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Na Hranicku vzniknou 4 nová muzea

Moravská brána je díky své poloze na významné 
komunikační trase a nepřístupností svých okrajových částí 
jedinečným místem, kde lidé žili od pravěku. Tvořili zde 
osady a opevnění, tvrze a hrady. Důmyslnost jednotlivých 
osídlení a lokalit můžeme poznat i nyní, díky archeologickým 
nálezům a dalším výzkumům. A právě díky archeologii může 
být historie oživena v podobě deseti zastavení na nově 
vybudované cyklotrase, která se táhne celou Moravskou 
bránou od Přerova, přes Lipník nad Bečvou až do Hranic.  » pokračování na straně 11

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko se a připomínky 
v posledních letech zaměřila na budování venkovských díla, které po 
expozic a minimuzeí na Hranicku. Vždy se jedná o spolu- sobě zanechal 
práci s některou z obcí, která přijde s obsahovým záměrem ten to  výz -
a má také zajištěny prostory pro zřízení muzea. MAS pak namný kněz, 
tento záměr přetaví do podoby Žádosti o dotaci a jako myslitel, lite-
nositel projektu zajišťuje realizaci a má zodpovědnost také rát, stavitel 
za budoucí provoz muzea. K získání finanční podpory vyu- kostelů a oběť 
žívá dotační titul tzv. projektů Spolupráce, které jsou určeny normalizace, 
přímo pro společné projekty místních akčních skupin z Če- jež působi l
ské republiky i zahraničí. Rozvojové partnerství takto uspělo v Bělotíně na přelomu 60. a 70. let.
už se třemi projekty a další se připravuje. Jednu realizaci má V těchto měsících se rozběhly práce na vzniku hned dalších 
už úspěšně za sebou a návštěvníci mohou už více než rok 4 expozic, které se budou realizovat v rámci dvou samostat-
zavítat do Místního muzea v Býškovicích, které připomíná ných projektů Spolupráce. Veřejnosti začnou sloužit v čer-
zdejší tradice, historii obce a především osobu místního vnu 2013 a MAS Hranicko na jejich vzniku spolupracuje opět 
rodáka a významné postavy prvorepublikové armády i obou s MAS Mohelnicko a nově také s polskou místní akční skupi-
světových válek, generála Bohuslava Závadu. Pamětní síň nou LGD Kraina Dinozaurów působící v regionu Dolina Malej 
Dr. Jaroslava Studeného v Bělotíně pro změnu obsahuje Panwi, s nímž Hranicko spojuje partnerství a několik společ-
renovovaný historický nábytek, bohoslužebné předměty ných projektů už od roku 2007.  » pokračování na straně 2

Co nejméně závějí a šťastnou cestu rokem 2013

přejí rozvojové organizace z Hranicka

Vnější opevnění hradu Helfštýn za třicetileté války

Muzeum námořníka Toma, Skalička



 » pokračování ze strany 1

Muzeum Ing. Bohuslava Fuchse

Muzeum námořníka Toma

Historie Potštátska

Rozšíření expozice „Jak se žilo v Ójezdě“

dí, které byly 
s o u č á s t í  Ve Všechovicích vznikne v nevyužitých obecních prostorách 
hospodářství muzeum věnované místnímu rodákovi a významné osob-
nebo sloužily nosti české architektury Ing. Bohuslavu Fuchsovi. Velká 
při práci na část rozpočtu míří do stavebních úprav a rekonstrukcí, poté 
p o l i  s n a dbude pořízeno vybavení a umístěna samotná expozice, jejíž 
v  k a ž d é  návrh vytvořili studenti fakulty architektury VUT Brno. 
chalupě. Brzy Hlavní téma expozice lze charakterizovat takto: Bohuslav 
s e  p ř i d a l y  Fuchs vyrostl ve skromném kraji, který ho inspiroval svou 
v á n o č n íkrásou a vychovával k pracovitosti, houževnatostí a pílí, díky 
a velikonoční nimž se v životě dokázal prosadit. Bude zde poukázáno na 
výstavy s ukázkami řemesel či svátečního prostírání. dílo, které ve Všechovicích zanechal. Současně bude expo-
Nedávno vzešel návrh na další rozšíření expozice do ne-zice ukazovat i další jeho známá díla, jeho úspěchy v oboru
využitého podkroví objektu a během přípravných schůzek a také se pokusí osvětlit principy funkcionalismu laikům. 
také vykrystalizovalo hlavní zaměření rozšířené expozice. Expozice bude rozdělena do 5 částí: Rodné Všechovice, 
Místní cítí dluh vůči mládeži, spoluobčanům i rodákům Neklidná doba studií, Dílo, Funkcionalismus, Život.
především v malé informovanosti o významných historic-
kých osobnostech, které z obce pocházely či zde působily. 
Zajímavým zpestřením expozice bude taktéž vybudování 
vikýře s nádherným výhledem na hostýnské vrchy i vrch 
Maleník. 

Podnět ke zřízení muzea fotografií vzešel od občanů obce 
Skalička a ostatních účastníků výstavy fotografií Tomáše 
Vítka, která byla uspořádána v roce 2011 v prostorách 
obecního úřadu. Výstava měla velký úspěch a navštívilo ji 
několik set osob. Na základě toho se začalo uvažovat
o zřízení stálé expozice připomínající tohoto nedávno 
zesnulého významného obyvatele obce Skalička. Tomáš 
Vítek vystudoval vysoké učení technické jako strojní inženýr Expozice umístěná na potštátském zámku představí boha-
a do roku 1993 pracoval u Československé námořní plavby. tou a zajímavou historii Potštátska - nejen města Potštátu, 
Poté začal pracovat na volné noze jako inspektor strojního ale celého okolí včetně místních částí a zaniklých obcí na 
zařízení při stavbě námořních lodí pro různé společnosti. území vojenského výcvikového prostoru Libavá. Jejím 
Postupně pracoval v loděnicích v Korei, Japonsku a Číně.předmětem bude historický příběh 

V této profesi patřil ve světěPotštátu od dob hrabat Walderode, 
k uznávaným odborníkům. Velkým kteří měli pro Potštátsko velký 
koníčkem Tomáše Vítka bylo foto-význam, přes klíčové období 2. 
grafování. Jedna část fotografií,světové války, odsunu a dosídlo-
z lodí, moří a přístavů pocházívání Sudet, období mezi roky 1948 
z doby, kdy pracoval u námořní a 1989 až po konec 20. století. 
plavby. Druhá část z doby, kdy Hlavní zaměření a poselství expo-
pracoval v loděnicích a třetí jezice účastníci komunitního pláno-
z návštěv významných světových vání zformulovali takto: Potštát je 
leteckých muzeí, protože letadla historická perla uprostřed věnce 
byla dalším jeho velikým koníčkem. zelené přírody, který se po válce 
Za svůj život nafotil více jak 10 tisíc stal "pahýlem", ale postupně znovu 
fotografií. Tomáš Vítek mládí prožil ožívá jako domov nové generace.
v Brně, ale jeho celý život byl 
spojen s obcí Skalička. Od dětství tu 

u rodičů své matky trávil každé prázdniny a svátky. Později, 
V tomto případě se bude jednat o významné rozšíření už kdy se jeho matka sem přestěhovala, tak u ní prožíval 
existující expozice, která vznikla v minulých letech u příleži- většinu volna mezi plavbami. Po její smrti v r. 1992 zde 
tosti srazu rodáků a soutěže Vesnice roku. Obsahem se pobýval v době volna a od roku 2004 zde žil trvale.
kromě výstavy součastných či historických fotografií stalo Ing. Tomáš Vítek zemřel 15. 7. 2010. Minimuzeum fotografií 
malé "minimuzeum", které přibližovalo rodákům pohled do Tomáše Vítka bude umístěno v domě, ve kterém bydlel a to 
kuchyně, ložnice, špajzu či pokoje na počátku minulého v nyní neobydlené a nevyužité části, kde byla původně dílna 
století a představilo i dávno zapomenuté předměty či nářa- a sklad nářadí.

Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
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Prostory pro budoucí muzeum Ing. Bohuslava Fuchse

Místnosti potštátského zámku, ideální místo pro expozici

Podkroví bývalé školy v Horním Újezdě
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Poslední rok dotačního Programu LEADER pod názvem nebo podporované aktivity, Programový výbor schválí 
„Měníme Hranicko“ má před sebou MAS Hranicko. Rozdělen Příručky pro žadatele a Metodické pokyny pro hodnocení 
tak bude závěrečný balík prostředků pro rozvoj regionu projektů a v březnu 2013 bude již vše připraveno pro spuš-
a vzhledem k tomu, že celý program od roku 2007 postu- tění Výzvy. Potenciální zájemce upozorňujeme na 2 základní 
puje podle předem daného finančního plánu, víme už teď, možná úskalí, a to je vyřešenost vlastnických či nájemních 
které Fiche budou na jaře vyhlášeny vztahů a u stavebních záměrů nutnost 
a také kolik do nich půjde zhruba peněz. předložit pravomocné opatření staveb-

ního úřadu (pokud je potřeba) už v době MAS totiž koncem října obdržela infor-
podávání Žádosti o dotace. Kancelář mace o výši přidělené alokace a tu stačilo 
MAS nabízí všem zájemcům mož-dosadit do připravených kolonek se 
nost konzultací po předchozí stanovenými procentními poměry mezi 
domluvě na telefonu 773 583 020 jednotlivé oblasti, které jsou programem 
nebo emailu f.kopecky@regionhra-podporovány. 
nicko.cz.V roce 2013 tak budou vyhlášeny 3 Fiche: 
Program LEADER „Měníme Hranicko“ Fiche č.1 Rozvoj zemědělských 
samozřejmě dál běží i u projektů již dříve podniků, v rámci které mohou zemědělci 
podpořených. 15 doporučených žadatelů získat dotace na stavby, technologie 
z letošní Výzvy bylo nedávno definitivně v rostlinné a živočišné výrobě a nově i na 
schváleno Státním zemědělským inter-nákup mobilních zemědělských strojů. 
venčním fondem a nyní již nic nebrání Pro tuto oblast bude připraveno nejméně 
zahájení realizace jejich projektů.1,5 miliónů korun, což znamená, že při 
4 zemědělci nakoupí nové stroje, u jiných průměrně 50% dotaci budou podpořeny 
dvou zase projde rekonstrukcí poskliz-projekty v objemu zhruba 3 miliónů 
ňová linka či mostní váha, vznikne také korun. Také Fiche č.7 Podnikání v ce-
jedna zcela nová sušárna zrnin. Nabídku stovním ruchu poslední výzvou 
služeb cestovního ruchu rozšíří nové dorovná poměr vůči finančnímu plánu. 
víceúčelové sportovní hřiště v Lipné, Přichystáno je 1,7 miliónů Kč, které bude 
dotace pomůže s modernizací zázemí možno využít na podnikatelské projekty 
sportovně-relaxačního centra v Draho-výstavby a obnovy ubytovacích a stravo-
tuších, penzionu v Hranicích,  golfového vacích kapacit, sportovních areálů či 
areálu na Radíkově či sportovního areálu půjčoven sportovního vybavení. Jistě 
v Teplicích nad Bečvou. Do tenisové haly očekávanou oblastí bude Fiche č.6 
v Hranicích budou pořízeny mobilní Spolkový život a sport, pro kterou je 
povrchy pro badminton a v okolí Býškovic také připraveno nejvíce peněz, necelé 4 
vznikne nová naučná stezka o hospoda-miliony Kč. Oproti finančnímu plánu si 
ření s vodou. Ve dvou obcích, konkrétně nakonec tato Fiche o něco polepší pře-
ve Všechovicích a Horním Újezdě pak devším kvůli malému zájmu o obnovu 
dojde k obnově veřejných prostranstvíveřejných prostranství ve Výzvě 
u dětského hřiště respektive na dolním č.1/2012. Nevyčerpané prostředky tak 
konci návsi. logicky směřují do související oblasti 

podpory, kde mohou obce, spolky a církve Od posledního vydání Zpravodaje hlásí 
budovat a obnovovat hřiště, kulturní sály, hotovo také dalších 5 různorodých pro-
výletiště, klubové a spolkové místnosti jektů. Penzion Ostravanka rozšířil
a související zázemí. a zrekonstruoval vstupní trakt budovy 

s recepcí a verandou, ve Skaličce byla V zimním období se naposled sejdou 
dokončena revitalizace hřbitova, návštěv-pracovní skupiny, které proberou a pří-
níky čeká nový mobiliář, chodníky, parko-padně zaktualizují preferenční kritéria 
vání, ale také nyní již pro toto místo 

Doprovodné aktivity s tématy jednotlivých muzeí. Povědomí o expozicích zvýší 
vzájemné propagační panely umístěné v jednotlivých Oba projekty si kromě samotného vybudování muzeí kladou 
muzeích a společný systém venkovního a naváděcího za cíl také zlepšit a sjednotit propagaci nejen těchto nových, 
značení. Důležité je také získávání zkušeností a vzdělávání ale i už existujících regionálních muzeí jakými jsou např. 
aktérů, kteří se na vzniku muzeí podílejí. V listopadu pro-Městské muzeum a galerie Hranice, Malé muzeum minerálů 
běhly dva vzdělávací semináře a též exkurze po 7 venkov-Střítež nad ludinou, Včelařské muzeum Hranice či Řeznické 
ských muzeích na Kyjovském Slovácku. Na jaře nás čeká muzeum a lapidárium v Hustopečích nad Bečvou. Připravuje 
dvoudenní výjezd do Polska, stejně tak na Hranickuse tedy vznik speciálních internetových stránek
a Mohelnicku přivítáme polské partnery rovněž na dvou-muzea.regionhranicko.cz včetně virtuálních 3D prohlí-
denní exkurzi. K projektu vznikla pracovní skupina, která se dek, tištěný kapesní průvodce, jednotná památeční razítka, 
znovu sejde v lednu 2013, zájemci o účast, hlaste se které bude možno sbírat nebo stolní hra pro děti i dospělé 
Františku Kopeckému na tel. 773 583 020.

www.regionhranicko.cz

Program LEADER „Měníme Hranicko“ jde do finiše, chystá se poslední Výzva

Obnovená zeleň na hřbitově ve Skaličce

Firmě pana Sargánka už slouží nové počítače

Prodejní sklad v Horním Újezdě

Nové foyer Penzionu Ostravanka
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vhodná skladba zeleně, keřů a stromů. výsledků svých projektů: Stavební firma 
Obec Bělotín do provozu uvedla ZEWL pana Orsága v Horním Újezdě provozuje 
HOUSE, klubové prostory pro místní nový prodejní sklad kameniva a sypkých 
mládež se zázemím pro pořádání různých materiálů, firma Sargánek kuchyně
akcí, volnočasových aktivit, je zde posi- a interiéry s.r.o. nyní k interiérovým 
lovna, zkušebna s hudebními nástroji návrhům a jejich prezentaci využívá nový 
nebo moderní audiovizuální technika. profesionální software a výpočetní
Také 2 podpoření podnikatelé už využívají a prezentační techniku.

V AZPRA OD Jčíslo 13 / prosinec 2012

Posilovací stroje v ZEWL HOUSU Bělotín

Za uchování a rozvoj místních tradic Rouské

Včelí farma Skalička

a ozdob, aranžování živých a sušených květin, základy šití 
a výroby kostýmů k nejrůznějším kulturním příležitostem, 
tvořit z přírodních materiálů a spoustu nových výtvarných 
technik. Svými výrobky jsme se prezentovali na výstavě 
„Země Živitelka“ v Českých Budějovicích, při oslavách 
vesnice roku, na všech výstavách a kulturních a spole-
čenských akcích v širokém okolí.Občanské sdružení Za uchování a rozvoj místních tradic bylo 

založeno v roce 2006 s cílem rozvíjet Jednou z hlavních náplní sdružení je 
a obnovit dávno pozapomenutá pořádání dnes již tradičních výstav, 
tradiční lidová řemesla, tradiční které se vždy vztahují k určité části 
osvětové a kulturní akce. Snahou ročního období a vyjadřují zvyky 
sdružení je nabídnout zájemcům a tradice a vše, co se váže a souvisí 
z řad dětí, dospívající mládeže, s tradicemi na Záhoří.
dospělých, seniorů z místního domu Za dobu trvání pořádání všech našich 
s pečovatelskou službou a také výstav a kurzů se stále rozšiřují řady 
zdravotně postižených možnost lidí, kteří je navštěvují a získaly věhlas 
vlastní tvořivé práce a využití volného v širokém okolí, což je pro nás snad 
času. největší poděkování za naši práci. 
Tradiční lidová řemesla a kultura Sdružení se podílí i na kulturních 
provází člověka již od nepaměti. Vždy akcích a dění v obci Rouské i mimo 
byla součástí jeho života a nejenže ni, kde se prezentuje svými vlastno-
stmelovala rodiny, vesnice, ale i celé ručně vyrobenými výrobky a platí 
národy. V dnešní době lidé na sílu pořekadlo „Co kus to originál“.
tradic poněkud zapomínají a nepřipi- Naší snahou je zapojit všechny 
sují jim už takovou váhu, jak tomu věkové kategorie včetně dětí, kterým 
bývalo dříve. Dnešní doba je velmi bychom chtěli vštěpit krásu řemesla 
uspěchaná. Lidé mají méně času a tradic, aby tato nová generace ji 
a kultura a tradice je vytlačovaná mohla předávat dál a tím zůstaly 
novými technologiemi. Právě proto si staletími zachované tradice i nadále 
občanské sdružení klade za cíl, aby zachovány.
poskytlo nejen nejmladším vrstevníkům možnost poznat 
krásu tradičního lidového řemesla.

Občanské sdružení v průběhu své činnosti uspořádalo celou Včelaříme se 140 včelstvy na pomezí Valašska a Moravské 
řadu kurzů tradičních lidových řemesel, které nezmizely, jen brány. Včelstva máme umístěna na 3 stanovištích, kde je 
byly pozapomenuty, poznávali jsme také nové výtvarné taky zimujeme. Větší část včelstev je umístěna v kočovném 
techniky, poznali krásu ručních prací a řemesel samotných. voze a na speciálních převážecích rámech, které jsou 
V kurzech jsme se naučili malovat velikonoční kraslice, určeny pro 16 nástavkových čtvercových úlů pro 11 rámků 
drátkování hrnků a keramických nádob, malování na hed- s rámkovou mírou 39x24. Veškerá včelstva, která jsou 
vábí a textil, vyrábět gelové a voskové svíčky, keramiku umístěna na speciálních rámech a kočovném voze se sna-
a keramickou mozaiku, vyšívali, paličkovali, pletli, pekli žíme přistavovat k zemědělským plodinám, sadům a lesním 
a zdobili perníky, poznali krásu košikářství a pletení z nej- porostům. Snůškové podmínky jsou u nás velmi dobré od 
různějších přírodních materiálů, malovali na sklo a porcelán, vrby, jívy, zemědělské kultury, ovocné stromy, sady, louky
zdobili jsme nejrůznější předměty ubrouskovou technikou, a lesy. Z velké části jsou tvořeny řepkou, svazenkou, malina-
zkrášlily jsme trička technikou medové batiky, savováním, mi, ostružinami, lesními stromy až po lípu. K těmto plodi-
potiskem a ruční malbou, ruční tkaní látek a koberců, vyrá- nám pokud je to možné, kočujeme se včelstvy vždy. 
běli rámečky na fotografie, tvořili z korálků, v několika Naše Včelí farma Skalička je zaměřena na produkci a prodej 
lekcích „Vaříme zdravě“ jsme pekly domácí chléb, připravo- jednodruhových medů, moderního  kočování, opylování, 
valy ovocné, zeleninové saláty, pomazánky a spoustu jiných prodej matek, oddělků, medové kosmetiky a výrobou svíček 
pochutin, pletení adventních, vánočních věnců, svícnů ze včelího vosku. Od roku 2011 máme zřízen medový 

S I LER Á

Členové MAS se představují

4

Z velikonoční výstavy v Rouském
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obchůdek ve Skaličce v domě č. 167. Zde nabízíme med, 
medovou kosmetiku, svíčky z včelího vosku, medovinu, 
medové dárkové balíčky a nově také pro včelaře výměnu 
vosku za mezistěny. 

Náš med získal hned několik ocenění a to:
�2 zlaté medaile v soutěži „Český med 2010“
�2 zlaté medaile v soutěži „Český med 2011“ 
�1 zlatou medaili za kolekci 3 druhů medů roku 2011 (za 

kvalitu a přitažlivé balení)

Skaličský med a svíčky z včelího vosku ze Včelí farmy Ska-
lička získaly v letošním roce značku MORAVSKÁ BRÁNA 
regionální produkt .®

Potřetí a na nějaký čas naposledy proběhlo v létě Hodnocení  – 30 z 38 bodů 
místních akčních skupin ze strany Ministerstva zemědělství (MAS nemá více jak 50% vysokoškolsky vzdělaných pracov-
a Státního zemědělského intervenčního fondu. Cílem Hod- níků a v našich interních dokumentech není ustavena 
nocení je jednak zjištění, jak hospodárně MAS spravují podmínka, že pokud se jednání vztahující se k SPL účastní 
svěřené finanční dotační prostředky a kvalitně administrují více jak 50% členů z veřejné sféry, není orgán usnáše-
Program LEADER, zajímavá je také možnost porovnání níschopný).
vývoje jednotlivých MAS v čase, v neposlední řadě se podle 
umístění stanovují pro další roky tzv. bonusy, jinými slovy, – 34 z 38 bodů (místní šetření u žadatele neprobíhá už před 
čím lépe si MAS v hodnocení stojí, tím více peněz dostane na výběrem projektů, ale až po něm, žadatelé ve svých Žádos-
realizaci Strategického plánu LEADER a tím také na rozdě- tech o dotaci příliš využívají možnost zařadit náklady na 
lení dotací mezi koncové žadatele. sepsání žádosti mezi způsobilé výdaje).
Hodnoceno je všech 112 MAS zapojených do Programu  – 19 z 23 bodů – (Nespolupra-
rozvoje venkova ČR, přičemž hodnocení probíhá formou cujeme dlouhodobě s VŠ nebo výzkumným subjektem, 
vyplnění obsáhlého dotazníku a následné obhajoby před nepodporujeme a neorganizujeme dobrovolnickou činnost. 
hodnotící komisí v Praze. MAS Rozvojové partnerství může Oproti roku 2011 jsme se pro změnu polepšili v rozběhnutí 
s potěšením konstatovat, že se stejně jako v předchozích mezinárodní spolupráce, nově spoluprovozujeme značku 
dvou letech umístila opět v nejlépe hodnocené kategorii A, regionálních produktů a spolupracujeme s vysokou školou 
přičemž získala celkem 133 bodů z max. 150 možných na jednorázovém projektu).
a umístila se tak na 18.-23. místě v rámci celé ČR. Naše MAS  – plný počet 28 bodů
obhájila čestné místo v kategorii A, která je charakterizo-

– plný počet 15 bodů.vána jako „nejlépe fungující MAS – příklady dobré praxe, 
Za dobrý výsledek je potřeba poděkovat celé členské vysoce transparentní a důvěryhodné, aktivní a aktivizující 
základně, předsedovi MAS, aktivním členům jednotlivých území“. 
orgánů, spolupracujícím subjektům Hranické rozvojové Důležitým faktem a dobrou zprávou je, že se stále lepšíme
agentuře a Mikroregionu Hranicko a taktéž zaměstnancům v poměru získaných bodů vůči maximu. Při hodnocení
MAS. Právě plodná spolupráce a dobrovolná aktivita vedev roce 2010 jsme obdrželi 132 bodů ze 180 možných, což je 
k výše uvedeným pozitivním výsledkům.73% úspěšnost, v roce 2011 to bylo 165 z maximálních 200, 

což je 82,5% úspěšnost, letos jsme pak při 133 bodech ze 
150 možných dosáhli úspěšnosti 88,7%! 

Celé hodnocení bylo rozděleno do 6 následujících okruhů,
u nichž uvádíme naše hlavní zlepšení oproti roku 2011 či to, 
za co jsme v dotazníku ztráceli nejvíce bodů.

– získali jsme 7 bodů z maximálních 8 (MAS nemá účetní 
závěrku ověřenou auditorem).

2. Personální zajištění činnosti MAS

3. Administrace výzev a výběr projektů v rámci SPL

4. Integrace a rozvoj MAS

5. Monitoring a evaluace MAS

6. Propagace MAS 

1. Základní parametry a strategické dokumenty

Hodnocení MAS umístilo Hranicko do první dvacítky v rámci ČR

Výsledky hodnocení MAS 2012

2.-4.

MAS - Partnerství Moštěnka, o.s.

MAS Moravský kras o.s.

MAS Horní Pomoraví o.p.s.

Region HANÁ, o.s.

5.-6.

7.

Posázaví o.p.s.

MAS Boskovicko PLUS

Místní akční skupina Třešťsko

1.

8.-9.

10.-11.

12.-13.

14.-17.

18.-23.
Rakovnicko o.p.s.

LAG Podralsko o.s.

Občanské sdružení Aktivios

Místní akční skupina Společná cesta

MAS Lužnice, o.s.

Region Pošembeří o.p.s.

Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

Na cestě k prosperitě, o.s.

MAS Podlipansko, o.p.s.

MAS Český les, o.s.

Strážnicko Místní Akční Skupina

Rozkvět zahrady jižních Čech

Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o.s.

Místní akční skupina Regionu Poodří, o.s.

Sdružení SPLAV, o.s.

Místní akční skupina Pobeskydí 

MAS Říčansko

Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko

Vyhlídky, o.s.

136

135

134

133

14.-26. 132

142

141

139

138

137

Jeden z mnoha včelínů pana Juráně

Rok nabitý změnami a přípravou na budoucnost: přesně to jak se podařilo naplnit stanovené cíle, jak výrazně program 
čeká místní akční skupinu Hranicko v příštím roce, který napomohl rozvoji hranického regionu. Toto vyhodnocení se 
bude zlomový hned v několika ohledech. Jednak končí bude dále upřesňovat tak, jak budou dokončovány poslední 
programovací období EU 2007 – 2013, s nímž byla svázána podpořené projekty, u těch z podzimu 2013 se bude jednat 
platnost Strategického plánu LEADER „Měníme Hranicko“. až o počátek roku 2015. 
Po posledním rozdělení prostředků tak čeká MAS koncem Intenzivně bude také probíhat příprava na následující 
roku 2013 závěrečné zhodnocení celého šestiletého období: období, kdy hlavní obsahovou náplní bude vznik nového 

MAS v roce 2013: zhodnocení SPL, standardy a nová právní subjektivita
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oceněné výrobky najdou své zákazníky i mimo naše 
území a zároveň přispějí svým dílem k tvorbě pozitivního 
dojmu z našeho regionu. 

S blížícím se koncem roku jsme se zeptali členů Rady Mikro- 2) Z pohledu člověka, který se už více jak 12 let ve své pro-
regionu Hranicko a Výboru partnerství MAS Rozvojové fesi věnuje projektům, které mají za cíl zviditelnit nejvý-
partnerství Regionu Hranicko na 2 otázky: chodnější část Olomouckého kraje, mé milované Hranic-
1) Blíží se konec roku 2012. Co považujete za ko, považuji stále za důležité věnovat se každodenní mra-

největší úspěch v tomto roce ať už na poli čin- venčí práci v oblasti marketingu a propagace. Myslím tím 
nosti rozvojových organizací (MAS, mikroregi- funkční, dostupné a aktuální informační zdroje, zavádění 
on, agentura) nebo na poli rozvoje Vaší obce moderních informačních technologií, spolupráci se sub-
(spolku, firmy)? jekty jako je Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, 

Olomoucký kraj či agentura CzechTourism. Základem 2) Na jaké hlavní úkoly a projekty by se měl zaměřit 
ovšem musí být kvalitní nabídka. Když zůstanu u značky region Hranicko v příštím roce? Chystáte něco 
MORAVSKÁ BRÁNA, je nejdůležitější, aby ji za svou přijali zásadního ve Vaší obci?
sami výrobci a stala se samozřejmou součástí certifikova-
ných výrobků. Aby její logo bylo umístěno, když ne na 
obale výrobku, tak alespoň v provozovně nebo ve firem-
ním obchodě. No a největším mým přáním je, abychom 1) Vybrat z mnoha realizovaných 
se v Hranicích jednou dočkali velkého informačního cent-projektů ten nejhodnotnější není 
ra, kde se návštěvník dozví všechno o Hranicku i Morav-jednoduché. Myslím, že velkým 
ské bráně a zároveň zde bude mít možnost si certifiko-úspěchem je zavedení značky 
vané výrobky koupit. O tom, že by si Hranice a celé Hra-MORAVSKÁ BRÁNA regionální pro-
nicko takovéto centrum informačních služeb zasloužilo, dukt  a její postupná stabilizace 
svědčí mimo jiné neustálý nárůst počtu dotazů v MIC mezi našimi výrobci. Mimo jiné se 
Hranice a postupný nárůst počtu přenocování v Hra-nám tím podařilo charakterizovat 
nicích, návštěvnosti jeskyní, plovárny, stále se zvyšujícím náš kus území Olomouckého kraje, který není ani Hanou 
počtu projíždějících turistů na kole a existence našich a ani Valašskem. Na tuto marketingovou značku můžeme 
malých, ale krásných lázní Teplice nad Bečvou. Přeji Hra-navazovat při tvorbě projektů i v jiných rozvojových akti-
nicku mnoho chytrých a nápadůplných lidí, kteří jsou vitách regionu jako je třeba Destinační management 
schopni své vize, mnohdy odvážné a na první pohled turistické lokality Hranicko.  Značky vytvořené v rámci 
nerealizovatelné, cílevědomě přetvářet do realizovaných osvědčeného systému Asociace regionálních značek jsou 
projektů. propagovány na celokrajské a celostátní úrovni, tím si 

Jana Černá, TJ SPV Střítež n.L.
a MěÚ Hranice

®

ANKETA

společného plánu pod názvem Integrovaná Strategie MAS“, propracovaný soubor podmínek, 
rozvoje regionu Hranicko 2014-2020 (viz samostatný které by každá MAS měla splňovat, chce-li 
článek). S tím jsou ovšem spojené také další důležité for- být dostatečně průhledným a důvěryhod-
mální kroky. Podle chystaných zásadních dokumentů na ným partnerem při rozdělování dotačních prostředků. 
úrovni Evropské komise má metoda LEADER v příštím Samozřejmě se jedná o vlastní výtvor samotných aktérů 
období hrát v celé dotační politice EU významnější roli, než MAS a tím pouze o podklad pro jednotlivá ministerstva, 
je tomu dnes. Pro místní akční skupiny to konkrétně zna- která dle svého uvážení mohou, ale nemusí tyto standarty 
mená širší možnosti zapojit se do různých operačních využít. Podle první analýzy naše MAS už nyní valnou většinu 
programů jako ideální buňka spojující centrální úřady standardů splňuje a jejich přijetí by tak nemělo být žádnou 
a konečné příjemce podpory, MAS působí přímo v místě překážkou pro další plynulý vývoj naší organizace. 
a má tak nejlepší informace a přehled o potřebách a problé- Jen jedna zásadní věc zřejmě ze standardizace, ale také 
mech svého regionu. Tím ovšem vstoupí do partnerského z nového občanského zákoníku a zákona o obcích pro MAS 
vztahu s dalšími ministerstvy a subjekty, které dosud vyplyne. Tou bude nutná změna právní subjektivity, jelikož 
metodu LEADER nijak nevyužívali a ani ji příliš neznají. současná podoba MAS jako občanského sdružení právně 
Vyjednávací tým Národní sítě MAS ČR tak často narážel na neodpovídá tomu, za jakým účelem mají být občanská 
výtky nečitelnosti, nepřehlednosti a roztříštěnosti organi- sdružení zřizována. Jako mnohem vhodnější se tak pro 
začních struktur a administrativních postupů v místních budoucnost jeví fungování jako obecně prospěšná společ-
akčních skupinách. Ministerstvo zemědělství totiž v roce nost, která svým právním rámcem a účelem mnohem více 
2008 dalo v tomto MASkám docela volnost. MAS tak dnes odpovídá cílům činnosti MAS. Transformace právní subjekti-
mohou fungovat v rámci třech různých právních subjektivit, vity ovšem není tak jednoduchou záležitostí, je potřeba 
každá MAS si mohla utvořit vlastní názvosloví i uspořádání dobře uspořádat jednotlivé orgány, jejich vztahy, odpověd-
orgánů, některé MAS poněkud opomíjejí dostatečnou nosti a kompetence. Nadcházející rok 2013 tak bude pro 
transparentnost a otevřenost nejen své činnosti, ale pře- MAS plný změn a s tím souvisejících jednání, analýz, setkání 
devším výběru podpořených projektů. Národní síť MAS ČR a hledání konsenzů. Proces bude úspěšný jen za aktivního
proto už od začátku roku 2012 připravuje tzv. „standardizaci a odpovědného přístupu celé členské základny. 
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Petr Pajdla, Mikroregion
Hranicko a Střítež nad Ludinou

Petra Kočnarová, obec Skalička

Ludmila Juráňová, občanské sdružení JUKO Rouské

Filip Konečný,
Skiklub Hranice, o.s. 

Arnošt Hradil, podnikatel v oboru lesnictví,
Provodovice

programy na opravy obecní infrastruktury jako místních 
komunikací, veřejného osvětlení apod. 

1) M i k r o r e g i o n  H r a n i c k o  
vykazoval v roce 2012 mimořádně 
vysokou aktivitu, kterou v této 1) Zdůraznila bych hlavně Vodu na Potštát a Cyklostezku 
anketě nelze ani zdaleka postih- Bečva. Z těch menších projektů to byly např. kompostéry 
nout. K těm nejvýznamnějším do domácností nebo projekt nezaměstnaných, které 
investičním projektům patřilo naše obec využívá. Za naši obec mohu vzpomenout pro-
například vybudování vodovodu na jekt Revitalizace hřbitova, který byl podpořen z Programu 
Potštátsko či nový úsek cyklostezky LEADER nebo úspěšně dokončenou I. etapu průtahu 
Bečva. Za zmínku určitě stojí i další projekty jako vytvo- obcí, která byla zcela financována Správou silnic Olo-
ření pracovních míst pro zaměstnání sociálně znevýhod- mouckého kraje. Z dotací spojených s loňským vítězstvím 
něných osob, přírodě blízká protipovodňová opatření v soutěži Vesnice roku byla dokončena poslední etapa 
nebo dotace na pořízení kompostérů pro domácnosti. rekonstrukce sokolovny, opraveny chodníky a místní 
O širokém spektru činností a uživatelů svědčí i některé komunikace v obci. 
česko - polské projekty jako: „S přírodou a tradicemi spo- 2) Žádný zásadní projekt na příští rok nechystáme, jelikož 
lečně“, který byl zaměřen na spolupráci základních škol jsme v posledních pěti letech utratili víc než dost, čeká 
nebo: „Hasiči, překračujeme hranice“, do něhož se zapo- nás pouze zahájení příprav nového územního plánu, 
jily SDH z našeho regionu a Polska. Jsem také rád, že se nákup hasičského auta a další menší realizace.
i v době složité ekonomické situace daří pokračovat 
v Grantovém programu regionu Hranicko, který finančně 
podporuje pořádání různých kulturních, sportovních 1) Členové našeho spolku považují za největší úspěch účast 
a vzdělávacích akcí. Věřím, že velmi bohatá činnost na Mistrovství světa čtyřspřeží v německém Risenberku. 
mikroregionu je přínosem pro všechny jeho obyvatele. Při učastí padesáti účastníků jsme skončili na čtyřicá-
Ještě chci připomenout úspěšné působení Hranické témšestém místě, v soutěží ekip na dvanáctém místě. 
rozvojové agentury, jež byla založena jako servisní 2) Region Hranicko by se měl zaměřit na nezaměstnanost
organizace pro poskytování služeb při přípravě a realizaci v regionu. Také bychom mohli opět navštívit  jiné regiony, 
různých projektů obcí, spolků, škol i podnikatelů. Agen- kde jsme se byli už dříve podívat a zjistit jak pokračují 
tura si za pět let své činnosti získala stabilní místo na trhu jejich projekty a porovnat, co se uskutečnilo za těch pár 
nejen na Hranicku. let u nich a co u nás.
A z čeho jsem měl v letošním roce dobrý pocit v obci 
Střítež nad Ludinou? S finanční podporou Olo-
mouckého kraje se nám podařilo dokončit tříletou rekon-
strukci budovy mateřské školy. Pokračovali jsme v budo- 1) Naší neziskové organizaci, která 
vání víceúčelového sportovního areálu, na který jsme mimo jiné provozuje sjezdovku na 
sice nezískali žádnou dotaci, ale o to víc mě těší, že Potštátě,  se v letošním roce daří 
významný podíl prací jsme si zajistili sami formou dobro- hospodařit v kladných číslech, což 
volné práce členů místních spolků. Naše obec žila boha- považuji za veliký úspěch. V období 
tým společenským životem zpestřeným o oslavy dvou hospodářské stagnace a postup-
významných výročí. K oslavě 120 let trvání připravili ných globálních klimatických změn 
hasiči přímo velkolepé dvoudenní oslavy, na něž kromě je velice obtížné udržet v provozu 
starostů našeho regionu přijali pozvání též hejtman Olo- tak malý lyžařský areál jako je Potštát, navíc v nadmořské 
mouckého kraje, nejvyšší představitelé Hasičského výšce kolem 500m nad mořem.
záchranného sboru nebo delegace hasičů z Polska. Na 

2) U celého regionu Hranicko vnímám jako klíčové sjedno-oslavách 600 let od první písemné zmínky o obci nás 
cení zájmů jednotlivých organizací, firem a spolků. To návštěvou poctil olomoucký arcibiskup Mons. Jan
sjednocení chápu na úrovni společné rozvojové strategie Graubner a poslankyně Parlamentu ČR Jitka Chalánková. 
regionu, kde by hlavní roli mělo sehrát město Hranice. 

2) Jako představitel Mikroregionu Hranicko bych byl velmi Současný Program rozvoje města Hranic pro období 
rád, kdyby se podařilo udržet dosavadní nasazené tempo 2012-2020 nepovažuji za příliš vhodný dokument z to-
aktivit v tomto regionu. Jsem si však vědom, že laťka byla hoto pohledu.
nastavena velmi vysoko a vzhledem ke špatné ekono-
mické situaci naší země a ke končícímu sedmiletému 
plánovacímu období Evropské unie, to nebude vůbec 
snadné. Velmi bych si také přál, abychom si i do 

1) Jsem rád, že se nějaké finanční prostředky vůbec rozdě-budoucna uchovali vzájemně dobré vztahy a vědomí, že 
lují v regionu Hranicko, s tím jsem spokojen. Co se týče tato spolupráce je velkým přínosem pro nás všechny. Ve 
mé živnosti, tak ta trpěla začátkem roku z důvodů stát-Stříteži dlouhodobě schází tělocvična nebo víceúčelový 
ních tendrů, které udává státní podnik Lesy ČR, s tím sál pro sport a pořádání společenských akcí. S žádostí
naopak absolutně spokojen nejsem.o dotaci z regionálního operačního programu na rekon-

2) V příštím roce bych si přál, aby se region Hranicko zaměřil strukci sokolovny jsme ani opakovaně neuspěli. V sou-
na podporu živnostníků, menších firem, nezaměstnanos-časné době se rozhodujeme o přepracování projektové 
ti, tvorbu nových pracovních míst.dokumentace pro řešení, které by nebylo tak finančně 

nákladné. Velmi nám také schází už vyčerpané dotační 



Národní konference VENKOV 2013 proběhne u nás

Velká příležitost k propagaci regionu Hranicko a naší činnos- zacích poté, co bylo definitivně odsouhlaseno místo konání 
ti, ale také velká zodpovědnost za spolupořadatelství třídenní konference věnující se rozvoji venkova, která se 
a bezproblémový průběh celorepublikově významné akce. koná každoročně od roku 2009 v různých koutech naší 
Takové pocity teď převládají v našich 3 rozvojových organi- republiky. Po Holešovu, Lázních Bělohrad, Sedleci – Prčici
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Júlia Vozáková,
městys Hustopeče nad Bečvou

František Maršálek, Zemědělské 
družstvo Partutovice

Karel Galas, město Potštát

Libor Vykopal, obec Ústí

projektu „nezaměstnaní“ nemohou vynachválit získané 
dotace na 20 pracovních míst po dobu 19 měsíců. Naše 
obec Ústí v letošním roce nečerpala žádné prostředky1) Jsem ráda, že se Mikroregionu 
z dotací, spíše byl tento rok pro nás úsporný. Ale na-Hranicko v tomto roce podařilo zreali-
příklad našemu TJ Sokol se podařilo získat dotaci od Fot-zovat dva velké projekty a to Voda na 
balové asociace ČR a ministerstva školství v rámci pro-Potštát a Cyklostezka Bečva, která 
jektu ZELENÝ TRÁVNÍK. V měsíci říjnu tak byla vybudo-přinesla rozvoj v oblasti cestovního 
vána umělá závlaha fotbalového hřiště, proto je na místě ruchu a to propojením Valašska
heslo „Sportu zdar, fotbalu zvlášť.“s Hanou podél řeky Bečvy. V našem 

městysi se nám podařilo zrekon- 2) Jedním z hlavních úkolů regionu Hranicko nejen na příští 
struovat další prostory v renesančním zámku, které slouží rok ale i do budoucna by měla být podpora drobného 
pro pořádání různých kulturních akcí. Můžeme tak podnikání, cestovního ruchu a podpora v oblasti sportu, 
návštěvníkům ukázat skoro 400 let staré arkády nachá- dobudování cyklostezek, bruslařských drah a dalších 
zející se v lapidáriu nebo nabídnout prohlídku řeznického sportovišť. V naší obci se pro příští rok chystáme na reali-
muzea. zaci projektu Energetické úspory v ZŠ a MŠ. Dojde

k výměně oken, zateplení stropů a pláště budovy, 2) Region by se měl zaměřit na projekty přinášející více 
výměně stávající otopné soustavy včetně zabudování práce pro lidi a podporující rozvoj regionu v oblasti ces-
plynového tepelného čerpadla. Projekt bude realizován tovního ruchu. V Hustopečích bychom chtěli příští rok 
za finanční podpory z OPŽP.začít s výstavbou nové tělocvičny, pokud se nám podaří 

získat finanční prostředky. Dále spolu s MAS připravu-
jeme vznik regionálního Hudebního a filmového muzea 
na zdejším zámku. Zámek se tak postupně stává centrem 
kulturního a společenského zázemí pro místní obyvatele, 1) Zemědělské družstvo Partutovice
ale i pro celý region. v roce 2012 již po čtvrté uspělo se 

svou žádostí o dotace, které se do 
našeho regionu dostávají právě 
díky MAS, a to za vydatné pomoci 1) Největší úspěch z mého pohledu je dobudování vodo-
Hranické rozvojové agentury při vodu pro Potštát. Jako další je vytvoření pracovních míst 
přípravě Žádosti. V současné době, z projektu „nezaměstnaní“, projekt místní akční skupiny 
kdy problematika zemědělství je na budování minimuzeí, z nichž jedno vznikne na jaře
zcela na pokraji zájmu naší společnosti, si velice cením, i tady na potštátském zámku, nákup kompostérů pro
že se najde někdo, koho práce zemědělců zajímá a je domácnosti, též dosažení finančních úspor za elektrickou 
ochoten v rámci možností být nápomocen. Šťastnýenergii a to společným nákupem obcí Mikroregionu Hra-
a spokojený život na vesnici bude jen tenkrát, když tam nicko, jež umožnil vyjednat lepší cenové podmínky. 
bude dobrý zemědělský hospodář, který bude v krajině 2) V příštím roce bychom se měli soustředit na budování 
pěstovat a chovat to, co tam patří, současně krajinuprotipovodňových opatření, např. suché poldry, dále 
udržovat krásnou, zdravou, ve které se obyvatelům bychom měli nadále podporovat rozvoj tradic, zaměřit se 
dobře žije a kam se návštěvníci rádi vrací. Myslím, že na úspory energií dalšími společnými nákupy a pomáhat 
tomu tak v Partutovicích je, a to právě díky dobré spolu-občanům v získání dotací na úspory v domácnostech jako 
práci MAS, mikroregionu i agentury.je zateplení pláště či výměna oken.

2) Region Hranicko je krásná část Moravy. Proto by ještě 
více měl podporovat nejen zemědělce, ale také včelaře, 
zahrádkáře - tedy všechny, kteří nám svět kolem nás 1) Dle mého názoru je nutné připomenout nejen všem čte-
dělají krásný. Náš region má také bohatou historii, lidové nářům, že na Hranicku působí hned 3 subjekty, které se 
tradice a zvyky. Proto by měl více podporovat nejen ten notnou měrou podílejí na rozvoji regionu Hranicko a to 
dnešní moderní životní styl, ale hlavně pomoci zachovat nejen v oblasti kulturního, sportovního a společenského 
tradiční obyčeje, pečení a vaření dle starých receptů, života. Za velký úspěch považuji dokončení vodovodu na 
stará řemesla apod. Jednoduše řečeno, podporovat Potštát a tím i zkvalitnění života obyvatel všech zapoje-
takové aktivity, které nám v současné uspěchané době ných obcí. Velkým úspěchem je samozřejmě vybudování 
dají alespoň na chvíli čas vnímat přírodu, umět se radovat nového povrchu na Cyklostezce Bečva v úseku Špičky
z toho, co nám naši předci zanechali.- Hustopeče n. B. V neposlední řadě si obce zapojené do 

číslo 13 / prosinec 2012
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Mikroregion Hranicko

Ve středu 3. října vyjel autobus naplněný zájemci o značku miky i o tom, jak jí certifikací přibyl velký počet zákazníků, 
®JESENÍKY originální produkt  na třídenní studijní cestu kteří vyhledávají výrobky takto označené. Dopoledne 

do regionu Jeseníky. Cílem studijní cesty bylo seznámit skupina zakončila v certifikovaném restauračním zařízení 
účastníky s průběhem certifikace výrobků a služeb regio- Stará Sladovna v Zábřehu na Moravě. Čtvrteční odpoledne 
nální značky i s výhodami jejího užívání. To vše bylo podpo- se celá skupina přesunula na Ovčí farmu Hrdlička do Brníč-
řeno osobní návštěvou u výrobců. MAS Horní Pomoraví je již ka, kde jsme mohli ochutnat čerstvé sýry z nepa-
zkušeným koordinátorem značky JESENÍKY originální sterovaného mléka, tvaroh a zrající sýry. Sýry jsou vy-

®produkt  a mohla tedy předat mnoho cenných informací ráběny ručně bez použití přídavných látek dle tradičních 
zástupcům regionu Hranicko i zástupcům koordinátora postupů. Suroviny získávají z vlastního chovu ovcí a krav. 

®značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt Účastníky velmi zaujala ukázka vedení stáda ovcí, kterou 
z Hranické rozvojové agentury. nám na pastvinách předvedl majitel farmy spolu se svým 

zkušeným ovčáckým psem. Poté jsme se přemístili zpět na První den byla skupina ubytována v certifikovaném ubyto-
Hanušovicko, kde jsme navštívili Galerii na půdě manželů vacím zařízení v penzionu Trojkámen v Jindřichově - Nových 
Marie a Jaroslava Pecháčkových, kde jsme obdivovali mimo Losinách. Večer se potom účastníci seznámili se zajímavým 
jiné řezbářské práce motorovou pilou. Neméně zajímavé turistickým navigačním systémem do mobilních telefonů 
bylo povídání a ukázky Martina Pospíchala, který nám REGTIM, který v Jeseníkách funguje již dva roky a je velkým 
představil svou zakázkovou výrobu zbraní z kvalitních pomocníkem turistům při jejich toulkách po regionu. 
materiálů vč. zdobení dle přání zákazníka. Vyrobené zbraně Druhý den proběhly plánované prohlídky certifikovaných 
předkládá Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střelivavýrobců ve výrobně původních českých lahůdek ve skle
k provedení zkoušky a označení zkušební značkou. Zbraním v Bezchlebově rodinné konzervárně v Zábřehu. Dále účast-
je vystaven průkaz a putují k zákazníkovi. Zde byl náročný, níci navštívili Keramiku Hloušek.  Je to soukromá keramická 
ale zajímavý den zakončen posezením s hudbou.dílna nacházející se v historickém centru města Zábřeh na 
V pátek pro nás zástupkyně MAS Horní Pomoraví připravily Moravě, jejíž majitelka poutavě vyprávěla o výrobě kera-

Zástupci regionu Hranicko vyjeli do Jeseníků za poznáním regionální značky

Účastníci studijní cesty v Jeseníkách na společné fotografii

a Nových Hradech tak ve dnech 1.-3.10.2013 přebírá šta- Stále početnější jsou též zahraniční delegace. 
fetu areál Lázní Teplice nad Bečvou a budovy hranické Pevně věříme, že si všichni tito účastníci odvezou za rok 
Sokolovny a Divadla Stará střelnice. Na organizaci a zaští- z Hranicka jen ty nejlepší dojmy a budou tak šířit dobré 
tění konference, která jen letos přilákala přes 300 registro- jméno našeho regionu po celé republice.  
vaných účastníků, se podílí Spolek pro obnovu venkova, 
Národní síť místních akčních skupin, ministerstva zeměděl-
ství a místního rozvoje, Celostátní síť pro venkov a mnoho 
dalších partnerů. Čeká nás tak spousta zajímavé a náročné 
práce se zajištěním kvalitního ubytovacího, stravovacího
a technického zázemí, uspořádání tematických workshopů 
a exkurzí nejen po Hranicku, ale i do sousedních regionů, 
propagace a kompletní logistická a organizační podpora 
celé akce. Národní konference VENKOV se každoročně 
účastní desítky aktérů rozvoje venkova od náměstků minis-
trů a vysokých státních a krajských úředníků přes šéfy 
nejrůznějších stavovských komor až po početnou skupinu 
zástupců místních akčních skupin, mikroregionů, rozvojo-
vých agentur či aktivních zemědělců a zástupců neziskovek. 

Lázeňský dům Moravan, Teplice nad Bečvou
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Tradiční Den s regionem Hranicko se uskutečnil již po šesté z Poruby u Hustopeč nad Bečvou a Skaličský med z Včelí 
v sobotu 13. října 2012 ve sportovním areálu ve Valšovicích farmy Skalička, pro děti byly připraveny hry, které připravila 
za krásného slunečného počasí a zavítali na něj nejen paní Martina Polláková. Během celého dne bylo zajištěno 
zástupci obcí a spolků z regionu Hranicko, ale i kolegové bohaté občerstvení, Hustopečské pecáky od Bohuslavy 
z MAS Záhoří - Bečva a tentokrát i početné zastoupení pol- Stavárkové a reprodukovaná hudba.
ských partnerů z Kolonowskie.  Akce se konala za přispění Olomouckého kraje z programu 
Ti k nám přijeli již v pátek 12. 10. 2012 a zúčastnili se cyklis- Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje.
tického výletu po archeologicky významných lokalitách 
našeho regionu, které se propojí díky nové cyklotrase
a mezinárodnímu projektu Na kole do minulosti Moravskou 
bránou a Dolinou Malej Panwi.

Ve Valšovicích se Poláci s nadšením zapojili do petanqueo-
vého turnaje, kdy celkem 16  tříčlenných družstev bojovalo 
o Pohár Mikroregionu Hranicko a mnoho dalších krásných 
cen. Tentokrát zvítězili TUČŇÁCI z Tučína. Na druhém místě 
se umístilo družstvo TAP Hranice a třetí příčku obsadili TŘI 
VETERÁNI z Poruby u Hustopeč nad Bečvou

Kromě sportovního zápolení byl pro účastníky připraven 
další doprovodný program – hudební vystoupení Dechové 
hudby Hustopeče nad Bečvou, prodej regionálních pro-
duktů nesoucích značku MORAVSKÁ BRÁNA regionální pro-

®dukt  - 100% ovocné a zeleninové šťávy a Křížalky od Edu-
arda Kozáka z Lučic, Mléčné výrobky z Farmy Zdeňka

Den s regionem Hranicko nabídl mezinárodní petanqueový turnaj

číslo 13 / prosinec 2012

®značkou JESENÍKY originální produkt . Dalším cílem naší 
cesty byl Kostel sv. Michaela v Maršíkově, do kterého nás 
pozval starosta obce Velké Losiny pan Norbert Pfeffer. 
Kostel je cennou renesanční dřevěnou roubenou stavbou
z roku 1609 s pozdějšími barokními a rokokovými úpravami. 
Tento kostel je kulturní památkou I. kategorie a jeho opravy 
jsou financovány díky obci, ale i státním dotacím.

Po duchovním zastavení jsme navštívili Pálenici Maršíkovský 
mlýn, kterou nám představil její majitel pan Jašš a seznámil 
nás s výrobou ovocných destilátů, originálních bylinných 
likérů i sirupů. Zde jsme naši studijní cestu úspěšně zakonči-
li.
Studijní cesta byla hrazena z prostředků Programu obnovy 
venkova Olomouckého kraje a Mikroregionu Hranicko. Více 
informací ke značce MORAVSKÁ BRÁNA regionální 

®návštěvu Ruční papírny ve Velkých Losinách, kde jsme byli produkt  můžete získat od O. Vilímkové, telefon 773 
mile přivítáni místním panem ředitelem a prošli místní 100 050, e-mail: vilimkova@hranickarozvojova.cz.
muzeum i výrobnu ručního papíru, který se také pyšní 

V pétanque rozhodují často pouhé centimetry

Mikroregion Hranicko se letos činil

Účastníci navštívili též výrobnu „lahůdek ve skle“

Hned několik úspěšných projektů má letos za sebou dobro- náklady dosahují téměř 6 milionů Kč. Projekt potrvá až do 
volné sdružení 22 obcí Mikroregion Hranicko. V červnu 2012 ledna 2014.
byl zahájen projekt pro nezaměstnané znevýhodněné na Koncem srpna pořídil mikroregion 675 kompostérů pro 
trhu práce. Vytvořilo se 20 pracovních míst, kdy lidé pracují domácnosti za téměř 1 mil. Kč. Nyní jsou už kompostéry 
na údržbě a úpravě zeleně a vzhledu obcí. Mimo práce se umístěny v zahradách občanů 9 obcí mikroregionu. Aktivita 
však také vzdělávají, pravidelně navštěvují motivační zaujala i další obce a nyní se podává Žádost o dotaci na  
program, budou následovat i rekvalifikace, např. na moto- pořízení dalších cca 600 kompostérů. Věříme, že i tento 
rovou pilu a křovinořez, údržbu zeleně nebo řidičský průkaz. projekt bude úspěšně podpořen a další obyvatelé budou 
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, čás- moci svůj odpad ze zahrádek a domácností kompostovat.
tečně přispívají také zapojené obce mikroregionu. Celkové Z Operačního programu životní prostředí je stejně jako 
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Na kole do minulosti Moravskou bránou

Díky projektu Na kole do minulosti Moravskou bránou
a Dolinou Malej Panwi se na 70 km dlouhé trase dostanete 
do různých etap naší minulosti. Putování začíná v Ústí
u Hranic. Na zdejším návrší bylo vybudováno hradiště, tzv. 
Hradištěk. Z jedné strany nepřístupný sráz, z druhé strany 
důmyslné opevnění zajišťovalo lidem zde žijícím bezpečný 
život v období od 9. do 12. století. Dále se cyklista vydá po 
značené trase přes areál lázní Teplice nad Bečvou, nad nimi 
se tyčí pozůstatky po hradu Svrčov, který zažil dobu své 
největší slávy v období 14. – 16. století. Další kroky povedou Historie osídlení zdejší oblasti však sahá mnohem dále. 
do města Hranice, které se pyšní nádherným historickým Krajina v okolí dnešních obcí Lhota u Lipníka a Hlinsko 
centrem, kde se nachází: renesanční zámek, barokní chrám představovala z hlediska lovu před 40 000 – 20 000 lety 
Stětí sv. Jana Křtitele, množství měšťanských domů a další strategickou oblast, neboť umožňovala optickou kontrolu 
pamětihodnosti. Cyklotrasa dále vede po pravém břehu údolí Moravské brány, kudy podél toku řeky Bečvy pravi-
Bečvy do kopců přes Hrabůvku až do Podhoří. Zde byl od 13. delně migrovala stáda velkých zvířat. Obě tyto obce jsou 
do 15. století budován hrad Drahotuš, na strategickém archeologickou cyklotrasou také protnuty. Při jízdě minu-
místě s širokým výhledem do Moravské brány. Nyní zde lostí nesmíme zapomenout také obec Týn nad Bečvou, nad 
nalezneme pouze pozůstatky zříceniny hradu. Dalším kterou se tyčí největší hrad v České republice Helfštýn. 
zastavením je město Lipník nad Bečvou, kde archeologické Cykloturista se však dozví méně známé informace o před-
nálezy dokázaly osídlení již během Velkomoravské říše. hradí Helfštýna, které je proloženo velkým množství valů

Hranická rozvojová agentura

 » pokračování ze strany 1

Keramika ze žárových hrobů z Předmostí

proběhlo společné setkání českých a polských hasičů v rám-
ci mezinárodního projektu Hasiči, překračujme hranice! 
Z Hranicka se zapojilo 6 sborů dobrovolných hasičů. 
„Setkání bylo doplněno o soutěž v požárním útoku a ukázky 
hasičské techniky, historických koňských stříkaček či 
vyproštění zraněných z havarovaného osobního automobi-
lu. Mimo to si hasiči mohli pořídit drobné vybavení – dresy, 
hadice, čerpadla apod.“, dodala manažerka projektu Pavla 
Vaculová.

Na poli propagace, ale i zachování kulturního dědictví letos 
přispěl mikroregion společným stolním kalendářem Mikro-
region Hranicko včera a dnes. Každá členská obec zde má 
své zastoupení historickými snímky v kontrastu se součas-
ností. Je to jedna z mála aktivit, na které se podílejí obce bez 
přispění dotací. „Je to velmi zdařilé dílo a věříme, že se bude 

pořízení kompostérů financováno vytvoření Studie provedi- líbit i lidem nejen z regionu, ale i okolí“ uvedla Marcela 
telnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření v mik- Tomášová. Do konce roku potom vyjde ještě společná 
roregionu Hranicko. V současné době byla dokončena publikace Život v obcích mikroregionu Hranicko, která 
analytická část území, do února roku 2013 se bude zpraco- představí život v jednotlivých obcích hlavně na fotografiích. 
vávat návrhová část. Celkové investice jsou 5 milionů Kč. Publikace bude dále doplněna o sadu pohlednic obcí mikro-
Mikroregion Hranicko zaštítil také investiční akce, a to regionu.
dobudování cyklostezky Bečva v úseku Hustopeče nad Mimo to Mikroregion Hranicko organizuje již tradiční akce
Bečvou – Špičky. Je to další počin, který přispěje k zatrakti- a aktivity. Je to zejména Grantový program regionu Hranic-
vnění a zvýšení bezpečnosti celé Cyklostezky Bečva. Na ko, kde bylo letos podpořeno 13 kulturních a sportovních 
projektu se finančně podílejí Regionální operační program akcí z celého regionu celkovou částkou 170 tis. Kč za při-
NUTS II Střední Morava, přispěl také Olomoucký kraj, spění 6 partnerů z privátní sféry. 
zbývající část zajistily členské obce Hustopeče nad Bečvou, Mikroregion se aktivně snaží o rozvoj regionu ve všech 
Milotice nad Bečvou a Špičky. Investiční náklady akce oblastech – investičních i neinvestičních, kulturních, spole-
představují 10 milionů Kč. Máme za sebou také dosud čenských, sportovních, navazování partnerství se soused-
největší investiční akci. Po letech příprav a nelehkých jed- ními či zahraničními partnery. Za všechny jmenujme chys-
nání se konečně podařilo získat peněžní prostředky a vybu- taný společný projekt základních škol, který prohloubí jejich 
dovat vodovod pro obce Potštátska a místní části Hranic spolupráci a vzájemné poznávání žáků.
Uhřínov a Středolesí za 33 milionů Kč. Finančně se na akci 
podílelo Ministerstvo zemědělství, Olomoucký kraj, města 
Hranice a Poštát a VaK Přerov.

Mikroregion Hranicko nezapomíná na spolky. V srpnu 

Slavnostní otevření nového úseku Cyklostezky Bečva
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Agentura působí jako servisní organizace Mikroregionu Hranicko a poskytuje služby v oblasti 
přípravy žádostí, realizace projektů financovaných z tuzemských a evropských dotačních progra-
mů. Nabízíme zkušenosti z přípravy, řízení a hodnocení projektů, koordinace rozvoje cestovního 
ruchu, realizace propagačních kampaní, vytváření místních partnerství, zapojování veřejnosti do 
přípravy projektů.

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

www.hranickarozvojova.cz 

V AZPRA OD J

®Značku MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt  získali další 3 výrobci

Na zasedání certifikační komise dne 23. října 2012 byla z Moravské brány, originalitu a vazbu na toto území,
udělena ochranná známka MORAVSKÁ BRÁNA regionální a zároveň slouží ke zviditelnění místní produkce a turistic-

®produkt  dalším 3 zájemcům a to konkrétně: kých lokalit Hranicko a Záhoří-Bečva. 

WELLART, v.o.s. Hranice V Moravské bráně značku uděluje Hranická rozvojová 
- Hranický Wellartův chléb a další pečivo agentura, z.s. Další kolo posuzování uchazečů o certifikaci 

regionální značky se uskuteční v druhé polovině roku 2013. Sochařský ateliér DŘEVOTVOR Ústí
Výrobci, řemeslníci a producenti se mohou obracet s jaký-- Uměleckořemeslné výrobky ze dřeva
mikoliv dotazy a konzultacemi na koordinátorku značky Řeznictví a uzenářství Kubeša Oldřich
Olgu Vilímkovou.- Uzenářské a masné výrobky z Malhotic

Certifikační komise v MORAVSKÉ BRÁNĚ je složena ze 
zástupců místních akčních skupin, sdružení a regionálních 
výrobců. Komise zhodnotila předložené žádosti o udělení 

®značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt . U všech 
výrobků se hodnotila základní kritéria, mezi která patří 
místní původ, kvalita, šetrnost k životnímu prostředí
a jedinečnost ve vztahu k regionu. Slavnostní předávání 
certifikátů poté proběhlo 27. října 2012 u příležitosti tradiční 
akce Den kultury na zámku v Hranicích. Součástí akce byl 
prodej výrobků držitelů regionální značky MORAVSKÁ 

®BRÁNA regionální produkt .

Výrobci díky značce získávají různé výhody, zejména jed-
notnou propagaci své produkce v médiích, v tištěných 
materiálech i na společných prezentacích, ale také nové Olga Vilímková, Hranická rozvojová agentura, z.s.
kontakty a možnosti nových forem spolupráce. Označení tel.: 773 100 050
výrobků regionální značkou je dokladem sounáležitosti e-mail: vilimkova@hranickarozvojova.cz
k regionu. Regionální značka garantuje původ výrobku

Marcela Tomášová předává certifikáty výrobcům

a opevnění. Cyklotrasa je zakončena v jedné z nejzná- výzkumům se tak dozvídáme mnoho o sobě a svých před-
mějších pravěkých lokalit Předmostí u Přerova, po cestě cích. 
však cyklista navštíví i historické centrum města Přerov. Vyznačení archeologické cyklotrasy, jež nese název Na kole 
Moravská brána je jedinečná oblast vyznačující se množ- do minulosti Moravskou bránou, stejně jako tvorba infor-
stvím kultur, které se v malém prostoru při důležité komuni- mačních tabulí na celé trase jsou realizovány v rámci pro-
kační trase od pravěku vystřídaly. Informační tabule umís- jektu Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou 
těné u jednotlivých historicky zajímavých lokalit cykloturis- Malej Panwi. Projekt byl finančně podpořen z Operačního 
tovi odhalí, jak lidé žili v minulosti, v různých obdobích, programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013, 
různých typech osídlení. Dozví se, že v mnoha ohledech žili v rámci Fondu Mikroprojektů Euroregionu Praděd. Projekt 
lidé před stovkami i tisíci let velmi podobně jako my dnes realizovala Hranická rozvojová agentura, za finanční pod-
a jsou nám tedy bližší, než by se zdálo. Díky archeologickým pory měst Přerov, Hranice a Lipník nad Bečvou.

číslo 13 / prosinec 2012
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