mlýna) – 
stát za to! Pro zájemce chys- Jindřichov - Hranice. Výlet s námi podnikne též dele-
táme sérii třech cyklovýletů, gace cyklistů, kteří se účastní pravidelných vyjížděk 

při kterých výletníci projedou postupně všechny tři Kolmo za poznáním Olomouckého kraje (www.kol-
okruhy cyklotrasy a mohou tak kolektivně získat mo.cz).  
všechna potřebná razítka a odpovědi. Veškeré pro-

Sobota 22. září - Slavnostní vyhlášení výsledků sou-drobnosti k soutěži naleznete na webu www.mikrore-
těže Mlynářský krajánek 2007 ve Stříteži nad gion-hranicko.cz/cyklotrasa.
Ludinou, bohatý program, dětský cyklistický závod, v 

Mgr. František Kopecký
rámci místních hodů.

Koordinátor aktivit na cyklotrase „Po stopách využívání 
vodní a větrné energie“,

tel.: 605 950 263, f.kopecky@mikroregion-hranicko.cz

číslo 03/duben 2007

Město Hranice nabídne obcím ve svém obvodu úřadů se nabízí prezentace dalších dat o regionu 
rozšíření svého geografického informačního např. turistům hledajícím informace o turistických 
systému. trasách regionu nebo podnikatelům hledajícím místo 

své nové provozovny. GIS může pomoci pří přípravě Geografický informační sytém (dále jen GIS) je 
větších investičních akcí přesahující hranice jedné počítačový systém pro práci s prostorovými daty. 
obce. Jedná se především o data katastru nemovitostí, 

inženýrské sítě, ortofotomapy, územní plány atp. Do geografického informačního systému by měly být 
Cílem zavedení GIS je zkvalitnění a zefektivnění začleněny i data o našem regionu, které zmapovala 
rozhodování samospráv obcí při správě svého území Univerzita Palackého v rámci projektu STRASSE. 
a prezentace obcí a regionu pro občany, podnikatele i Myšlenka zavedení regionálního geografického 
turisty. Pracovníci obecních úřadů tak budou moci informačního systému na Hranicku vznikla v 
vyhledávat pomocí počítače informace o jednotli- pracovní skupině vytvořené zástupci Města Hranice, 
vých pozemcích, o plánovaném funkčním využití Mikroregionu Hranicko a dalších odborníků 
jednotlivých ploch dle územních plánů nebo působících v této oblasti. Ti na dvou schůzkách v 
porovnávat projektované investice s aktuální situací průběhu letošní zimy navrhli technické řešení a 
v terénu. postup zavádění GIS.
Vstup do informační databáze soustředěné na Ing. Jan Balek
centrálním serveru v budově Městského úřadu v Sekretariát MR Hranicko
Hranicích bude možný jednoduše přes internet. tel.: 731 577 450, j.balek@mikroregion-hranicko.cz
Kromě využití zaměstnanci obecních či stavebních 

Otevření cyklotrasy 2006

Dětský cyklistický závod 2006

Síť koňských stezek propojí farmy

Na Hranicku v současné době vzniká projekt, jehož Projekt však není jenom o samotném vyznačení 
cílem je propojení většiny území mikroregionu sítí hipostezek. Na trase se objeví jezdecké stanice, ve 
hipostezek (stezek pro kterých může návštěvník přespat a ustájit 
koně). Hipostezky se koně. Budou zde i přístřešky, kde se bude 
značí podobně jako pěší moct schovat při nepřízni počasí. U 
t r a s y  a  t a k é  j e j i c h  kulturních a přírodních zajímavostí, u 
vyznačování zajišťuje Klub občerstvení a  hospůdek budou vystavěna 
českých turistů. Nedělají úvaziště. 
se žádné nebo pouze V současnosti se projekt nachází ve fázi 
minimální terénní úpravy. jednání se starosty obcí a dalšími zaintere-
Stezky se snažíme vést sovanými osobami (myslivci, zemědělci ad.). 
nejlépe po zpevněných Poté začne jednání s majiteli pozemků, od 
lesních nebo polních nichž potřebujeme písemný souhlas, že přes 
cestách, bohužel někde se nevyhneme asfaltové jejich pozemek můžeme hipostezku vést. Až 
komunikaci, která ovšem není pro koně příliš vyřešíme tyto administrativní záležitosti, můžeme 
vhodná. podat žádost o dotaci z prostředků Evropské unie. 
Příprava projektu je financována z projektu STS Předpokládaný termín předložení žádosti o 
(Udržitelný rozvoj turistických služeb). Do projektu je financování je druhá polovina roku 2007. V dalších 
prozatím zapojeno 14 jezdeckých farem a soukro- etapách se uvažuje o založení občanského sdružení 
mých majitelů koní. Návrh vedení trasy jsme „koňáků“ na Hranicku, které bude spravovat trasy 
připravovali tak, že každý majitel stáje projel svoje hipostezek.
nejbližší okolí a vytipoval nejvhodnější trasu. Dosud 
proběhly 3 schůzky pracovní skupiny, setkání se  Mgr. Klára Úlehlová

Koordinátor přípravy projektustarosty obcí a seminář o rozvoji hipoturistiky na 
tel: 777 212 416, balitore@seznam.czHranicku.
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Týmy nezaměstnaných pomáhají udržovat obce

Poté co se Mikroregion udržovat zeleň a čistotu na veřejných pro- individuálních potřeb s přihlédnutím k osobním 
Hranicko nechal inspirovat stranstvích, pomáhat při drobných stavebních předpokladům, znalostem, dovednostem a 
ú s p ě š n ý m  p o č i n e m  úpravách, asistovat při organizaci kulturních akcí možnostem dalšího uplatnění na trhu práce.
Mikroregionu Záhoran, zahájil nebo třeba zajišťovat odklízení sněhu v místě Další aktivitou je individuální poradenství a 
v listopadu 2006 realizaci bydliště či v blízkém okolí. Nezaměstnaní začlenění motivační a poradenské kurzy. V rámci těchto kurzů 
projektu s názvem „Pracovní do programu získají práci na dobu sedmi měsíců, se účastníci naučí základům práce s počítačem, 
t ý m y “ .  P r o b l e m a t i k a  p ak dojde k částečné personální obměně týmů na dozví se, jak se chovat na přijímacím pohovoru, 
nezaměstnanosti a ztráty dalších 7 měsíců. V průběhu necelého roku a půl se naučí se psát životopis apod. Také tento kurz se již 
pracovní motivace se zde řeší tak podaří zaměstnat až 36 osob. naplno rozběhl, účastníci se již umí orientovat  na 
začleněním osob do pracov- Součástí projektu jsou samozřejmě další aktivity. internetu, umí si nalézt portál MPSV a projít se v 
ních skupin udržující obce P r a c o v n í c i  m a j í  nabídkách zaměstnání, založili si e-mailové 
mikroregionu a možnost absolvovat schránky, zkoušejí psát životopis.

vzděláváním šitým na míru potřebám rekvalifikační kurz na Po znovunabytí základních pracovních návyků, této cílové skupiny, kterou tvoří práci s ruční motorovou mnohdy ztraceného sebevědomí, dovedností a po d louhodobě  nezaměs tnan í  a  pilou a křovinořezem, v získané rekvalifikaci budou účastníci projektu nezaměstnaní s nízkým stupněm těchto dnech už někteří schopni mnohem lepšího uplatnění na trhu práce. vzdělání. Projekt byl podpořen z nich tento kurz Díky projektu bude možno pořídit i drobnou techniku Evropským sociálním fondem a úspěšně dokončili a k údržbě obcí. státním rozpočtem ČR sumou 5,7 mil. z ískal i  osvědčení .  
Bc. Marcela Tomášová, projektový manažer, Kč a poběží do poloviny roku 2008. N ě k t e ř í  ú č a s t n í c i  

tel: 581 626 202,739 430 576, 
V regionu vzniklo 24 pracovních míst, z í s k a j í  d o k o n c e  m.tomasova@mikroregion-hranicko.cz
rozdělených do 4 pracovních týmů po možnost rekvalifikace 
6 zaměstnancích. Ti budou např. přímo podle svých Pracovní tým Ústí - Skalička

SUB-PROJEKTY

pro jejich realizaci. bí 2005-2007 v  mikroregionu Záhoran v rámci pro-RECOVER - „Revitalizace historických 
jektu INNOREF. Obnovy se tak dočká zámecký park v Hustopečích, center obcí“

Reg. agentura pro rozvoj střední Moravy,fasáda zámku v Potštátu a některé  další objekty 
Do subprojektu Recover se Libor Hájek, např. nájemní dům pro bydlení seniorů ve Stříteži 
zapojily celkem čtyři města a tel.: 602 755 560, hajek@kaste.cznad Ludinou budou na místě dosavadních staveb 
obce: Hranice na Moravě, postaveny jako novostavby.  Je to také motivace pro  
Hustopeče nad Bečvou, zadavatelé těchto studií kterými jsou zapojené obce INNOMED – „Zefektivnění zdravotnického Potštát a Stří tež nad a pro jejich nové zastupitele, kteří využijí tyto podkla- informačního systému“Ludinou, který je zároveň i dy k rozvoji obcí v tomto volebním období. Postupná 
nositelem subprojektu. Usnadnit lékařům hledání infor-realizace záměrů pak v dlouhodobém horizontu 

Obce řeší při zapojení veřejnosti i odborníků znovu- mací, které jim mohou pomoci podpoří nejen atraktivitu zvolených míst ale např. v 
obnovení svých center tak, aby se z těchto míst s při řešení otázek vznikajících v turistickém ruchu nebo občanské vybavenosti  i 
omezeně fungujícím využitím budov, problematic- souvislosti s ošetřováním paci-atraktivitu celého mikroregionu Hranicko. Více 
kým dopravním provozem, často bez odpovídající- entů, je jedním z hlavních cílů mezinárodního pro-informací na www.mikroregion-hranicko.cz a webo-
ho mobiliáře a informačních systémů, opět stala jektu INNOMED podporovaného Evropskou unií, na vých stranách zapojených obcí.
místa přívětivější ke svým vlastním obyvatelům i němž se podílí Fakultní nemocnice Olomouc (FNO). 

Obec Střítež nad Ludinounávštěvníkům. Formou seminářů a workshopů se odborníci FNO 
Lumír Kuchařík,

snaží motivovat lékaře zdravotnických zařízení v Zkušenosti získává- tel.: 603 845 216, info@rcmsk.cz
Olomouckém kraji, aby v praxi využívali medicínské me i z partnerských 
informace založené na důkazech, a zároveň pro-regionů projektu, 

Výstupem projektu AEDES jsou připravené školovat IT specialisty nemocnic v oblasti technické italských regionů 
projekty podpory a bezpečnosti přenosu klinických dat na Friuli Venezia Giulia 

regionální úrovni. Jeden z Z mnoha výstupů projektu jmenujme a Umbria a regionu 
takových seminářů pod dva nejvýznamnější, a to přípravu 4 Západní Řecko, se 
názvem „ In fo rmační  rozvojových projektů a pilotní zave-kterými probíhají 
zdroje pro medicínu zalo-dení systému ochrany životního pravidelná mezinárodní setkání.
ženou na důkazu“ proběhl prostředí do strategie rozvoje mikro-V období 2006 až 2007 projekt pokračoval školením v pátek 9. února 2007 od regionu. Místních pracovních skupin v partnerských obcích, 13.30 hodin v prostorách 

Dle zahraničních (a dnes již i domá-které se seznámily s metodami a organizací komu- Nemocnice Hranice.
cích) zkušeností je možné skloubit rozvoj regionu nitního plánování. Poté proběhly ve Stříteži n. L., 

„Šlo o další seminář, který dohromady s ohledem na životní prostředí. V zása-Potštátě a Hustopečích n. B. dvoudenní plánovací 
pořádáme v rámci projek-dě jde o to využívat potenciál regionu a nerealizovat víkendy. Všude se řešená témata (zámky, zámecké 
tu INNOMED, který po-takové aktivity, které pro něj z nejrůznějších důvodů parky a zahrady, náměstí, dopravní studie) setkaly s 
mohl lékařům zorientovat nejsou vhodné. V mikroregionu Záhoran byly v 
se ve zdrojích informací. rámci projektu AEDES vytipovány a jsou připravová-
Na internetu a v databá-ny 4 rozvojové projekty, které po své pozdější reali-
zích, které se věnují medi-zaci napomohou k rozvoji podmínek pro podnikání, 
cíně založené na důkazu rozvoj cestovního 
(EBM), mohou najít odpovědi na řadu otázek, které ruchu a k péči o 
ve své klinické praxi musejí řešit. Chceme jim toto životní prostředí. 
hledání co nejvíce usnadnit,“ popsal podstatu semi-Jsou to projekty 
náře koordinátor projektu Mgr. Martin Přibyl z S b ě r n ý  d v ů r  
Fakultní nemocnice Olomouc. Největší zdravotnic-V š e c h o v i c e ,  
ké zařízení v kraji se podle jeho slov také v rámci R e k o n s t r u k c e  
projektu snaží zprostředkovat regionálním nemoc-bývalého vodoje-

živým zájmem veřejnosti, odborníků i místních nicím přístup do informačních databází. mu na multifunkč-
politiků, kteří při setkáních navrhovali možné zlep- ní zařízení cestov- FNO navíc zprostředkovala Nemocnici Hranice, šení prostor a prostranství. Výstupy ze setkání  pak n í h o  r u c h u  Vojenské nemocnici Olomouc a Nemocnici obdrželi architekti, kteří podle zadání vzešlých při Rouské, Oddychový a sportovní areál na cyklotrase Prostějov bezplatný přístup do mezinárodní elektro-komunitním plánování zpracovali řadu studií. Ty – Horní Újezd a Přístupová komunikace k podnika- nické lékařské databáze pro EBM DynaMed (EB-jsou výchozími podklady telské zóně Opatovice.Projekt je realizován v obdo- SCO Publishing) na dobu trvání projektu. Navíc 
pro získání financí z národních i evropských zdrojů 

Návrh fasády zámku Potštát
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jsme aktuálně zajistili možnost bezplatného interne- spolupráce s ostatními ze sub-projektů projektu ních rozpočtů. S tím bude nutno vyřešit též otázku 
tového propojení pro zabezpečené přenosy klinic- INNOREF při rozvoji regionu a podpoře místních investora resp. nositele investičního projektu. Tím 
kých obrazových informací, například rentgenových akcí a atraktivit. se stane buď Mikroregion Hranicko či nově vzniklé 
snímků. Jedná se o zkušební provoz mezi vybraný- zájmové sdružení zapojených obcí.Vysoká škola logistiky o.p.s.,
mi zdravotnickými zařízeními. Rádi bychom zmapo- Erika Konupčíková, Město Potštát
vali případný vážný zájem využívat tento přenos tel.: 724 207 299, erika.konupcikova@vslg.cz Mgr. František Kopecký,
klinických dat i v budoucnu. tel.: 605 950 263, f.kopecky@mikroregion-hranicko.cz 

FN Olomouc, Podnikatelé v cestovním ruchu budou těžit ze 
Mgr. Veronika Chmelařová,

zvýšené propagace Koncepce navrhne úspory energií a jak využít tel: 588 443 151, veronika.chmelarova@fnol.cz
obnovitelné zdroje energie Po spíše teoretické práci v projektu 

„Udržitelný rozvoje služeb cestov- Klíčovou aktivitou je příprava a 
Atlas Hranicka popíše území regionu ního ruchu – STS“ v předchozích zpracování Územní energetické 

Stěžejním, velmi pokrokovým výstu- obdobích, kdy byly vyhotoveny koncepce celého Mikroregionu 
pem projektu bude knižní publikace s dokumenty Analýza cestovního ruchu, Strategie Hranicko. Územní energetická 
názvem  „HRANICKO – Atlas rozvoje rozvoje cestovního ruchu Hranicka či provedeny koncepce pečlivě analyzuje současný stav užití 
mikroregionu“. Tento atlas poskytne průzkumy a šetření, připravuje nyní projekt vydání energie, přeměn primárních paliv a energií, ale v 
velké množství prostorových informa- propagačních materiálů, prezentujících region návrhové části také navrhuje variantní řešení v 
cí ve formě map, textů, diagramů, Hranicko jako destinaci cestovního ruchu, ale i jednotlivých sektorech spotřeby a oblastech ener-

grafů, tabulek a obrázků, zahrnujících data a infor- materiály pro prezentaci jednotlivých nabídkových getiky. Kvantifikuje potenciál úspor energií v jednot-
mace z přírodní, ekonomické, sociální a kulturní programů pro několik typických skupin návštěvníků. livých sektorech, potenciál jednotlivých druhů obno-
oblasti mikroregionu. Atlas bude zdrojem vyčerpá- Připravují se webové stránky, které budou sloužit vitelných zdrojů energie, možnosti decentralizace, 
vajícího pohledu na území Hranicka a bude zároveň potřebám prezentace atrakcí a služeb v mikroregio- využívání regionálních zdrojů atd. Jedná se o zá-
jedinečnou reprezentativní formou prezentace nu. Internet je dnes bezesporu snad nejčastějším kladní plánovací dokument z něhož budou vycházet 
celého mikroregionu na všech úrovních. médiem pro marketing cestovního ruchu, a téměř návrhy konkrétních opatření a hlavně konkrétní 

vždy je tím prvním, kam se potenciální zájemci – akce k prosazení Pro sestavení atlasu 
návštěvníci obrací. zvolené varianty budou použita data a 

trvale udržitelného informace shromáž- Jistě neméně přínosným výstupem projektu STS je 
rozvoje regionu. V děné v projektu příprava dvou pilotních projektů 
současnos t i  za  Stra.S.S.E. v pro- v oblasti cestovního ruchu. Tím 
začaly sbírat  jed-středí geografického prvním je projekt Hippostezky 
notlivé záměry pro informačního systé- Mikroregionu Hranicka, který se 
realizaci, s jejíchž mu (GIS) využívané- těší poměrně velkému zájmu 
přípravou obcím ho nejen pro tvorbu mezi místními poskytovateli 
pomáháme. map, ale i pro složité služeb a především chovateli 

prostorové analýzy. Digitální data v databázi GIS koní. Druhým pilotním projek- V nedávné době byly zprovozněny internetové 
Mikroregionu Hranicko jsou jedním z nejdůležitěj- tem je pak dokumentace pro stránky tzv. Virtuálního trhu s biomasou, kde chce-
ších výstupů projektu. Součástí GIS je také bezešvý projekt rozhledny v obci me dát bezplatnou možnost všem, kteří v 
digitální územní plán Mikroregionu Hranicko. Je Rouské. Mikroregionu poptávají či nabízejí služby, materiál, 
sestaven na CD jako EDICE 3, finální a nejhodnot- zařízení, palivo apod. v oblasti energetického využí-Velmi důležitým princi-
nější produkt předcházejících dílčích výstupů vání biomasy a souvisejících oborů. Pilotní stránky pem projektu STS je 
EDICE 1 a EDICE 2.  Bezešvý digitální územní najdete na http://www.regec.cz/rteb/trh/.zapo jen í  mís tn ích  
zahrnuje územní plány všech obcí spadající pod podnikatelů - poskyto- Počátkem letošního roku jsme předali dvěma ob-
město Hranice jako obce s rozšířenou působností. vatelů služeb cestovní- cím, které projevily zájem, 
Výstupy projektu Stra.S.S.E. položily základ kvalit- ho ruchu do průběhu a hotové úvodní studie o 
nímu regionálnímu geografickému informačnímu ř í z e n í  p r o j e k t u .  možnosti využívání bioma-
systému, který bude významným prvkem systému Nejčastější forma spo- sy pro vytápění obecních 
podpory rozhodování a přípravy kvalitních projektů lupráce vzniká pro- objektů. Jednalo se o stu-
na lokální i regionální úrovni a zdrojem mnoha dal- střednictvím pracovní skupiny nebo přímo na pořá- die: Využití biomasy pro 
ších prostorových informací. daných tematických workshopech. Pokud působíte vytápění obecních objektů 

Univerzita Palackého Olomouc, v oblasti cestovního ruchu na jakékoliv úrovni, a v obci Ústí a Studie využití 
Ing. Helena Kiliánová, máte zájem se do projektu zapojit a zviditelnit své biomasy (štěpky) v obci 

 tel.: 585 634 578, 776 285 865, služby, sledujte stránky Mikroregionu Hranicko Všechovice. Smyslem bylo 
Helena.Kilianova@seznam.cz

nebo přímo kontaktujte manažera projektu STS. posouzení reálnosti zámě-
ru na využívání biomasy Město Hranice,
jako zdroje energie pro Ing. Jaroslav Brzák,Místní produkty se stanou součástí image regio-

tel.: 605 174 701, jarek.brzak@post.cz obecní objekty v souvislosti nu 
s energeticky úspornými 

V rámci mezinárodního projektu 
opatřeními na budovách. 

PROAGRITOUR se chystá na kvě- EWARU přivede vodu na Potštátsko
Další těžiště činnosti bylo zaměřeno na hlavní téma ten spuštění systému certifikace 

Subprojekt EWARU je zaměřen na a to problematiku regionálního trhu s biomasou z místních produktů, akcí a služeb. 
řešení problematické situace ob- pohledu produkčních možností při aktivním pěsto-Jejím cílem je vytvořit skupinu míst-
lasti Potštátska se zásobováním vání dřevin. V této oblasti jsme kontaktovali zkušené ních tradičních produktů a společně 
pitnou vodou a to napojením na pracovníky Výzkumného ústavu lesního hospodář-je propagovat nejen v regionu, ale i 
v o d o v o d n í  s y s t é m  m ě s t a  ství a myslivosti v Kunovicích, kteří pro nás zpraco-za jeho hranicemi. Již existuje grafický návrh loga a 
Hranic.Dotace z EU tak pomáhají s vali konkrétně zaměřenou expertní studii s názvem návrh kritérií, kterými se bude přidělování loga řídit. 

přípravou rozsáhlé technické projektové dokumen- „Základní předpoklady pro zakládání plantáží a Návrh kritérií vznikl ve spolupráci s italskými a řecký-
tace a zajištěním dalších analýz. Příprava stavby už pěstování rychlerostoucích dřevin v podmínkách mi partnery. Výrobci, pyšnící se regionálním ozna-
pokročila do fáze právě probíhajícího územního ČR“. Dokument shrnuje potřebné informace na čením, budou propagováni jako součást tradic 
řízení, po vydání stavebního povolení čeká zapoje- vysoké odborné úrovni pro ty, kteří uvažují využít regionu a do budoucna je region bude podporovat v 
né obce náročné hledání vhodných dotačních titulů, pěstování rychle rostoucích dřevin jako doplňkové-realizaci investic z dotačního programu LEADER. 
protože stavba takového rozsahu překračuje mož- ho zdroje biomasy.

Dalším výstupem nosti samofinancování pouze z městských a obec-
projektu je studie 
popisující region z 
hlediska přírodních 
podmínek, možností 
agroturistiky, životní-
ho prostředí a míst-
ních produktů. Velmi 
důležitou se stala 

Vektorový územní plán obcí 
Mikroregionu Hranicko, EDICE 2
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Formulář můžete taktéž vyplnit na www.mikroregion-hranicko.cz/euroteam

FORMULÁŘ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU V REGIONU HRANICKO
(vyplňte, odevzdejte na Vašem obecním úřadu nebo pošlete na adresu Sekretariát MR Hranicko,

Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice, fax: 581 626 202 nejpozději do 30. dubna 2007,
v případě dotazů telefonujte na 581 626 202)

Typ projektu:
(nehodící škrtněte)

Investiční/Neinvestiční

Název projektu:

Stručný popis
 projektu:

Předpokládané 
výstupy projektu:

2(např. počet prac. míst, m
zastavěné plochy, počet kusů

strojů apod.)

Nositel:

Adresa:

Úvodní konzultace získaly 

záměry pro evropské fondy  

Konzultacemi záměrů obcí byl učiněn první krok k 
úspěšnému zapojení Hranicka do čerpání evropských 
dotací. O ty mohou žádat v období 2007 – 2013 na své 
projekty nejen obce, ale i podnikatelé, spolky a 
zemědělci. Těm všem nabízí své služby Euroteam, 
skupina odborníků spojených se Sekretariátem 
Mikroregionu Hranicko. Vyplněním jednoduchého 
formuláře na internetových stránkách mikroregionu 
získá zájemce možnost bezplatných konzultací, na 
kterých bude informován o podmínkách získávání 
dotací a možnostech z jakých zdrojů může svůj projekt 
financovat. Bližší informace můžete získat na 
Sekretariátu MR Hranicko. 

Zašlete nám svůj záměr. 

Získáte možnost konzultací 

a pomůžete upřesnit místní 

dotační program 

Vyplněním a odesláním webového formuláře 
projektového námětu regionu Hranicko získáte nárok 
na bezplatné konzultace o možnostech financování 
projektu z evropských dotací. Současně můžete 
pomoci upřesnit zaměření místního dotačního 
programu Leader a zvýšit tak svou šanci na úspěch při 
jeho vyhlášení. Databáze projektových námětů je 
neveřejná a slouží výhradně k interním potřebám 
Sekretariátu MR Hranicko. Pokud máte přístup na 
internet, doporučujeme vyplnit spíše tuto on-line verzi. 
Na jde te  j i  na  ad rese  www.m ik ro reg ion -
hranicko.cz/euroteam. 

Sekretariát mikroregionu

nově v Hranicích

Po dvou letech působení v 
Hustopečích nad Bečvou se 
Sekretariát MR Hranicko přesunul 
začátkem roku 2007 do Hranic. 
Kancelář Sekretariátu nyní najdete 
na Třídě 1. máje 328 (bývalá 
SIGMA). Sekretariát vznikl na po-
čátku roku 2005 jako výkonné záze-
mí pro realizaci projektu INNOREF. 
Postupně se k prvotní funkci přidá-
vají další projekty a aktivity, které 
jsou realizovány ve prospěch roz-
voje regionu. V současnosti zde pra-
cují 4 zaměstnanci na plný úvazek a 
2 externisté. 

Mikroregion Hranicko po-

skytne finanční prostředky 

na propagaci

Mikroregion Hranicko připravuje 
propagační kampaň k závěrečné fá-
zi projektu INNOREF. Jednou z fo-
rem propagace bude i prezentace in-
formačních panelů a distribuce letá-
ků na kulturních a společenských 
akcích v regionu. Za poskytnutý 
prostor a pomoc při propagaci může 
mikroregion Hranicko z rozpočtu 
projektu INNOREF finančně přispět 
pořadatelům akcí, s nimiž se do-
hodne na spolupráci. Na základě se-
sbíraných vyplněných formulářů 
Rada Mikroregionu Hranicko 3. dub-
na 2007 rozhodla, že podpoří tyto 
akce: 

Obce získají příspěvek na 

programy rozvoje

Obce zapojené do mikroregionu mo-
hou získat příspěvek na zpracování 
svého vlastního plánu rozvoje. Jeho 
výsledná podoba popíše analýzu 
problémů vesnic a návrh řešení po-
mocí vhodných aktivit a projektů. 
Podmínkou je zapojení obyvatel do 
procesu zpracování a přípravy plá-
nu a zahrnutí doporučení projektu 
INNOREF pro oblasti revitalizace 
obcí, rozvoje cestovního ruchu, 
energetických úspor a produkce bio-
masy a ochrany životního prostředí. 
O rozdělení zbývajících finančních 
prostředků z rozpočtu projektu 
INNOREF rozhodla Rada mikrore-
gionu. 

V Předsednictvu krajského

Spolku pro obnovu venkova

zasednou 2 zástupci z

Hranicka

Zdeněk Lév, Starosta Obce Střítež 
nad Ludinou a Libor Vykopal, sta-
rosta Obce Ústí byli zvoleni členy 
předsednictva Spolku pro obnovu 
venkova Olomouckého kraje. Valná 
hromada zasedala v Náměšti na 
Hané ve čtvrtek 22. března 2007. 
Nově zvolené předsednictvo bude 
řídit organizaci ovlivňující politiku 
rozvoje venkova v kraji. 

STŘÍPKY



Mikroregion Hranicko , e-mail:kancelar@mikroregion-hranicko.cz, http://www.mikroregion-hranicko.cz,Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice

číslo 03/duben 2007

Právní subjektivita: Kontaktní osoba:

Telefon: Mobil:

Předpokládaný 
termín realizace:

Počet měsíců realizace:

Email:

Připravenost záměru

Další poznámky,
komentáře:

(jaké podklady k záměru jsou k dispozici)

Projektová 
dokumentace:

Územní rozhodnutí:

Stavební rozhodnutí:

Jsou k záměru 
případně další studie

nebo podklady?
(vypište)

Datum vyplnění:

Celkové náklady:

Mám zájem o zařazení do
přípravy místního dotačního

programu Leader:

Mám zájem i o další konzultace
možnosti čerpání evropských

fondů:

Hledám partnery projektu a mám
zájem, aby stručný popis mého

záměru byl zveřejněn na
internetových stránkách:

ANO/NE
(nehodící škrtněte)

ANO/NE
(nehodící škrtněte)

ANO/NE
(nehodící škrtněte)

ANO/NE
(nehodící škrtněte)

ANO/NE
(nehodící škrtněte)

ANO/NE
(nehodící škrtněte)

Zájem o podporu realizace projektu

Podpis:

LEADER ČR 2006

žadatel/název projektu
Obec Střítež nad Ludinou/ Zpracování odpadní biomasy pro energetické využití – 
štěpkovací mobilní linka

Tělovýchovná jednota Sigma Hranice/ Osvětlení lyžařského areálu TJ Sigma Hranice na 
Potštátě

TJ Sokol Ústí/ Venkovská turistická ubytovna TJ Sokol Ústí

Ladislav Jančík/ Rekonstrukce kravína rodinné farmy Hojanka v Polomu

Golf club Radíkov/ Rozvoj golfové turistiky na Hranicku – parkoviště,vybavení klubovny – 
exteriér, interiér

Jaroslav Juráň/ Selský dvůr Pod skálou – úprava stájí pro koně, ZOO koutek

Zdeňka Horníková/ Posílení místní produkce,nákup shrnovače KRONE SWADRO 800/26

Zemědělské družstvo Partutovice/ Investice na podporu odbytu tradičních místních 
produktů – škrabka, fritéza,traktor

dotace

610 000 Kč

108 000 Kč

872 000 Kč

490 000 Kč

490 000 Kč

329 000 Kč

115 000 Kč

800 000 Kč

1

2

3

4

5

6

7

8

Podpořené projekty z programu LEADER ČR 2006:

TJ Sigma Hranice

ZD Partutovice

TJ Sokol Ústí Golf club Radíkov

Zdeňka Horníková

Obec Střítež n.L.

Ladislav Jančík Jaroslav Juráň

Projekt „Komunitní

plánování sociálních služeb

města Hranic“
Projekt „Komunitní plánování soci-
álních služeb města Hranic“ má již 
svů j  h lavní  výs tup,   a  to  
Střednědobý plán rozvoje sociál-
ních služeb města Hranic – verzi k 
připomínkování. V rámci pracov-
ních skupin, které byly vytvořeny 
pro tento projekt (pracovní skupina 
pro osoby se zdravotním postiže-
ním, pro seniory, SPEKTRUM = pra-
covní skupina pro romskou komuni-
tu, pro bezdomovce, pro osamělé 
matky s dětmi, pro mladé dospělé 
vracející se z ústavní výchovy) byly 
navrženy cíle projektu, kterých by 
chtěli členové pracovních skupin na 
Hranicku dosáhnout a byly zpraco-
vány podklady pro vytvoření této při-
pomínkovací verze střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb. 
Plán obsahuje obecné informace                     
o komunitním plánování, dále infor-
mace o průběhu procesu komunit-
ního plánování na Hranicku a zá-
kladní sociodemografické ukazate-
le. Druhá část tohoto dokumentu je 
zaměřena na konkrétní výstupy 
zpracované na úrovni pracovních 
skupin, tedy na vizi projektu a priori-
ty rozvoje sociálních služeb na 
Hranicku jak za jednotlivé pracovní 
skupiny, tak i společné pro všechny 
pracovní skupiny. 
Tato 1. verze střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb byla ve-
řejnosti představena na třech veřej-
ných setkáních. Každá pracovní 
skupina měla své veřejné projedná-
ní, kde mohla především veřejnost 
v z n á š e t  s v é  p ř i p o m í n k y.  
Připomínky budou nadále sbírány 
do 5. 4. 2007, poté budou zapraco-
vány do střednědobého plánu roz-
voje sociálních služeb a bude vytvo-
řena jeho konečná podoba. Ta bude 
poté předložena Zastupitelstvu měs-
ta Hranic ke schválení        a před-
stavena na závěrečné konferenci 
ke komunitnímu plánování, která se 
uskuteční v úterý 24. 4. 2007 od 
15:30 hod. v Hotelu Centrum v 
Hranicích.

Pavla Šiková
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